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Pomoce sensoryczne

lp. Nazwa Opis
jedn.
miary ilość

Cena
netto

Kwota
VAT

Cena
brutto

1
Zabawka sensoryczna- 
ślimak

Zabawka do terapii dzieci nadwrażliwych dotykowo. Powinna być 
wykonana z lepkiego tworzywa, wyglądem przypominać prawdziwego 
ślimaka bez skorupy. Można ją przyklejać do rożnych powierzchni, 
rozciągać, zgniatać-wraca do poprzedniego kształtu. Minimalna długość 
10- 15cm szt 2

2.

Loteryjka-drewniane 
elementy do 
rozpoznawania poprzez 
dotyk

Gra stymulująca zmysł dotyku, pobudzająca wyobraźnię, kształcąca 
rozpoznawanie i nazywanie kolorów. Drewniane elementy do 
rozpoznawania poprzez dotyk. Każdy kształt należy dopasować do 
właściwego szablonu. Szablony wykonane z drewna lub kartonu, 
elementy do dopasowywania wykonane z drewna. W zestawie nie mniej,
niż 24 kolorowych kształtów z drewna i nie mniej, niż 24 tabliczek do 
dopasowywania, woreczek/pojemnik do przechowywania i losowania 
kształtów. Np. Dotykowe lotto-kształty i kolory zes 1

3. Kostki dotykowe

Drewniana gra dla dzieci słabowidzących i niewidzących stymulująca 
zmysł dotyku. Za pomocą dotyku należy odszukać co najmniej 10 par 
kostek o tych samych fakturach. Kostki wykonane z drewna. W zestawie 
nie mniej  niż 10 par kwadratowych klocków z wzorami do dotykania. 
Np. Kostki dotykowe B zes 1

4. Projektor laserowy 
gwiazd

Projektor gwiazd pozwala na wyświetlanie gwiazd, chmur, smug 
meteoru na suficie lub na ścianie. Gwiazdy w zróżnicowanej wielkości i 
zróżnicowanej mocy świecenia, Wyposażony w technologię 
holograficzną i nowoczesny laser, wbudowane soczewki,  umożliwiający
wyświetlanie tysiąca gwiazd otoczonych niebieską poświatą. Do 
wykorzystania w sali doświadczania świata. Wielkość pomieszczenia nie
ma wpływu na rozmiar projekcji. Urządzenie może być ustawione pod 
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dowolnym kątem. W zestawie: soczewka do wyświetlania gwiazd, 
soczewka do wyświetlania chmur. Możliwość kontrolowania poziomu 
jasności chmur. Ustawienie ostrości automatyczne. Minimalny rozmiar: 
28x25x20 cm Np. Laserowy Kosmos

5.
Świecąca zabawka 
gumowa

Zabawka do stymulacji wzrokowej. Zabawka powinna we wnętrzu 
posiadać ukryte diody, emitujące światło podświetlające zabawkę. 
Wykonana z  cienkiej gumy, dzięki czemu światło jest doskonale 
widoczne. Podświetlenie powinno mieć różne kolory, dynamicznie 
zmieniane i uruchamiane jest automatycznie po umieszczeniu w wodzie. 
Wielkość min 6x5cm  Np. Świecąca kaczuszka szt 2

6. Dotykowe rękawice

Zestaw rękawic wykonanych z różnych materiałów o różnej fakturze, 
wykorzystywanych do stymulacji zmysłowej- dotykanie i pasywne 
odczuwanie, do terapii indywidualnej i grupowej. W zestawie nie mniej, 
niż 10 par rękawic wykonanych z różnych materiałów – Minimalne 
wym. 21 x 15 cm zest 1

7.
Panel sensoryczny 
optyczny

Panel do stymulacji wzrokowej. Panel sensoryczny do powieszenia na 
ścianie - działanie dziecka wywołuje wrażenia optyczne, koncentruje 
wzrok dziecka na tabliczce. Minimalny wymiar panelu-30x30 cm. Np. 
Tabliczka - Rolki optyczne szt 2

8.
Panel sensoryczny 
słuchowo-wzrokowy

Panel do stymulacji słuchowej. Panel sensoryczny do zawieszenia na 
ścianie, wykonany ze sklejki drewnianej lub podobnego materiału, 
działanie dziecka wywołuje wrażenia słuchowe i wzrokowe. Minimalny 
wymiar panelu-30x30 cm. Np. Tabliczka-Deszcz szt 1

