Auditieve perceptie en muziektherapie

Instrumenten

Instrumenten
Ritmeset met 5 instrumenten
Bestaat uit:
• tamboerijn 21 cm
• 2 tonige houten tonenblok
• 1 tonige houten tonenblok
• schellenband 17,5 cm
• kleine houten trommel
Alleen als complete set verkrijgbaar.
tamboerijn, enkele en 2-tonenblok, schellenstok, kleine
houttrommel
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Ritmeset in een handige tas
Linnen tas met een uitgebreide set ritme instrumenten:
• 2 twee-tonenblok
• klankblok hout 18 cm
• klankblok hout 20 cm
• 2 Guiros met scraper
• schellenstaaf, dubbel 21 cm
• schellenboom (6 paar) 31 cm
• bellenstaaf 5 belletjes 20 cm
• tamboerijn 18 cm ø natuurlijk vel
• tamboerijn 20 cm ø natuurlijk vel
• cymbalen 15 cm ø, (2 Paar)
• 3 Triangels 10 cm met slagstaafje
• 2 Triangels 15 cm met slagstaafje
• 2 viltslaginstrumenten
• klankhout (paar)
Alleen als complete set verkrijgbaar.
28 instrumenten

Ritme: afzonderlijke instrumenten

vingercymbalen 6,2 cm (2)
triangel 15 cm
triangel edelstaal 15 cm

Ocean drum
Veelzijdig instrument. Tussen de 2 trommelvellen zitten staalkogeltjes. Men kan hiermee door
heen en weer te bewegen zachte tot harde zeegeluiden maken.
Ook bruikbaar als percussie-instrument.
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Rainmaker
Een Rainmaker is een ritueel primitief instrument dat door veel natuurvolkeren in verschillende
versies gebruikt wordt.
De zachte klank die ontstaat bij het omdraaien doet aan een zachte regenbui denken, tegelijk
voelt men de Rainmaker lichtjes trillen.
De ervaringen spreken vaak van een ontspannend effect.
Rainmakers worden vervaardigd uit afgestorven delen van de Quisco- of Copadocactus, waardoor
geen enkele plant moet sneuvelen voor de productie.
50 cm lang, 4 à 5 cm dik
75 cm lang, ± 7 cm dik
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Luisteropdrachten & auditieve perceptie
Geluiden binnenhuis ColorCards®
De set bestaat uit een CD en 40 corresponderende fotokaarten.
De 40 geluiden zijn:
• menselijke geluiden: fluiten, lachen, niezen, klappen, huilen, snurken, zingen, geeuwen,
drinken, schreeuwen …
• alledaagse geluiden: eten, roeren, telefoon, klok, kloppen, bellen, op een fluitje blazen, papier
scheuren en het breken van aardewerk
• activiteiten: tanden poetsen, groenten hakken, een computer, eieren breken, een haardroger,
een drankje inschenken, een viool, een rammelaar, een ritselende krant, een naaimachine, piano,
knippen,...
Inhoud:
• 40 kaarten: 21 x 15 cm
• 14 volgordekaarten in 2 stappen
• 4 volgordekaarten in 3 stappen
• CD
001-5194
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Geluiden buitenhuis ColorCards®
De set bestaat uit een CD en 40 corresponderende fotokaarten.
De volgende geluiden worden weergegeven:
• dierengeluiden: kalveren, schapen, een paard,...
• omgevingsgeluiden: regen, wind, een waterval,...
• sport en ontspanning: zwemmen, tennis, golf,...
• transport: auto, helikopter, motor, boot, trein,...
Inhoud:
• 40 kaarten: 21 x 15 cm
• 14 volgordekaarten in 2 stappen
• 4 volgordekaarten in 3 stappen
• CD
001-5199

Geluidenlotto Alledaagse geluiden
Op een speelse manier wordt het luisteren en interpreteren van geluiden gestimuleerd.
Het betreft alledaagse, courante geluiden: bromfiets, poes, donder, fluitje, auto, zagen, knippen,
eend,...
Inhoud:
• spelbord: 25 x 9,5 cm
• 12 individuele kaarten met telkens 3 afbeeldingen: 25 x 9,5 cm
• 40 speelschijven van 3 cm Ø
• CD met 36 geluiden
12 taferelen, CD
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Dierengeluidenlotto
Op een speelse manier wordt het luisteren en interpreteren van geluiden gestimuleerd.
Het betreft geluiden van 30 dieren en hun specifieke omgeving.
Men heeft van elk dier telkens een grote en een kleine kaart, zodat men op verschillende
manieren spel of therapie kan integreren.
Inhoud:
• 30 grote (A4) en 30 kleine kaarten (12 x 8,5 cm)
• CD met 44 dierengeluiden
• gebruikshandleiding
30 en 30 kleine kaarten, CD met 44 tracks
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Geluiden herkennen 8 klankparen
Kubusjes in paren gevuld met voorwerpen die geluid maken stimuleren de auditieve perceptie en
ook de taalontwikkeling en vormherkenning. Sommige geluiden klinken heel gelijk dus wordt de
concentratie op de proef gesteld.
De bovenkant heeft een doorzichtig deksel van plexiglas ter controle maar het kan ook geopend
worden met een schroevendraaier om de voorwerpen te vervangen door andere.
Het kan gebruikt worden als memoryspel maar bv. ook om in groep de deelnemer met het gelijke
kubusje te vinden.
Inhoud:
• 16 gelakte houten kubusjes: 4 cm
• houten box met deksel uit plexiglas
102509
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