
Kula świetlna
CM 5546 399 zł
Wykonana z lekkiego tworzywa sztucznego, 
idealna do wykorzystania w nauce sekwencjo-
nowania oraz terapii osób z zaburze-
niami integracji sensorycznej. Kost-
ka świetnie sprawdzi sie również 
w przedszkolnych kącikach emo-
cji. Kula sterowana jest za pomocą 
pilota, umożliwiającego wybór jed-
nego z 16 różnych kolorów lub usta-
wienia płynnego przechodzenia 
przez całe spektrum odcieni, 
od chłodnego promienio-
wania ultrafioletowego 
do ciepłej czerwieni. 
Kolory rozchodzą 
się równomiernie 
w całej kuli. 
• ładowanie za pomocą 

niskonapięciowego zasi-
lacza 5V DC; 8-godzinny 
cykl ładowania zapewnia 
średnio 5-10 godzin użyt-
kowania (w zależności od 
ustawień programu); urządzenie 
wodoszczelne (klasa:IP65); obciążenie 
do 80 kg; ø : 40cm; wiek: 3+

Podświetlany stolik 
na wodę i piasek
CM 5561 845 zł
Stolik w formie dużego okrągłego 
pojemnika do zabaw sensorycz-
nych. Może być wypełniony wodą, 
galaretką, pianką lub półprzezro-
czystym materiałem i użytkowany 
w pomieszczeniu jak i na świeżym 
powietrzu. Zapewnia około 10 go-
dzin przyjemnych doznań związa-
nych z eksploracją światła i kolorów. 

Urządzenie sterowane jest za pomo-
cą pilota, który umożliwia wybór 16 
kolorów w 4 trybach ustawienia ich 
odcieni. Solidna ale lekka konstruk-
cja stolika umożliwia sprawne prze-
noszenie między pomieszczeniami. 
• łatwy w czyszczeniu; ładowanie za pomocą zasi-

lacza 5V DC; 8-godzinny cykl ładowania zapewnia 
średnio 5-10 godzin użytkowania (w zależności od 
ustawienia programu); urządzenie wodoodporne 
o stopniu ochrony IP65 i klasie energetycznej A+; 
wym.: 58 x 80 cm

Magiczny 
zestaw sześcianów
TG 6793 639 zł
Zestaw dwunastu sześcianów zmie-
niających kolor przy obróceniu na 
inny bok. Figury mogą pełnić funkcję 
cegieł, z których można zbudować 
świetlną budowlę. Mogą stanowić 
również niezbędną pomoc terapeu-
tyczną, która doskonale wzbogaci 

pracownie integracji sensorycznej 
oraz kąciki relaksacyjne. 
• każda kostka wymaga baterii 2 x AA (brak w ze-

stawie); w zestawie: 4 sześciany (wym. 15 x 15 x 
15 cm); 8 sześcianów (wym. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm); 
emitują światło; zmieniają kolor; 12 sześcianów

sala światła

Świetlna kostka
CM 5544 509 zł
Sensoryczna kostka emanujaca świa-
tłem w 16 różnych kolorach. 
• wym. 40 x 40 x 40 cm; wiek: 3+; sterowanie 

funkcjami poprzez pilota (zmiana kolorów, natę-
żenia światła, przycisk włącz/wyłącz)

Urządzenia służące do stymulacji rozwoju zmysłów podczas 
zajęć integracji sensorycznej oraz terapii, pozwalają na kontakt 
z delikatnym kolorowym światłem w fascynującej i nietypowiej 
formie. Tego typu zajęcia stwarzają nowe możliwości odbierania 
bodźców, wzbogacania doświadczeń oraz przyjemnego spędza-
nia czasu w atmosferze wyciszenia i relaksu.
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Delikatny półmrok panujący wewnątrz domku 
pozwoli korzystać ze świetlnych efektów 
nawet w jasnym pomieszczeniu.
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Domek Iglo
NS 2164 2 799 zł
Ten duży biały domek to wyjątko-
we miejsce, przeznaczone do zajęć 
opartych na integracji sensorycznej. 
Panujący w nim półmrok pomaga 
wyselekcjonować bodźce ze środo-
wiska i stwarza warunki do zabaw 
z udziałem wybranych zmysłów. Eks-
perymenty ze światłem, dźwiękiem 
i dotykiem pomagają w skupieniu 
uwagi i eksplorowaniu świata w inny, 
nieznany dotąd sposób. 
• wym. 150 x 150 x 152 cm, dach z tkaniny PCW 