9.
Panel sensoryczny 
słuchowy

Panel słuchowy. Panel sensoryczny do zawieszenia na ścianie, wykonany
ze sklejki drewnianej lub podobnego materiału, działanie dziecka 
wywołuje wrażenia słuchowe. Minimalny wymiar panelu 30x30 cm. Np. 
Tabliczka klekoczące żaluzje szt 1

10. Panel sensoryczny 
dotykowy

Panel do stymulacji dotykowej. Panel sensoryczny do zawieszenia na 
ścianie, ramka ze sklejki drewnianej lub podobnego materiału, na ściance
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ramki zamocowane na sznurkach 4 woreczki, które można wypełniać 
dowolnym materiałem. Dziecko dotykając woreczki stymuluje zmysł 
dotyku. Minimalny wymiar panelu 30x30 cm. Np. Tabliczka Woreczki 
do dotykania

11.
Panel sensoryczny 
wzrokowo-słuchowy

Panel do stymulacji słuchowej. Panel sensoryczny do zawieszenia na 
ścianie, działanie dziecka wywołuje wrażenia słuchowe i wzrokowe. 
Panel stymuluje jednocześnie słuch, jak i wzrok dziecka. Minimalny 
wymiar panelu 30x30 cm. Np. Tabliczka koło turkoczące szt 2

12.
Panel sensoryczny 
wzrokowy.

Panel do stymulacji wzrokowej. Panel sensoryczny do zawieszenia na 
ścianie  działanie dziecka wywołuje wrażenia wzrokowe. Minimalny 
wymiar panelu 30x30 cm. Np. Okrągła tabliczka – kule szt 1

13. Pojemniki do obserwacji 

Pomoc do stymulacji wzrokowej. W zestawie nie mniej, niż 3 
przeźroczyste pojemniki wypełnione kolorowym płynem. Pojemniki 
można obserwować pod światło, można umieszczać na podświetlanym 
blacie. Działanie dziecka wywołuje różnorodne efekty wzrokowe. 
Minimalne wymiary: wysokość pojemnika 14cm do 16cm średnica 4cm 
-do 6cm Np. Magiczne przelewanki duże – spirale zes 1

14. Pojemniki do obserwacji

Pomoc do stymulacji wzrokowej. W zestawie nie mniej, niż 4 
przeźroczyste pojemniki z kolorowym płynem. Pojemniki można 
obserwować pod światło, można umieszczać na podświetlanym blacie. 
Działania dziecka wywołują różnorodne wrażenia wzrokowe. Minimalne
wymiary: 7 do 9cm x 13 do 15cm cm .Np. Magiczne przelewanki duże - 
wędrujące krople zes 1

15. Klepsydry z bąbelkami

Pomoc do stymulacji wzrokowej. W zestawie nie mniej, niż 3 
przeźroczyste pojemniki w kształcie klepsydry z kolorowym płynem w 
środku. Działania dziecka wywołują wrażenia wzrokowe. Minimalna 
wysokość klepsydry 7 do 9cm cm. zes 1

16. Loteryjka faktury Pomoc, gra do stymulacji dotyku i wzroku. Zadaniem dziecka jest 
dopasowanie elementów o takiej samej fakturze i kolorze, nazwanie 
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wrażeń dotykowych. W zestawie min 6 różnych faktur do rozpoznania. 
Np. Loteryjka 12 faktur

17.
Poduszki o różnych 
fakturach

Pomoc do stymulacji dotyku i wzroku. Zadaniem dziecka jest przy 
pomocy dotyku odnaleźć dwie poduszeczki wykonane z tego samego 
materiału. W zestawie nie mniej, niż 10 par poduszeczek wykonanych z 
różnorodnych materiałów o różnorodnych fakturach. zes 1

18. Piłka z dzwoneczkami

Piłka do zabaw ruchowych z umieszczonymi wewnątrz dzwoneczkami, 
wykonana z przeźroczystego tworzywa-dzwoneczki podczas zabawy 
angażują zmysł słuchu i wzroku dziecka. Minimalna średnica 55cm 
maksymalna  60cm Np. Piłka z dzwoneczkami szt 2

