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

Pomoce do motoryki małej, układanki, puzzle
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1.
Układanka 
edukacyjna

Mozaika rozwijająca: umiejętności manualne, twórcze myślenie, koordynację wzrokowo 
– ruchową, wykrywania różnic i podobieństw, zdolność analitycznego myślenia, 
koncentrację itp. Praca z pomocą polega  na odwzorowywaniu rysunków z załączonych 
wzorów oraz na tworzeniu własnych schematów, odwzorowywania ich i kolorowania. 
W zestawie nie mniej niż 200 elementów w różnych kształtach i kolorach. Np. Mozaika 
XXL zest 2

2.

Plansze 
wielokrotnego 
użycia-szlaczki -

Plansze z obrazkami nawiązującymi do tematyki pór roku z ćwiczeniami 
usprawniającymi motorykę ręki i przygotowującymi do umiejętności pisania. Plansze 
powinny być wielokrotnego użycia. Zadaniem dziecka jest rysowanie po śladzie, ale 
również rysowanie własnych szlaczków i wzorów. W zestawie nie mniej niż 50 
elementów łącznie Np. Szlaczki na 4 pory roku zest 3

3. Pomoc do sortowania

Pomoc służy do wprowadzenia podstawowych pojęć sortowania i przeliczania poprzez 
manipulację. Powinna zawierać kształty w wielu formach i kolorach. Zadaniem dziecka 
jest odtworzenie za pomocą koralików układu z arkusza wzorów. W zestawie nie mniej 
niż 120 elementów łącznie z kartami pracy. Np. Abak-warsztat do sortowania zest 1

4.

Pomoc do 
sortowania, 
klasyfikowania

Pomoc do rozwijania podstawowych pojęć sortowania i klasyfikowania według różnych 
cech, np. kształt, wielkość, kolor. Dziecko dobiera odpowiednie elementy, aby ułożyć 2- 
lub 3-elementowy wzór wskazany na początku planszy. W zestawie nie mniej niż 340 
elementów łącznie. Np. Obrazkowe rytmy zest 2

5.

Tablica 
manipulacyjna – 
panel na ścianę -

Tablica manipulacyjna –panel drewniany do zawieszenia na ścianie. ćwiczący 
umiejętności motoryczne, logicznego myślenia oraz skupienia uwagi. Dziecko wodzi po 
wzorze specjalną pałeczką magnetyczną. Minimalne wymiary: 45 x 45 x 4cm Np. 
Tablica manipulacyjna - panel na ścianę Motylek szt 1

6. Układanka ścienna- 
tablica motoryczna 

Zabawka sensoryczna i manipulacyjna w formie panelu do zawieszenia na ścianie 
ćwicząca umiejętności motoryczne, logicznego myślenia oraz skupienia uwagi. 

szt 1
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kształty
Minimalne wymiary: 45 x 45 x 4cm Np. Układanka ścienna - tablica motoryczna 
Kształty

7.
Tablica 
manipulacyjna

Tablica manipulacyjna, panel na ścianę ćwicząca umiejętności motoryczne oraz 
skupienia uwagi. Powinna posiadać wycięte dwa labirynty (jeden na długim torze, drugi 
na krótkim) po których dziecko wodzi umieszczonymi w nich kolorowymi kołeczkami. 
Minimalne wymiary: 50 x 50 cm. Np. Manipulacyjny jeż szt 1

8.
Tablica 
manipulacyjna

Tablica manipulacyjna, panel na ścianę ćwicząca umiejętności motoryczne oraz 
skupienia uwagi. Dziecko prowadzi drewniany kołeczek po wielokątnym szlaczku. 
Minimalne wymiary: 90 cm x 30 cm. Np. Aplikacja ścienna kotek ze szlaczkiem szt 1

9.
Tablica 
manipulacyjna-

Tablica manipulacyjna panel na ścianę ćwicząca umiejętności motoryczne oraz skupienia
uwagi. Dziecko prowadzi drewniany kołeczek po szlaczku w kształcie spiralnym. 
Minimalne wymiary: 50x50cm Np. Tablica manipulacyjna ślimak szt 1

