


Тренажорите от марката Unik-Um са разработени за децата от предучилищна 
възраст и учениците от по-малките класове. Главното им предназначение е да 
развиват образователните навици на децата чрез игра. Тук ще намерите идеи за 
игри, развиващи фината моторика, които по-нататък ще Ви помогнат да 
създадете нови игри или да усъвършенствате старите в съответствие с 
потребностите на децата Ви.
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създадете нови игри или да усъвършенствате старите в съответствие с 
потребностите на децата Ви.

Нарисувайте пътечки. Помогнете на Трополанчо да отиде на гости на 
всичките си приятели, които живеят по пътя. Можете да построите град 
от всякакъв конструктор. Слончето и Щраусчето ще се разхождат по 
улиците и мостовете на града.



Направете пътечка от цветни камъчета и се разходете по тях.

Сложете дърветата и гъбките край пътечките. 
Помогнете на Трополанчо да мине през гората, без да изпусне нищо.



Направете пътечка от цветни камъчета и се разходете по тях.

Сложете дърветата и гъбките край пътечките. 
Помогнете на Трополанчо да мине през гората, без да изпусне нищо. С пръсти или четка нарисувайте разноцветни кръгчета. Това са камъни, 

по който Трополанчо трябва да премине на другия бряг на реката, без да 
падне във водата.
Усложнете задачата, като скачате само по «камъни» от един и същ цвят.

«Направете» пресичащи се пътечки от цветен изолирбанд, като го 
залепите за масата в различни посоки. Прекарайте Трополанчо по тези 
пътечки. След това отлепете изолирбанда.



Слончето и Щраусчето, както много деца на улицата, 
могат да играят на дама.



Слончето и Щраусчето, както много деца на улицата, 
могат да играят на дама.

Слончето и Щраусчето се състезават, кой ще стъпи по-далече.



 Правилно разположение
на пръстите при писане

Накрайниците с различни форми и размери /предлагани от други производители/ 
позволяват да държите по-удобно химикалката или молива, но не са тренажори за 
писане. Ние предлагаме 3 вида тренажори за писане «Обучаващ молив»: 2 трена-
жора за дясна ръка (по-малък – за обучаване на писане, и по-голям – за коригиране 
на техниката на писане) и 1 тренажор – за обучаване на писане и коригиране на 
неправилните навици на писане с лявата ръка. Единствено тренажорът «Обучаващ 
молив» гарантирано помага на детето да си изработи правилен начин на писане, и 
най-важното, правилен наклон на химикалката и правилно разположение на 
пръстите. 
Тренажорите носят максимална полза на децата с не добре развита фина 
моторика на ръцете.
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Пишещите с лявата ръка често се нуждаят от допълнителна помощ, за да 
усвоят хващането с три пръста и да се научат да държат молива на разстояние 
2,5-3 см от неговия край. Това е нужно, за да могат да видят какво пишат, и да 
не изкривяват китката си.

За пишещите с лявата ръка е 
по-трудно да държат пръстите си в 
правилното положение при писане, 
затова използването на тренажора 
за лява ръка може да окаже 
съществена помощ за усвояването 
на техниката на писане. Често дори 
педагозите и родителите (пишещи с 
дясната ръка) не могат да покажат 
правилното хващане на 
химикалката с лявата ръка.

На пишещите с лявата 
ръка се препоръчва да 
държат химикалката на 
разстояние 3 см от 
неговия край, за да 
могат да видят какво са 
написали. «Обучаващ 
молив» не позволява на 
пръстите на детето да се 
хлъзнат.

Помага на пръстите на пишещите с лява ръка да 
не се хлъзгат. Детето вижда това, което пише.

Хващането с три пръста помага за развитието на 
красивия почерк и е най-удобно при писане.



Правилното
разположение на пръстите
върху химикалката позволява
на детето да пише красиво
и без напрежение.

Правилното хващане 
на химикалката при 
писане – научава се 
за два месеца и 
остава за цял 
живот!



 

Тренажор за обучаване на децата да държат правилно лъжицата и да я 
използват по време на ядене. Предлагаме Ви няколко упражнения с Мечето.



 

Тренажор за обучаване на децата да държат правилно лъжицата и да я 
използват по време на ядене. Предлагаме Ви няколко упражнения с Мечето.

Ние използвахме в играта 
нашите рибки-тренажори. 
За риболова са подходящи 
също така и други рибки 
или морски животни от 
пластмаса.



 
  

За да направите сензорни шумящи кутийки, използвайте копчета, мъниста, 
мозайка, пластмасови или метални парчета. Звукът, който издават ще зависи 
от това, какво ще сложите в кутийките. За да ги напълните, използвайте чаена 
лъжица. Ние напълнихме малките пластмасови контейнери с различни парчета 
от дърво, пластмаса и метал с помощта на лъжицата с Мечето, след което 
затворихме капачките им.

 

Тренажор за овладяване на китайските пръчици. 
Предлагаме Ви няколко упражнения с Дракона.

Спасете насекомите от паяжината или 
изловете всички паяци с Дракона. 

Разпределете пискюлите по цвят или 
по цвят и размер с помощта на тренажора.

Разхвърлете кибритени клечки по масата. 
Премествайте ги с пръчиците с помощта 

на Дракона, правете фигури от тях.

Нарежете разноцветните 
пластмасови тръбички или сламки 
на малки парчета и ги размесете. 
Подредете тези парчета по цветове 
с помощта на тренажора «Лакомник» 
с китайските пръчици или ги 
използвайте като мозайка.
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от дърво, пластмаса и метал с помощта на лъжицата с Мечето, след което 
затворихме капачките им.
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пластмасови тръбички или сламки 
на малки парчета и ги размесете. 
Подредете тези парчета по цветове 
с помощта на тренажора «Лакомник» 
с китайските пръчици или ги 
използвайте като мозайка.



Направете дъга от 
цветни пискюли. 
Местете пискюлите 
с пръчиците с помощта
на Дракона, сякаш 
използвате пинцета.

Хващайте с 
пръчиците лодчици, 

направени от плаващ 
пластилин или 

капачки от бутилки.

Сменете китайските 
пръчици на тренажора с 
цветни моливи и опитайте 
да начертаете паралелни 
линии. Рисувайте само с 
меки моливи, които оставят 
дебели линии.
След като нарисувате 
сложен орнамент, можете да 
го оцветите така, че 
разположените една до 
друга части да бъдат с 
различен цвят. Така ще се 
получи красива мозаечна 
картинка.
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