19. Klocki sensoryczne 

Klocki do stymulacji słuchu i wzroku oraz do zabaw edukacyjnych. 
Dziecko może nazywać kolory, segregować według wielkości używając 
pojęć: małe-średnie-wielkie, sortować według koloru lub wydawanego 
dźwięku. W zestawie nie mniej niż 12 elementów w 4 kolorach. 
Np .Klocki sensoryczne z kolorowymi kulkami. zes 1

20.
Akcesoria do paneli 
podświetlanych

Elementy w różnych kolorach, wykonane z kolorowego przeźroczystego 
akrylu do wykorzystania do paneli podświetlanych. Dziecko może 
nazywać kolory, obserwować elementy podświetlone, mieszać barwy 
nakładając jeden element na drugi. W zestawie nie mniej, niż 9 
elementów o wielkości nie mniejszej niż 10x 10cm Np. Kolorowe kleksy zes 1

21. Loteryjka dźwiękowa

Gra stymulująca słuch dziecka. Nagrane dźwięki na płycie, zadaniem 
słuchaczy jest odnaleźć źródło dźwięku i wskazać je na ilustracji 
zaznaczając np. żetonem odgadnięty dźwięk. W zestawie nie mniej, niż 
35 elementów szt 1

22. Pomoc sensoryczna 
manipulacyjna

Wieloelementowa pomoc sensoryczno-manipulacyjna dostarczająca 
dziecku różnych wrażeń sensorycznych: wzrokowych, słuchowych, 
dotykowych. Dziecko może dotykać, manipulować, głaskać, uciskać. 
Elementy powinny się ze sobą łączyć w różny sposób; np. poprzez 
sznurki, rzep, napy, dziecko ćwiczy sprawność manipulacyjną. W 
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zestawie nie mniej niż 6 elementów w różnych kolorach, dostarczających
różnorodnych wrażeń. Minimalne wymiary po połączeniu wszystkich 
elementów: 40cmx170cm Np. Sensoryczna gąsienica

23. Piasek kinetyczny
Piasek do rozwijania kreatywności, stymulowania dotyku, do 
modelowania. kg 5

24.
Masa plastyczna do 
modelowania

Masa plastyczna do modelowania, rozwijania kreatywności, wyobraźni. 
Dziecko może z niej tworzyć płaskie lub przestrzenne formy, figurki itp. 
Może mieszać poszczególne kolory masy eksperymentując z barwą. 
Masa powinna być miękka, gładka, lekka, w różnych kolorach. Po 
zastygnięciu wytwory nie powinny zmieniać kształtu, po zwilżeniu wodą
można je ponownie formować. Powinna się nie kruszyć i nie lepić do 
rąk, nie brudzić ubrań, nie zawierać glutenu. W zestawie nie mniej, niż  
44 g masy w różnych kolorach oraz instrukcja i akcesoria do wykonania 
przykładowej figurki. Np. Ciasto-Pianka SOWA zes 4

25. Rękawice sensoryczne

Rękawice sensoryczne do stymulacji układu dotykowego i 
proprioceptywnego, terapii masażu, zabawy. Dostarczające wrażeń 
dotykowych i wzrokowych. W zestawie powinno być nie mniej niż 4 
rękawice zróżnicowane pod względem faktury oraz koloru. zest 1

26. Poduszki sensoryczne

Poduszki sensoryczne do stymulacji układu dotykowego i 
proprioceptywnego, terapii masażu, zabawy. Dostarczające wrażeń 
dotykowych i wzrokowych. W zestawie powinno być nie mniej niż 8 
poduszek w kształcie kwadratów wykonanych z tkaniny bawełnianej o 
rożnych kolorach i gładkiej fakturze. Wymiary poduszek od 25x25 do 
30x30 cm. W każdej poduszce powinien być inny rodzaj wypełnienia i 
inna waga poduszki. zes 1

27. Woreczki sensoryczne, 
dotykowe

Woreczki sensoryczne do stymulacji układu dotykowego i 
proprioceptywnego, terapii, masażu, zabawy. Dostarczające wrażeń 
dotykowych i wzrokowych. W zestawie powinno być nie mniej, niż 16 
(po 2 woreczki o tym samym wypełnieniu) woreczków dotykowych o 
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rożnym wypełnieniu uszytych z gładkiej, różnokolorowej bawełny. W 
skład zestawu powinien wchodzić worek z bawełny do przechowywania 
i losowania woreczków. Wymiary woreczków od 10x10cm do 15x15cm.

