
 
 
 

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

Biuro projektu: 
Zespół Szkół Specjalnych 

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

Piłki sensoryczne 

Lp. nazwa opis 
jedn. 
miary 

ilość 

1. 
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 

2. 
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 

3. 
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 

4. 
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 

5. 
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 

6. 
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 

7. 
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 

8. 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, 

zes 1 
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niż 3 kule. 

9. 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 

10. 
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 

11. 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 
dźwięk dzwoneczków był dobrze słyszalny. Minimalna średnica piłki 20 cm  

szt 1 

12. 
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 

 
 
 