10.
Tablica 
manipulacyjna-

Tablica manipulacyjna panel na ścianę ćwicząca umiejętności motoryczne oraz skupienia
uwagi. Dziecko prowadzi drewniany kołeczek po szlaczku w kształcie ślimaka. 
Minimalne wymiary: 50x50cm Np. Tablica manipulacyjna ryba szt 1

11.
Tablica 
manipulacyjna

Tabliczka manipulacyjna panel na ścianę ćwicząca umiejętności motoryczne oraz 
skupienia uwagi. W panelu wyżłobione zostały dwa identyczne wzory w lustrzanym 
odbiciu. Zadaniem dziecka jest wodzenie po wzorze za pomocą specjalnych patyczków. 
Minimalne wymiary: 40 x 20 cm Np. tabliczka do ćwiczeń oburącz-jabłka szt 1

12.
Tablica 
manipulacyjna

Tabliczka manipulacyjna panel na ścianę ćwicząca umiejętności motoryczne oraz 
skupienia uwagi. W panelu wyżłobione zostały dwa identyczne wzory w lustrzanym 
odbiciu. Zadaniem dziecka jest wodzenie po wzorze za pomocą specjalnych patyczków. 
Minimalne wymiary: 40 x 20 cm Np. tabliczka do ćwiczeń oburącz-ślimaki szt 1

13.
Tabliczka do ćwiczeń
oburącz Labirynty-

Tabliczka manipulacyjna panel na ścianę ćwicząca umiejętności motoryczne oraz 
skupienia uwagi. W panelu wyżłobione zostały dwa identyczne wzory w lustrzanym 
odbiciu. Zadaniem dziecka jest wodzenie po wzorze za pomocą specjalnych patyczków. 
Minimalne wymiary: 40 x 20 cm Np. tabliczka do ćwiczeń oburącz-Labirynty szt 1

14. Tabliczka 
manipulacyjno-

Tabliczka manipulacyjno-dekoracyjna do ćwiczenia umiejętności motorycznych i 
manipulacyjnych. Powinna zawierać elementy umożliwiające ćwiczenie sprawności 

szt 1
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dekoracyjna

palców i uczące podstawowych umiejętności niezbędnych w czasie ubierania się -różne 
rodzaje zapięć, jak guziki, napy, rzep, sznureczki.
Minimalne wym. 35 x 35 cm. Np. Słoneczko manipulacyjne

15.

Tabliczka 
manipulacyjno-
dekoracyjna

Tabliczka manipulacyjno-dekoracyjna do ćwiczenia umiejętności motorycznych i 
manipulacyjnych. Powinna zawierać elementy umożliwiające ćwiczenie sprawności 
palców i uczące podstawowych umiejętności niezbędnych w czasie ubierania się -różne 
rodzaje zapięć, jak guziki, napy, rzep, sznureczki.
Minimalne wym. 35 x 35 cm. Np. Domek manipulacyjny szt 1

16.

Tabliczka 
manipulacyjno-
dekoracyjna

Tabliczka manipulacyjno-dekoracyjna do ćwiczenia umiejętności motorycznych i 
manipulacyjnych. Powinna zawierać elementy umożliwiające ćwiczenie sprawności 
palców i uczące podstawowych umiejętności niezbędnych w czasie ubierania się -różne 
rodzaje zapięć, jak guziki, napy, rzep, sznureczki.
Minimalne wym. 35 x 35 cm. Np. manipulacyjna rybka szt 1

17. Mozaika logiczna 

Układanka logiczna. Celem gry jest ułożenie klocków zgodnie z wzorem na karcie. Gra 
powinna zawierać dwa warianty- łatwiejszy i trudniejszy. W zestawie nie mniej niż 20 
kart z wzorami i nie mniej niż 10 klocków o zróżnicowanym kształcie i kolorze Np. 
Puzzle segmentowe szt 1