28.
Gniotek - zabawka 
sensoryczna

Pomoc do rozwijania precyzji i siły palców oraz przełamywania niechęci
do dotykania przedmiotów o niestandardowej konsystencji. Powinna być
wykonana z elastycznego, rozciągliwego tworzywa. Odzwierciedlająca 
realistycznie przedmioty z najbliższego otoczenia dziecka, np. jabłko, 
serek z myszkami itp. Zabawkę można ugniatać, rozciągać, wykręcać itp.
Np. Rozciągliwe jabłko z robakami szt 1

29. Ringo sensoryczne

Elastyczne przybory terapeutyczne do ćwiczeń mięśni kończyny górnej, 
wzmacniają mięśnie dłoni i przedramienia. Dowolny kolor, średnica od 
16-25cm, bez wentyla, z wypustkami na powierzchni. szt 1

30.  Gra sensoryczna

Gra wizualno-dotykowa rozwijająca także pamięć. W woreczku z 
tkaniny umieszczone rożnego rodzaju i koloru kształty wykonane z 
drewna lub innego materiału. Dziecko musi rozpoznać kształt po dotyku 
a następnie dopasować go do ramki z wyciętym konturem tego kształtu. 
Zawartość zestawu nie mniej, niż 8 kształtów do rozpoznania oraz 
tabliczki z wyciętymi konturami. Woreczek do losowania kształtów. Np. 
Gra - Rozpoznawanie kształtów zes 1

31.
Dyski sensoryczne - 
zestaw

Dyski ćwiczące zmysł dotyku, rozwijające zdolność opisywania wrażeń 
dotykowych, do masażu stóp i dłoni, a także do gier zespołowych. W 
zestawie nie mniej, niż 10 dysków dużych (25cm +/- 1 cm) i 10 dysków 
małych (10 cm +/- 1 cm), wykonanych z przyjemnych w dotyku 
materiałów. Każdy z dysków powinien być w innym kolorze i mieć inną 
fakturę na swojej powierzchni. zes 1

32. Zabawka sensoryczna-
gniotek

Zabawka sensoryczna. Powinna być w kształcie zwierzątka, w rożnych 
żywych kolorach, wykonana z elastycznego tworzywa, które można 
zgniatać, rozciągać,  na powierzchni zabawki mięciutkie „włoski” 
dodatkowo dostarczające wrażeń zmysłowych. Np. Kurczaczek gniotek z
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malutkimi włoskami

33.

Zestaw do treningu 
zapachowego/węchoweg
o

Pomoc do integracji sensorycznej- do identyfikowania przez dziecko 
zapachu. W zestawie powinno być nie mniej, niż 10 różnych zapachów 
umieszczonych w buteleczkach, fiolkach itp. oraz karty obrazujące dany 
zapach. zes 1

34.
Zabawka sensoryczna-
gniotek

Pomoc do rozwijania precyzji i siły palców oraz przełamywania niechęci
do dotykania przedmiotów o niestandardowej konsystencji. Powinna być
wykonana z elastycznego, rozciągliwego tworzywa. Odzwierciedlać 
realistycznie przedmioty czy zwierzęta   , np. jabłko, serek z myszkami 
itp. Zabawkę można ugniatać, rozciągać, wykręcać itp. Np. Serek z 
myszkami szt 6

35.
Puszki , butelki 
zapachowe

Pomoc do uwrażliwiania zmysłu węchu poprzez ćwiczenia 
rozpoznawania zapachu. W zestawie powinno znajdować się nie mniej, 
niż 5 par szklanych lub drewnianych pojemniczków z zakrętkami. 
Można do nich włożyć rożne nośniki zapachów. Zakrętki w 2 kolorach, 
tak aby zapachy można było łączyć w pary. zes 1

36.
Zestaw do treningu 
dźwiękowego

Pomoc do treningu dźwiękowego. Zadaniem dziecka jest znalezienie 
pary puszek o identycznym brzmieniu. W zestawie nie mniej, niż 6 
puszek drewnianych wydających różne tony dźwięków. Powinny 
posiadać uchwyty do łatwego złapania i potrząsania. Np. Puszki 
dźwiękowe zes 1

