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Forord

NANOS UGAGN er et unikt 
multisensoriskt hjelpemiddel for 
barna med synfunksjons-  og multippel 
funksjonshemming i en tidlig alder.

Netopp i denne perioden fins den største 
sjansen og det største potensialet til å 
utvikle barnets synfunksjonen. 

Målet er å hjelpe barnet å finne en måte 
til å forstå illustrerte bilder, som vanlige 
bøker tillater ham ikke.
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Settet innholder ei bok, virkelige 
gjenstander, LEA SYMBOLS ®, 
ei håndbok for foreldre, Nanos 
Braillebladene, et kortspill 
PEXESO og en dekkblad.

Settets innhold 
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Nano er en lerretsfigur utfylt av 
bokhvete skall. Han stimulerer 
synfunksjonen, hørselen og 
følesansen. Han rasler på grunn 
av innholdet sitt og det er også 
molig å varme ham opp.

Han er ikke bare en følgesvenn, 
men også en motivering 
selvstarter for å arbeide med 
boka. 
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ÚvodBeskrivelse av bokside

Nano, en følgesvenn 
gjennom boka

Et relieffbild

Fargen i bakgrunnen gjør 
bildet mulig å framstå.

Boka innholder relieffbildene  
og følesansveien.
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Prinsipp av settet

De virkelige gjenstander tjener 
som et grunnsett for ei utvikling 
av synsfunksjonen. 

Barnets egne erfaringer  med 
3D-gjenstander hjelper det til å 
begripe hva det egentlig ser.
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Konstruksjon

Det er molig å brukke boka på vanlig 
måte eller det kunnes agså å brukke 
bærekonstruksjonen til å arbeide 
i loddrettplanet.

Med silonlissen er 
det mulig å reise 
boka.
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Fremtid

NANOS UGAGN hjelper allerede 320 familier både i 
Tsjekkia og i Slovakia takket være stønaden av stiftelser, 
bedrifter og frivilliger.

I 2017 kom boka ut også på islandsk og engelsk. 

Vi bestreber oss på å utvide NANOS UGAGN 
i den hele verden.
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Vi ses snart, 
venner!

ZEMĚ, z.s.
Mgr. Romana Chalupová a David Najbrt

+420 608 383 787
info@nanous.cz

www.facebook.com/zemefoto/

  Kto.-Nr.: 2601376088 / 2010
IBAN: CZ7420100000002601376088

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

www.nanous.cz


