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Pomoce sensoryczne 

Lp. nazwa opis 
jedn. 
miary 

ilość 

1. 
Domino 
sensoryczne 

Domino kształtujące zarówno zmysł wzroku i dotyku, utrwalające znajomość figur geometrycznych. Powinno 
być dwustronne, z jednej strony wytłoczone różne faktury, z drugiej wyczuwalne w dotyku krawędzie figur 
geometrycznych. Wykonane z trwałego tworzywa w dowolnym kolorze. Kostki domina umieszczone w 
pudełku do przechowywania. Zestaw nie mniej, niż 30 kostek o wymiarach min.10x4cm. Np. Domino 
dotykowe 

zes 1 

2. 
Piłki sensoryczne 
zestaw 

Zestaw piłek sensorycznych wspierających rozwój percepcji dotykowej, motoryki dłoni i palców. Piłki o 
rożnych fakturach, kolorach i wielkościach. W zestawie nie mniej, niż 4 piłki. 

zes 1 

3. 
zestaw  ringów z 
kolcami 

Do ćwiczeń dłoni i stóp. Zestaw ringów wykonanych z elastycznego, trwałego tworzywa, w dowolnym 
kolorze. Na powierzchni ringów stymulujące dotyk kolce. Ringa o różnym poziomie oporu przy skręcaniu, 
zginaniu, rozciąganiu. Minimalna średnica 15cm. W zestawie nie mniej, niż 3 ringa. 

zest 2 

4. 
poduszka dysk 32 
cm 

Dysk sensoryczny z wypustkami do stymulowania powierzchni różnych części ciała, np. stóp, dłoni, odcinka 
lędźwiowego, można na nim siadać. Wykonany z trwałego tworzywa PCV, minimalna średnica 32cm. 
Dowolny kolor. 

szt 1 

5. 
Piłki sensoryczne - 
zestaw 6szt 

Miękkie, wyposażone w dodatkowe, sensoryczne wypustki na powierzchni zapewniające dodatkową 
stymulację. Wykorzystywane jako trenery dłoni, do stymulacji dotykowej oraz masażu stymulującego lub 
rozluźniającego napięte struktury. Minimalna średnica: 12cm, w zestawie nie mniej, niż 6 sztuk 
różnokolorowych piłek wykonanych z pcv. 

zes 1 

6. 
Zestaw piłek  
sensorycznych 

Zestaw piłek sensorycznych o różnych wielkościach, kolorach i fakturach, wykonanych z tworzywa, do zabaw 
sensorycznych. W zestawie nie mniej, niż 20 piłek umieszczonych w worku do przechowywania. 

zes 3 

7. 
rozpoznawanie 
kształtów 

Pomoc, gra stymulująca zmysł dotyku, ucząca rozpoznawania kształtów i umiejętności dopasowania ich do 
wzorów. Pomoc powinna zawierać przestrzenne klocki drewniane w rożnych kształtach i wielkościach, które 
należy dopasować do płaskich wzorów umieszczonych na tabliczkach. W zestawie nie mniej, niż: 36 klocków 
o wym. od 2,5 do 5 cm, 12 tabliczek ze wzorami o wym. minimum 16 x 8 cm. Np. Tabliczki i kształty 

zes 1 
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8. Kaseton Świetlny  

Święcący punktowo panel do stymulacji poli-sensorycznej z przeznaczeniem do Sal Doświadczania Świata. 
Montowany na ścianie. Przy zastosowaniu niskonapięciowego źródła światła i wykorzystanie światłowodów. 
Sterowany przy pomocy pilota ze zmianą barw, natężenia światła, zmianą prędkości programów. W zestawie, 
nie mniej, niż wymienione elementy: 
- Kaseton świetlny o minimalnych wymiarach 4×70×70 cm 
- Minimum 140 punktów świetlnych o średnicy 0.75mm 
- Pilot zdalnego sterowania  
- Zasilacz impulsowy stabilizowany 
- Kołki montażowe 
Zasilanie: 110/230VAC 50/60Hz 

zes 1 

9. 
Panel podświetlany 
A2 

Panel świetlny przeznaczony jest do podświetlania przedmiotów od spodu i  eksperymentowania z obiektami 
przezroczystymi. Na blacie można układać przezroczyste figury, kolorowe folie, papiery transparentne, 
lusterka. W zależności od koloru położonego przedmiotu, kolor płyty panelu zmienia się. Powinien być cienki, 
wykonany w technologii Led-dający jasne, wyraźne światło, powierzchnia nie powinna się nagrzewać. 
Minimalne wymiary panelu 64 x 46 cm - grubość do 1 cm - obszar płyty podświetlanej od 58 x 41 cm (format 
A2), waga do 3 kg. 