37.
Elastyczne  piłki 
sensoryczne

Pomoc zachęcająca do manipulacji, ćwicząca percepcję wzrokową, 
percepcję dotykową oraz koncentrację. Dziecko swobodnie manipuluje 
kuleczkami znajdującymi się w piłkach, może je przeciskać kanalikami z
jednej piłki do drugiej stymulując zmysł dotyku, ćwicząc sprawność 
manipulacyjną manualną. Np. Elastyczne trio kulkowe szt 1

38. Pomoc dotykowo-
słuchowa

Pomoc dotykowo-słuchowa do manipulowania, wydająca dźwięki 
stymulujące słuch dziecka. Dziecko może ją ugniatać, przekładać z ręki 
do ręki, obserwować, słuchać dźwięków spowodowanych 
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manipulacją .Np. Elastyczna fasolka

39.
Dwukolorowe 
magnetyczne kulki

Zabawka manipulacyjna, kształcąca precyzję ruchów, wyobraźnie, 
kreatywność. Wprowadzająca w zagadnienia zjawisk magnetycznych. 
Kolorowe magnetyczne kulki, dzięki zastosowaniu dwóch kolorów uczą 
dziecko, iż przeciwne bieguny (kolory) się przyciągają, natomiast takie 
same bieguny (kolory) się odpychają.  powinien zawierać nie mniej, niż 
100 dwukolorowych magnetycznych kulek. zes 1

40.
Urządzenie do masażu 
sensorycznego 

Urządzenie do masażu stóp i dłoni, dostarczające dziecku wrażeń 
zmysłowych- dotykowych i wzrokowych. Np. Orbees łagodne spa zes 1

41.

Piłeczki do zabaw 
sensoryczno-
manipulacyjnych

Piłeczki do rehabilitacji i zabawy rozwijające umiejętności manualne, 
kreatywność i koordynację ruchową. Dzieci mogą łączyć ze sobą 
piłeczki tworząc kolorowe konstrukcje. Mogą przyczepiać piłeczki do 
gładkich powierzchni. W zestawie nie mniej, niż 20 kolorowych 
sensomotorycznych piłeczek z przyssawkami do łączenia wykonanych z 
miękkiego elastycznego tworzywa w 5 kolorach. Np. Thera Bolly - 
Piłeczki na przyssawki zes 1

42.
Pomoc do integracji 
sensorycznej

Pomoc do ćwiczeń integracji sensorycznej do ćwiczenia dozowania siły 
nacisku, wrażliwości na głębokość i koncentrację. Dzieci mogą po 
elementach chodzić, naciskać je rękoma. Zadaniem dziecka jest 
znalezienie wśród identycznych wizualnie elementów par wykonanych z 
tego samego materiału. W zestawie nie mniej, niż 5 par elementów. 
Wymiary elementu min. 16 x 24 x 10 cm, max. 18 x 26 x 12cm. Np. 
Comprimo - domino sensoryczne zes 1

43. Gra sensoryczna Pomoc stymulująca zmysł wzroku i dotyku. Zadaniem dziecka jest 
dopasowywanie do siebie za pomocą zmysłu dotyku (z zamkniętymi 
oczami) kartoników o takiej samej fakturze i wzrokowe wyszukiwanie 
przedmiotów o fakturze zgodnej z wylosowanym kartonikiem - fakturą. 
W zestawie nie mniej, niż: 8 par kartoników – faktur, 16 kartoników ze 
zdjęciami przedmiotów o różnorodnych fakturach, opaski na oczy Np. 

zes 1
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Dotykowiec

44.
Panel sensoryczny 
wzrokowy

Panel sensoryczny do stymulacji wzrokowej. Panel sensoryczny do 
zawieszenia na ścianie, wykonany ze sklejki- działanie dziecka 
wywołuje wrażenia sensoryczne, min. wymiary 30x30cm,Np. Tabliczka -
Folia holograficzna szt 1

