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1. Deskorolka rehabilitacyjna

Deskorolka przeznaczona do wspomagania terapii bazalnej. Minimalne 
wymiary 40x70cm, kółka z podwójnymi łożyskami kulkowymi, schowane w 
podstawie, aby chronić palce przed najechaniem. szt 1

2. Drążki do deskorolki
Drążki z możliwością dopasowania do dziecka, para drążków do zabawy 
ćwiczeń z deskorolka. para 1

3.  Zestaw sprzętu naziemny

Wyrób medyczny. Sprzęt naziemny do terapii Si, zestaw składający się z 
minimum: stabilnej zjeżdżalni z łagodnym, długim zjazdem i szeroką 
podstawą, drabinki drewnianej, ścianki wspinaczkowej w 2 wersjach- jedna z 
wypukłymi fakturami typowymi dla ścianek wspinaczkowych oraz z fakturami
wyciętymi. Wszystkie elementy powinny dawać się łączyć w spójny zestaw do
kształtowania reakcji wyprostnych poprzez wzmacnianie mięśni prostowników
oraz rozwoju mechanizmu planowania motorycznego i niektórych ruchów 
oczu. Np. Climb System zestaw rozbudowany zest 1

4. Huśtawka opona

Huśtawka dająca możliwość wykonywania ruchów wahadłowych oraz, dzięki 
dołączonemu krętlikowi, rotacyjnych. Powinna posiadać regulację linki. 
Minimalne wymiary– średnica zewnętrzna: 123 cm;– średnica wewnętrzna: 67 
cm;– szerokość: 30 cm–waga: 7 kg; w zestawie krętlik zest 1

5. Kocyk obciążony średni
Wymiary 100-150cm (+/- 5 cm), wypełnienie -granulat szklany. Materiał, z 
którego uszyty jest kocyk-bawełna, polar. szt 1

6.
Pomoc terapeutyczna do 
ćwiczenia równowagi

Pomoc do ćwiczenia równowagi, koordynacji ruchowej i gibkości. Zadaniem 
dziecka jest przeskakiwanie z elementu na element z zachowaniem 
równowagi. Elementy powinny być różnorodne kolorystycznie i wielkościowo 
-od spodu zabezpieczone gumowymi podkładkami uniemożliwiającymi 
przesuwanie się podczas zabawy. W zestawie min.6 elementów. Np. Kamienie 
rzeczne zest 1

Biuro projektu:
Zespół Szkół Specjalnych

47-400 Racibórz, ul. Królewska 19
Kontakt: Tel./fax. 32 415 49 91, www.e-zssraciborz.pl



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. Ścieżka sensoryczna

Zestaw elementów umożliwiających zbudowanie ścieżki sensorycznej do 
ćwiczenia równowagi. Elementy powinny się ze sobą łączyć tworząc ścieżkę. 
W zestawie powinno się znaleźć nie mniej niż 6 podłużnych, kolorowych 
elementów wykonanych z wytrzymałego tworzywa, z antypoślizgowymi 
nakładkami. Wym. każdego z elementów: min. 35 x 10 x 4 cm Np. Kolorowa 
rzeka - kładka zest 1

8. Kapelusz równoważny

Pomoc w kształcie kolorowej czapki clowna pomagająca kształtować zmysł 
równowagi. Powinna składać się z minimum 5 elementów wykonanych z 
kolorowego lekkiego i miękkiego materiału. Elementy składa się jeden na 
drugim tworząc stożek i nakłada na głowę. Zadaniem dziecka jest pokonanie 
toru przeszkód bez utraty choćby jednego elementu. szt 1

9.
Wisząca piłka do terapii 
odruchów

Piłka do różnego rodzaju ćwiczeń odruchów. Dziecko leży na brzuchu i 
popycha piłkę rękoma lub leży na plecach, a terapeuta huśta w jego stronę 
piłkę, którą dziecko odbija. Min. parametry: śr. 30 cm , dł. liny 160 cm, 
regulacja wys. max. obciążenie 50 kg szt 1

10.
Zestaw do balansowania 
średni

Zestaw elementów umożliwiających budowanie ścieżek do balansowania o 
zróżnicowanej wysokości i stopniu trudności, m.in. poprzez zastosowanie 
ruchomych elementów. Dziecko przechodzi po elementach usiłując zachować 
równowagę. Zestaw powinien składać się z elementów o co najmniej 2 
wysokościach oraz belek do przechodzenia, w tym belki ruchomej. W zestawie
nie mniej niż 13 elementów wykonanych z trwałego antypoślizgowego 
tworzywa. np. Zestaw do balansowania zest 1

11.
Przyrząd do ćwiczenia 
równowagi

Urządzenie do terapii Si pozwalające na ćwiczenia poprawiające reakcje 
równoważne, stymulujące układ przedsionkowy oraz proprioceptywny. 
Dziecko może przechodzić po ruchomych stopniach jak po torze przeszkód, 
może się na nim huśtać. Musi podczas tych zabaw zachować równowagę. 
Urządzenie do zamontowania na podwiesiu. Minimalna długość 2m Np. 
kładka do ćwiczeń równoważnych duża szt 1
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12.
Ścieżka sensoryczna 
fakturowa

Pomoc do ćwiczeń równowagi, koordynacji ruchowej oraz stymulacji układu 
dotykowego w kształcie leżącej ósemki. W zestawie nie mniej niż 7 
różnokolorowych, zróżnicowanych pod względem faktury, miękkich brył-
klocków, kształtek, które można ułożyć w leżącą ścieżkę w kształcie ósemki. 
W zestawie: kształtka 1/4 okręgu min .120 x 25 x 10 cm - 6 szt; kształtka krzyż
ósemki min.95 x 95 x 25 x 10 cm - 1 szt. Wymiary po ułożeniu: min.255 x 120
x 25 x 10 cm. Np. ósemka sensoryczna zest 1
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