szt 1 

10. 
Dyski sensoryczne 
mały 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 5 małych i 5 dużych dysków wykonanych z przyjemnego 
w dotyku tworzywa. Elementy o różnych fakturach i kolorach. Średnica dużych dysków min. 26cm, małych 
min. 10cm. 

zes 1 

11. 
Piłka sensoryczna 
16 cm 

Piłka sensoryczna wykorzystywana do terapii, w metodach zabawowych dla dzieci, w korekcji wad postawy 
oraz w treningu ogólnorozwojowym. Wzmacnia mięśnie grzbietu, zwiększa ruchomości w stawach, poprawia 
koordynację. Piłka sensoryczna o średnicy min. 16 cm pokryta wypukłymi figurami geometrycznymi- 
miękkimi wypustkami sensorycznymi. Dowolny kolor Np. Piłka Geo 

szt 1 

12. Silikonowe figurki 

Silikonowe, przeźroczyste postaci do tworzenia fabuły, rozwoju językowego, matematycznego sortowania, 
tworzenia wzorców i ich atrybutów (większy / mniejszy, wyższy / niższy, starszy / młodszy). W zestawie nie 
mniej, niż 35 postaci-ludzików wykonanych z silikonu, każda postać: mama, tata, babcia, dziadek, syn, córka w 
określonym kolorze i wielkości. Postacie mogą się ze sobą łączyć przy pomocy dłoni. Do wykorzystania także 
w panelach podświetlanych. Np. Elastyczna rodzinka 

zest 1 
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13. Sensoryczne kule 

Kule do stymulacji dotykowej. Zestaw różnych kul sensorycznych wykonanych z wytrzymałego, elastycznego 
tworzywa. Każda kula powinna zapewniać inne doznania sensoryczne. Wypełnione np. piaskiem, małymi 
kulkami, dużymi kulkami. Na zewnątrz niektórych kul także różnego rodzaju wypustki. W zestawie nie mniej, 
niż 3 kule. 

zes 1 

14. Sensoryczne tuby 
Zestaw tub do stymulacji wzrokowej. Zestaw nie mniej, niż 4 przezroczystych tub z zakrętkami pełnymi i z 
zakrętkami z otworami. Dzieci samodzielnie mogą napełniać tuby dowolnym materiałem. Minimalne wymiary 
tub-wysokość 30 cm, średnica 6cm. Nakrętki średnica 6cm 

zes 1 

15. 
Woreczki 
sensoryczne z 
grochem 

Pomoc do ćwiczeń i zabaw rozwijających zmysł dotyku. W zestawie nie mniej, niż 8 woreczków z grochem. 
Każdy woreczek powinien być uszyty z innego materiału o zróżnicowanej strukturze i kolorze. Minimalne 
wymiary woreczka 10x10cm. 

zes 1 

16. Klocki dotykowe 

Pomoc do stymulacji dotyku. Dziecko dotykając materiału na klocku ma za zadanie odnaleźć jego 
odwzorowanie na drugim klocku o takim samym materiale, również używając do tego tylko samego zmysłu 
dotyku .W zestawie nie mniej, niż 15 par klocków z umieszczonymi w środku różnymi fakturami. Dołączony 
woreczek z tkaniny do przechowywania i losowania klocków. Np. Walce dotykowe w woreczku 

zes 1 

17. 
Duże woreczki 
sensoryczne 

Kolorowe woreczki do rzucania, łapania, udziału w zabawach ruchowych w zabawnych kształtach 
zachęcających dziecko do wysiłku ruchowego. W zestawie nie mniej niż 6 sztuk woreczków .  