45.
Panel sensoryczny 
słuchowy

Panel sensoryczny do stymulacji słuchowej. Panel sensoryczny do 
zawieszenia na ścianie, wykonany ze sklejki drewnianej o wymiary min 
30x30cm -działanie dziecka wywołuje wrażenia słuchowe Np. Tabliczka 
- Tamburyn szt 1

46.
Panel sensoryczny 
dotykowy

Panel sensoryczny do stymulacji dotykowej. Panel sensoryczny do 
zawieszenia na ścianie, wykonany ze sklejki drewnianej o wymiary min 
30x30cm, - aktywność dziecka  dostarcza mu wrażeń dotykowych, np. 
odczuć różny opór, twardość materiału Np. Tabliczka - Poduszeczki do 
naciskania szt 1

47. Piłeczka sensoryczna
Wykorzystywana do terapii ręki. Dostarczająca przyjemnych doznań 
dotykowych i wzrokowych. Średnica od 9-12cm Np. Włochata piłeczka szt 5

48. Piłka sensoryczna

Piłka do stymulacji sensorycznej, do terapii ręki. Rozwija rzucanie, 
odbijanie rękoma i nogami, chwytanie, podnoszenie. Średnica piłki od 6 
do 12 cm Np. PIŁKA KOOSH szt 5

49. Owal sensoryczny

Przyrząd rehabilitacyjny używany w ćwiczeniach mięśni dłoni i 
przedramienia, do masażu, powinien mieć owalny kształt  z kolcami, 
wypustkami sensomotorycznymi. Długość od 8-13cm Np. Owal 
Sensoryczny Duży, jeżyk sensoryczny owalny szt 5

50. Masa plastyczna 
dostarczająca wrażeń 
sensorycznych

Masa do terapii ręki, przełamywania niechęci dotykowej, zabaw 
kreatywnych, stymulacji poli-sensorycznej. Dziecko może ją rozciągać, 
nadmuchiwać jak balon, kształtować w dowolne formy, może nią rzucać-
będzie się odbijać jak piłka, może obserwować w ciemności dzięki 
właściwościom fluorescencyjnym. pojemność opakowania minimum 
40g, różne kolory. Np. skacząca plastelina świecąca, inteligentna 

szt 5
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plastelina

51. Zabawka sensoryczna

Pomoc sensoryczna do terapii ręki, jako zamiennik woreczków 
gimnastycznych i sensorycznych. Do dotykania, ugniatania, podrzucania.
Powinna mieć kształt  bliski dziecku, np. zwierzęcia. Wypełnienie 
dostarczające wrażeń zmysłowych. Np. Zwierzątka z piaskiem w środku szt 5

52.
Masa do rehabilitacji 
dłoni 

Masa do wykonywania ćwiczeń rąk poprzez ściskanie i ugniatanie, do 
redukcji stresu oraz napięcia. Nie powinna mieć zapachu, nie barwić rąk 
oraz nie pozostawiać osadu ani tłuszczu na dłoniach, hipoalergiczna, bez 
lateksu. Opakowanie min 85g opak 5

53. Piłka sensoryczna

Piłka sensoryczna stymulująca zmysł dotyku i słuchu. Dziecko może ją 
ściskać, ugniatać. wydaje przy tym chrzęszczący odgłos. Minimalna 
średnica piłeczki 6cm. Np. Chrupiąca piłka szt 5

54.
Układanka 
manipulacyjna

Układanka sensoryczno- manipulacyjna do integracji sensorycznej, 
stymulacji półkul mózgowych, stymulacji wzrokowej, rozwijająca 
myślenie przestrzenne i kreatywność. Dziecko łącząc elementy tworzy 
przestrzenna konstrukcję przypominającą wygiętego w różne strony 
węża. W zestawie nie mniej, niż 16 części do łączenia. Np. Sensoryczne 
tangle szt 5

55.
Zabawka sensoryczna 
typu gniotek

Zabawka do dotykania, zgniatania, rozciągania, ćwiczenia mięśni dłoni. 
Np. Ośmiornica gniotek sensoryczny szt 5

56. Plazma sensoryczna

Plazma do zabaw sensorycznych, przełamywania niechęci do dotykania  
– dziecko może ja rozciągać, nadmuchiwać jak balon, po wcześniejszym 
naświetleniu-świeci w ciemności. Powinna być w atrakcyjnych dla dzieci
kolorach i zapachu, nietoksyczna, w opakowaniach min.150g. opak 5

