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Inne 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. 
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 

3. 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 

4. 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 

5. 
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 

6. 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 

7. Duże woreczki Kolorowe woreczki do rzucania, łapania, udziału w zabawach ruchowych w zabawnych kształtach zes 1 
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sensoryczne zachęcających dziecko do wysiłku ruchowego. W zestawie nie mniej niż 6 sztuk woreczków .  

8. 
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 

 
 
 