18.
Makatka 
manipulacyjna

Aplikacja ścienna, makatka doskonaląca umiejętności manipulacyjne i rozwijająca 
motorykę dłoni w czasie korzystania z minimum 6 typów różnych zapięć (guziki, napy, 
rzepy, klamerki, suwak, sznurowadło) Powinna zawierać dodatkowe ruchome elementy 
do przeliczania, segregowania, klasyfikowania. Minimalne wymiary 60 x6 0cm, minim.6
typów zapięć, minimum18 elementów ruchomych. Np. Makatka manipulacyjna jabłonka szt 1

19. Domino 

Gra na zasadzie domina do zajęć i zabaw rozwijających emocjonalność dzieci. Klocki 
domina powinny przedstawiać dziecięce twarze wyrażające różne emocje W zestawienie 
mniej niż 30 elementów. Np. domino Gra twarzy szt 1

20.

Zestaw drewnianych 
tabliczek do ćwiczeń 
graficznych

w zestawie min. 3 różne drewniane tabliczki z wyciętymi szlaczkami, po których dziecko
wodzi drewnianą pałeczką zakończoną kulką- uchwytem. Min. wymiary tabliczki 
33x12cm Np. Zestaw do ćwiczeń graficznych 1 zest 1

21. Zestaw drewnianych w zestawie min. 3 różne drewniane tabliczki z wyciętymi szlaczkami, po których dziecko zest 1
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tabliczek do ćwiczeń 
graficznych

wodzi drewnianą pałeczką zakończoną kulką- uchwytem. Min, wymiary tabliczki 
33x12cm Np. Zestaw do ćwiczeń graficznych 2

22.
Tablica 
manipulacyjna

panel do zamontowania na ścianie wykonany ze sklejki z wyciętym szlaczkiem-dróżką, 
po której dziecko wodzi ruchomym drewnianym elementem. Min. wymiary panela 60 x 
50 x 5 cm Np. labirynt ścienny II szt 1

23.
Tablica 
manipulacyjna

panel do zamontowania na ścianie wykonany ze sklejki z wyciętym szlaczkiem- dróżka, 
po której dziecko wodzi ruchomym drewnianym elementem. Min. wymiary panela 60 x 
50 x 5 cm Np. labirynt ścienny III szt 1

24.
Nakładka do 
rysowania

Specjalny uchwyt pomagający  ułożyć dłoń dziecka w idealnej, ergonomicznej pozycji 
podczas rysowania. Praca z uchwytem zachęca dziecko do podejmowania wysiłku, 
pobudza jego kreatywność .W zestawie min. 1 uchwyt i nie mniej niż 9 elementów 
łącznie  Np. Be be jajo do malowania zest 3

25. Układanka

Zestaw elementów do wpinania na tabliczkę. Dzięki pracy z zestawem uczniowie  
zapoznają się z kolorami, figurami geometrycznymi, rozwijają zdolności manualne oraz 
uczą się pracować z kartami zadań.  Ćwiczenia polegają na odtwarzaniu lub tworzeniu 
obrazków i ciągów elementów z wybranych kształtów i kolorów.  W zestawie nie mniej 
niż 4 tabliczki do układania wzorów , łącznie nie mniej niż 200elementów. Np. Maxi 
mozaika z pastelowymi napami zest 1

26.
Masa do rehabilitacji 
mięśni dłoni i palców

Przeznaczona do wykonywania ćwiczeń rąk poprzez ściskanie i ugniatanie. Bez zapachu,
nietoksyczna. Opakowanie min.80 gr. szt 5

27. Obrazki 

Obrazki (min 10) przedstawiające podstawowe emocje (radość, smutek, złość, 
zdziwienie, szczęście, płacz) oraz min 2 karty ukazujące postać chłopca i dziewczynki. 
Np. Uczymy się emocji-obrazki zest 2

28.
Karty do percepcji 
wzrokowej

Karty z różnokolorowymi kropkami ukrywające różne wzory, które stają się widoczne w 
zależności od nałożonego filtra kolorystycznego. W zestawie min. 24 dwustronne karty i 
6  różnokolorowych filtrów. zest 1

Biuro projektu:
Zespół Szkół Specjalnych

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