zes 1 

18. 
Pudełko do zabaw 
sensorycznych 

Zabawka do poznawania i odkrywania poprzez dotyk różnych form. Do pudełka dziecko może wkładać ręce i 
zgadywać przez dotyk, co znajduje się w środku. Może też przez specjalne otwory zaglądać, co jest w środku 
lub nasłuchiwać dźwięku. Minimalne wymiary pudełka : 25 x 40 x 30 cm. Np. PUDEŁKO zmysłowe Zgadula 

szt 1 

19. Piłki sensoryczne 

Piłeczki do zabaw ruchowych stymulujące zmysł wzroku poprzez wypełnienie różnorodnym materiałem. 
Dzieci podczas zabaw piłeczkami mogą obserwować, co dzieje się z elementami umieszczonymi w środku. W 
zestawie nie mniej, niż 4 piłki o średnicy min.18cm, każda wypełniona innym materiałem Np. Transparentne 
piłki sensoryczne 

zes 1 

20. 
Duże piłki 
fakturowe 

Piłki do zabaw ruchowych dostarczające dodatkowych wrażeń wzrokowych, dotykowych i słuchowych. 
Dziecko może piłki porównywać, ściskać, słuchając dźwięku, dotykać zróżnicowanej faktury. W zestawie nie 
mniej, niż 6 piłek w 6 różnych kolorach - o 6 różnych powierzchniach -minimalna  śr. od 10cm. Np. Duże piłki 
fakturowe 

zest 1 

21. Piłka dźwiękowa 
Mocna piłka do ćwiczeń sensorycznych i sportowych wydająca dźwięk podczas zabawy dzięki umieszczonym 
w środku dzwoneczkom. Piłka powinna być wykonana  z mocnego tworzywa oraz posiadać otwory, aby 

szt 1 
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dźwięk dzwoneczków był dobrze słyszalny. Minimalna średnica piłki 20 cm  

22. 
Piłeczki 
sensoryczne 

Piłeczki do stymulacji dotykowej lub zróżnicowanych zabaw ruchowych. W zestawie nie mniej, niż 10 
piłeczek o różnych wielkościach, fakturach, sprężystości. Np. Kolekcja sensorycznych piłeczek 

zes 1 

23. 
Zabawka 
kontrastowa 

Zabawka kontrastowa do dostarczania bodźców wzrokowych na zasadzie kontrastu. Zabawka stymuluje 
również zmysł słuchu poprzez wydawanie szeleszczących dźwięków oraz zmysł dotyku przez zastosowanie 
różnych faktur. Minimalne wymiary 15x15cm, dowolny kształt. Np. Szeleścik kontrastowy duży 

szt 1 

24. 
Zabawka 
kontrastowa 

Zabawka kontrastowa do dostarczania bodźców wzrokowych na zasadzie kontrastu. Zabawka stymuluje 
również zmysł słuchu poprzez wydawanie szeleszczących dźwięków oraz zmysł dotyku przez zastosowanie 
różnych faktur. Minimalne wymiary 10cm x 70 cm Np. Książeczka kontrastowa duża - czerwona 

szt 1 

25. 
zabawka 
dźwiękowa 

Zabawka do stymulacji dźwiękowej. Dziecko wprawiając w ruch obrotowy zabawkę słyszy dźwięk. Im ruch 
jest szybszy, tym wyższy ton wydaje zabawka. Długość min 35cm Np. Tuba dźwięku, dźwiękowa tuba 

szt 1 

26. 
Zabawka 
dźwiękowa 

Zabawka do stymulacji dźwiękowej. Dziecko podczas przechylania zabawki słyszy dźwięki imitujące szum 
morskich fal. Średnica min.25cm Np. Bębenek szum morza 

szt 1 

27. 
Zabawka 
dźwiękowa 

Zabawka muzyczna, w zestawie min. 4 kolorowe owalne kształty wykonane z tworzywa. Każdy element 
wydaje inny dźwięk przy potrząsaniu. Wys. jajka min.4cm.Np.Muzyczne jajka 

zest 1 

28. 
Zabawka 
dźwiękowa 

Zabawka do stymulacji dźwiękowej. Dziecko podczas przechylania zabawki słyszy dźwięki imitujące padający 
deszcz. Np. Deszcz-Instrument 

szt 1 

29. 
Pudełko 
akustyczne 
wielotonowe 

Instrument muzyczny perkusyjny, wykonany z drewna, z rączką. Wydający 8 różnych dźwięków. szt 1 

30. Dzwonki z rączką 
Zestaw metalowych dzwonków w różnych kolorach, z plastikowymi lub drewnianymi rączkami. Każdy kolor 
oznacza inny dźwięk. W zestawie nie mniej, niż 8 szt. 

zest 1 

31. 
Ścieżka 
sensoryczna 

Ścieżka sensoryczna umożliwiająca dziecku odczuwanie poprzez dłonie, stopy, kolana a nawet całe ciało. 
Powinna zawierać  minimum 8 elementów o wymiarach od 25x25cm do 30x30 cm o różnej fakturze, 
wypełnieniu, wadze. 

szt 1 

 
 
 


