
zaburzeniami przetwarzania słuchowego
trudnościami w zakresie poprawnego czytania, pisania i mówienia
dysleksją
zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci,
koordynacji wzrokowo- ruchowej
wadami słuchu, hiperakuzją lub hipoakuzją
niedosłuchem.

szybsze rozumienie mowy
zwiększenia uwagi i koncentracji nawet w trudnych
warunkach takich jak hałas, rozmowy
wzmocnienie słyszenia kierunkowego
lepsze rozumienie mowy
poprawa umiejętności czytania i/ lub pisania
opóźnienie naturalnego procesu starzenia się słuchu
zmniejszenie poziom stresu związanego z nauką.

funkcjonalny, łatwy w obsłudze sprzęt
wyglądem przypomina zabawkę przez co przyciąga uwagę ćwiczącego
umożliwia precyzyjny pomiar parametrów treningu
efektywny trening może trwać tylko 20 minut dziennie
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TRENING SŁUCHOWY METODĄ WARNKEGO

Metoda Warnkego koncentruje się na przyczynach problemów, a nie na objawach. 
Kierowana jest do dzieci i dorosłych z:

KORZYŚCI TRENINGÓW SŁUCHOWYCH Z BRAIN-BOY UNIVERSAL I AUDIO-TRAINER 3000

BRAIN-BOY UNIVERSAL I AUDIO-TRAINER 3000

monitorować sposób ćwiczenia klienta i modyfikować trening
dobrać poziom trudności treningu Metodą Warnkego do możliwości każdego
klienta

MOŻESZ:

 

Blisko 15 % dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem. 
Postaw w ich terapii na trening słuchowy metodą Warnkego i osiągnij sukces!



ćwiczenie odróżnianie od siebie dźwięków‚ o różnej długości; pomaga przy rozróżnianiu głosek i sylab
o różnej długości w potoku mowy, umiejętności przekładania melodii mowy na informację.

TRENING FUNKCJI PODSTAWOWYCH Z BRAIN-BOY UNIVERSAL I AUDIO-TRAINER 3000

Próg kolejności wzrokowej

ćwiczenie precyzyjnego i szybkiego układania ciągów bodźców wzrokowych; umiejętność "skanowania"
wzrokowego niezbędna jest do nauki prawidłowego czytania

Próg kolejności słuchowej

trening przetwarzania bodźców dźwiękowych; umiejętność istotna do rozróżniania głosek zwarto-
wybuchowych; braki w tym obszarze powodują trudności w rozumieniu mowy

Słyszenie kierunkowe

ćwiczenie lokalizowania bodźców dźwiękowych w przestrzeni; funkcja ważna do wychwytywania
dźwięków  istotnych na tle innych dźwięków zakłócających (np. w klasie, na ulicy, w pracy)

Różnicowanie tonów
ćwiczenie umiejętności różnicowania tonów; funkcja niezwykle istotna w rozróżnianiu samogłosek i
dekodowaniu melodii mowy (ważne również przy nauce języków obcych)

Synchroniczne wystukiwanie rytmu
ćwiczenie szybkiego i niezawodnego przetwarzania bodźców dźwiękowych na ruch; efektywna
współpraca półkul mózgowych pozwala na szybką i niezawodną rejestrację nowych treści językowych,
rozumienie mowy

Czas reakcji
ćwiczenie umiejętności szybkiego rozpoznawania różnic między dźwiękami; pozwala to na szybkie
rozpoznawanie głosek - fonemów, co skutkuje ich właściwym zapisem graficznym

Rozpoznawanie wzorca częstotliwości
ćwiczenie odróżniania dźwięków o różnej częstotliwości; trening tej umiejętności pozwala na właściwe
rozumienie mowy i jej interpretację

Rozpoznawanie wzorca czasowego

AUDIO-TRAINER 3000 posiada dodatkową funkcję dla wszystkich treningów. 
 
Jest to możliwość włączenia do każdego treningu dźwięków zakłócających 
(szumy i głosy o różnym natężeniu głośności).
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM HANDLOWYM BIOMED
Agnieszka Wójcik         

tel. 669 234 537    e-mail: a.wojcik@biomed.org.pl
Katarzyna Chociaj         

tel. 697 008 060    e-mail: k.chociaj@biomed.org.pl
Jakub Prockiw                

tel. 510 850 152    e-mail: j.prockiw@biomed.org.pl

Procedura zakłada ćwiczenie 8 funkcji bez pomijania żadnej z nich.  Analiza wyników jest łatwa i szybka.
Wartości odnosimy do norm dla grupy wiekowej. Normy wiekowe dla Brain-Boy Universal są określone od 5
roku życia.

PROCEDURA TRENINGOWA
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