57. Świecąca kostka do gry
Kostka do gry z tworzywa z efektem świecenia, do wykorzystania w sali 
doświadczania świata. Min wymiary 2cmx2cm szt 5

58. Piłeczki sensoryczne

Piłeczki sensoryczne do zabaw i gier, stymulujące zmysł wzroku dzięki 
emitowaniu światła. W zestawie nie mniej, niż 4 piłeczki, które dobrze 
odbijają się oraz świeca w ciemności Np. Zestaw świecących piłeczek zes 5
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59. Piłka sensoryczna

Piłka do zabaw i gier, stymulująca zmysł wzroku dzięki imitowaniu 
światła po odbiciu się od podłoża. Min. średnica 5cm. Np. Świecący 
meteor-piłka szt 5

60.
Zestaw do robienia 
baniek mydlanych

Zestaw do zabaw kreatywnych, zaznajamiających z kolorami 
podstawowymi i pochodnymi. Do stymulacji wzrokowej, terapii 
logopedycznej. Zestaw nie mniej, niż 3 pojemników z płynem do 
robienia baniek, w każdym pojemniku powinien być inny kolor płynu 
oraz pojemnik do mieszania płynów-kolorów. Wszystkie pojemniki 
powinny posiadać kółeczko do puszczania baniek. Np. Laboratorium 
kolorowych baniek mydlanych zest 5

61. Piłeczka sensoryczna

Zabawka sensoryczna dostarczająca wrażeń wzrokowych, do zabaw 
ruchowych, edukacyjnych, sensorycznych. Powinna po uderzeniu o 
twarde podłoże- świecić pulsującym światłem Np. Piłeczka kulka disco 
ze światełkami szt 5

62.
Zabawka sensoryczna do
stymulacji wzrokowej

Zabawka sensoryczna stymulująca wzrok dziecka, dostarczająca mu 
atrakcyjnych wrażeń wizualnych. Działanie dziecka wywołuje określony 
efekt wizualny, można go obserwować pod różnym kątem i w różnym 
oświetleniu. Wym. zabawki  minimum 5 x 3 x 12 cm. Np. Dwukolorowa 
klepsydra szt 5

63. Piłka sensoryczna

Piłka do rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej a także stymulacji 
dotykowej. Dziecko bawiąc się piłką rozwija refleks, koordynację oraz 
zdolność do błyskawicznego reagowania. Dodatkowo budowa piłki 
dostarcza wrażeń dotykowych. Konstrukcja piłki powinna powodować 
odbicia w nieprzewidzianym kierunku. Min. średnica 7cm, dowolny 
kolor. Np. Piłka do treningu wzrokowo-ruchowego szt 5

64. Kule sensoryczne Kule do stymulacji wzrokowej i dotykowej. Do zabaw edukacyjnych, 
rozpoznawania koloru, wprowadzania pojęcia kolor podstawowy i 
pochodni. Dzieci mogą patrzeć przez kule, mogą je podświetlać i 
obserwować zmiany, mogą obserwować, jak połączenie kul daje nowe 

zest 1
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barwy. Zestaw nie mniej, niż 6 kul o średnicy min.5cm np. Percepcyjne 
kule

65.
Zestaw instrumentów 
muzycznych

W zestawie nie mniej, niż 16 instrumentów: - tamburyn, min. śr. 20 cm - 
maxi quiro z pałeczką, min dł. 40 cm - podwójna tarka quiro z pałeczką, 
min. dł. 27 cm - trójkąty z pałeczkami, min. 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 
cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm (+/- 0,5 cm) - kastaniety drewniane, 2 szt., 
śr. min. 5 cm - kastaniety z rączką, min. dł. 20 cm - marakasy drewniane,
min. dł. 22 cm - drewniany tonblok, dł. min. 20 cm, śr. min. 4 cm - 
tamburyn z membraną, śr. min. 20 cm - podwójny tonblok z pałeczką, dł.
min. 20 cm, śr. min 4 cm - podwójny tonblok mały z pałeczką, dł .min. 
20 cm, śr. min. 3 cm - klawesyn, dł. nin.20 cm, śr. min. 2 cm - marakas 
wałek, dł. min. 20 cm, Np. Torba małego muzyka zes 1
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