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ketoimintana. Interaktiivisesta lattiasta on iloa ja hyötyä 
esimerkiksi erityis- ja peruskouluissa, päiväkodeissa, 
esikouluissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa, päivätoi-
minnassa ja hoitokodeissa.

Miksi käyttää interaktiivista lattiaa?
• Upeat aktiviteetit motivoivat ja inspiroivat
• Lattian avulla voi luoda myös rauhoittavan ympäris-

tön
• Interaktiivinen lattia antaa välittömästi audiovisuaali-

sen palautteen käyttäjän liikkeestä
• Luo ainutlaatuisen oppimisympäristön
• Stimuloi kielellistä, fyysistä ja psyykkistä kehitystä
• Kehittää koordinaatiota ja motoriikkaa
• Rohkaisee aktiiviseen osallistumiseen
• Madaltaa oppimisen haasteita
• Parantaa yhteistyötaitoja ja ongelmanratkaisukykyä
• Käyttäjä kokee hallitsevansa ympäristöään
• Lattia on täysin muokattavissa ja voit luoda oman, 

tarpeisiisi parhaiten sopivan sisällön.

Interaktiivinen lattia on hauska ja tehokas keino akti-
voida ja osallistua! Lattia reagoi liikkeeseen, ja palaute 
näkyy kuvassa ja kuuluu äänenä aktivoiden eri aisteja. 
Aktiviteetit valitaan käyttäjän mukaan ja ne voivat olla 
palkitsevia, opettavia, rauhoittavia tai stimuloivia. Akti-
viteettien aihepiirejä ovat muun muassa musiikki, eläi-
met, luonto ja avaruus. 

Laite sisältää yli 300 eri aktiviteettia, joten jokaiselle 
löytyy varmasti mieluinen aihepiiri. Lattiassa voidaan 
käyttää myös omia kuvia ja itse tehtyjä harjoituksia. 

Interaktiivisen lattian päällä voi olla yksin tai yhdessä. 
Yhdessä lattian päällä liikkuminen on hauskaa yhdes-
säoloa, joka samalla kehittää kommunikointia, moto-
riikkaa, ajattelua sekä sosiaalisia taitoja. Interaktiivinen 
lattia tuo uudenlaisia kokemuksia ja elämyksiä. Aktivi-
teetit tuovat onnistumisen kokemuksia ja lattia sopii 
hyvin eritasoisille ja -ikäisille käyttäjille. Sitä voi käyttää 
niin opetuskäytössä lasten kanssa kuin vanhusten viri-



Miten lattiaa käytetään?
Kuva voidaan heijastaa laitteesta riippuen lattiaan, sei-
nään, kankaaseen, pöytään, telttaan tai vaikka pyörä-
tuolin pöytälevyyn. Laitetta voi hallita laitteen mukana 
tulevan kaukosäätimen avulla.

Valittavana on kolme eri mallia, joista autamme sinua 
valitsemaan omiin tarpeisiisi sopivan. 

omiVista Install on kattoon kiinteästi asennettava lai-
te, joten se on valitussa tilassa aina käyttövalmiina eikä 
käyttäjän huomio kiinnity siihen.

Malli sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa halutaan 
heijastaa isompia kuvia tai kun lattian käyttäjä istuu 
pyörätuolissa.

Kuvan koko: 2 x 1,5 m (2,4 m korkeudelta)

omiVista Mobile on liikuteltava malli, mikä tuo jousta-
vuutta lattian käyttöön. Sen ansiosta interaktiivista lat-
tiaa on helppo liikuttaa tilasta toiseen, jolloin sitä voi-
daan käyttää eri huoneissa, esimerkiksi koululuokissa.

Kuvan koko: 2 x 1,5 m

omiVista Mobii on pienin, liikuteltava ja korkeussää-
dettävä laite. Mobii sopii erityisen hyvin käytettäväksi 
silloin, kun interaktiivinen kuva halutaan heijastaa pie-
nemmälle pinnalle, esimerkiksi pöydälle.

Kuvan koko: < 1,6 x 1 m (pöydällä)
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Mukana Sensory Fun -aktiviteettipaketti
Nyt aistit pääsevät töihin! Sensory Fun -paketti kuuluu 
perustuotteen tilaukseen ja on todellinen audiovisu-
aalinen aarreaitta. Se sisältää yli 300 aktiviteettia, jotka 
on suunniteltu stimuloimaan, aktivoimaan ja rauhoitta-
maan. Aktiviteetit kehittävät yhteistyötaitoja, itsetunte-
musta ja joustavaa ajattelua.

Kysely – Luo tietovisoja, joihin vasta-
taan koskettamalla.

Pyyhkäisy – Saa objektit, kuten höyhe-
net liikkumaan pyyhkäisemällä pintaa.

Kohteen nappaaminen – Mitä tapah-
tuu, kun saat objektin kiinni?

Vesi – Sukella rauhoittavaan vesimai-
semaan. Mutta miten kalat reagoivat 
läiskytykseen?

Väritys – Väritä kuvia ja paljasta kuvaan 
piilotettuja yllätyksiä. Piileskeleekö pu-
sikossa eläimiä?

Vyöhykkeet – Aktiviteettikuvassa on 
joitain interaktiivisia, yllätyksiä tarjoavia 
kohtia, kuten taivaan yli lentävä tähti.


