Разлики и предимства на тренажорите UNIK-UM от техните „аналози”
„Обучаващ молив” не е устройство за удобно държане на химикала или молива, а уникален
тренажор за обучение на децата да пишат.
Тренажорите „Обучаващ молив” нямат аналози в света. Съществуват устройства за удобно държане
на различните химикали или моливи, но те не са тренажори за обучение на децата на техниката на
писане и, още повече, за коригиране на неправилните навици на писане. С тези устройства просто е
по-удобно да се държи химикала или молива. Например:
 На детето е по-удобно да държи обикновен молив с 3 ръба, отколкото молив с 6 ръба или
кръгъл молив (химикал)
 Химикал с релефен гумен държател е по-удобен от химикал с хлъзгав метален корпус
При това, химикалът (моливът) може да бъде под всякакъв наклон, в резултат на което децата
държат химикала неправилно – стискат го силно, изкривяват си пръстите, и заради това ръката им
се уморява, а почеркът им става нечетлив, с неравни букви.
Само тренажорът „Обучаващ молив” помага да бъде изработена правилна техника на писане, и найважното, правилен наклон на химикала и правилно разположение на пръстите, което позволява да
бъдат решени 3 проблема:
1. Краснопис – детето пише красиво и четливо
2. Скорост на писането – детето пише бързо
3. Умора на ръката при писане – ръката не се уморява при продължително писане
Практиката показва, че детето се нуждае от един до два месеца за укрепване на навиците.
Специалисти тестваха всички така наречени „аналози” на „Обучаващ молив”, произведени в
Германия, Франция и САЩ, и стигнаха до извода, че нито едно устройство за удобно държане на
химикала или молива не може да реши посочените по-горе проблеми. Само обучаващите тренажори
„Обучаващ молив” наистина помагат на родителите и педагозите да научат децата да пишат
правилно.
За повече информация, прочетете статиите „Нов подход в обучението по писане”, „Рецензия на
експертите” и „Отзиви на педагозите”.
Идеята за тренажорите на UNIK-UM е уникална и иновационна, като тези ергономични изделия се
произвеждат по сложна технология. Те са патентовани в Европа, Русия и Украйна.
Между другото, ако на детето на първо време не е много удобно да държи тренажора „Обучаващ
молив”, по принцип, това е свързано с проблемите на тънката моторика на ръцете или с техниката
на писане на това дете. Затова привидният комфорт само задълбочава проблемите, а не ги решава.
„Обучаващ молив” – да помогнем на нашите деца да се научат да пишат четливо, лесно и бързо!
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