z dwoma oknami z siatki o ø 42 cm, gr. ścian 
15 cm; rzepy
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Aurorarium. 
Urządzenie świetlne
EI 0019 90 zł
Urządzenine emitujące strumie-
nie świetlne czerwone, zielone 
i niebieskie diody LED. Zestaw 
zawiera niezbędne materiały 

do wykonania eksperymentów, 
które odkryją piękno światła 
naturalnego i sztucznego oraz 
bioluminescencji. Załączony 
przewodnik pozwala zrozu-
mieć mechanizm działania 
urządzenia. 
• urządzenie wymaga 4 baterii o rozmiarze 

AAA (brak w zestawie) 

Włącz wyłącz. Tablica 
świetlna
TG 0565 525 zł
Tablica manipulacyjna ze światełkami, 
które wymagają zastosowania różnych 
technik ich uruchomienia. Aby je uak-
tywnić należy: nacisnąć, przełączyć, ob-
rócić, pociągnąć lub przesunąć odpo-
wiedni włącznik. Dzięki tablicy dziecko 
może bezpiecznie sprawdzić działanie 

„pstryczków” i nauczyć się z nich korzy-
stać. Ćwiczy małą motorykę i przygoto-
wuje się do codziennych czynności. Pa-
nel może być montowany na ścianie lub 
używany na podłodze czy stole. 
• wym.: 25 x 80 x 4 cm; wymaga 3 baterii AAA (nie 

dołączono). 

Akcesoria do sali światła. 
Zestaw
TG 2737 399 zł
Zestaw pomocy służących do terapii ko-
lorem i światłem z przeznaczeniem do 
sal doświadczania świata. 
Zestaw zawiera: 
• 1 x Dźwiękoczuła lampka (lampka posiada 5 białych 

kul, osadzonych na metalowych trzonach, które można 
formować według własnego pomysłu). Materiał: tworzy-
wo sztuczne, metal; wym.: wys.: 25 cm, ø podstawy: 8 
cm, ø kuli:3,8 cm; wymaga 3 baterii AAA 1,5 V (brak 
w zestawie) 

• wiek: 8+ 
• 3 x Magiczne gwiazdy (Zmysłowa lampka w kształcie 

pięcioramiennej gwiazdy, która emituje światło w trzech 
kolorach w różnych sekwencjach). Wykonana z tworzywa 

sztucznego; silikonowe etui; wymaga 
• 3 baterii AAA (brak w zestawie); wiek: 3+ 
• 2 x Świecące włosy (lampka LED, która emituje przyjemne 
światło w różnych kolorach. Zbudowana z elastycznych 
światłowodów wychodzących z podstawy, wypełnionej 
kryształkami). Materiał: tworzywo sztuczne, światło-
wody polimerowe 

• w przezroczystej osłonie PVC; wymaga 3 baterii AAA (brak 
w zestawie); wys.: 33 cm, ø podstawy: 

• 8 cm; wiek: 3+; 2x Świecące różdżki  (bajkowa lampka 
w postaci różdżki, wyposażona w wielobarwne diody 
LED, w przezroczystej plastikowej konstrukcji. Posiada 

• 6 funkcji emitowania światła). Dł.: 37 cm (22 cm uchwyt ); 
• w zestawie 4 baterie AG13; wiek: 3+ 
• 2 x Mrugające zwierzątka (zwierzątka podświetlają się 

natychmiast po umieszczeniu ich w wodzie. Mogą być 
również aktywowane poprzez dotknięcie palcem czujnika 
znajdującego sie na spodzie zabawki.

Namiot do terapii
BO 0202 119 zł
• srebrne wnętrze; 
• wym.110 x 110 x 110 cm, 
• materiał: poliester

Świetlna piłka-zmyłka
GT 5059 99 zł
Interaktywna piłka emitująca kolorowe 
światło podczas ruchu. Zabawka toczy 
się, a następnie zatrzymuje i zmienia kie-
runek oraz kolory. Młodsze dzieci mogą 
śledzić piłkę oczami i sięgać rączkami po 
zabawkę, a starsze czołgać, raczkować 
lub chodzić w kierunku piłki. 
• ø: 10,5 cm; 3 baterie AAA 1,5 V (w zestawie); mate-

riał: tworzywo sztuczne; wiek: 6 mies.+

wiedni włącznik. Dzięki tablicy dziecko 
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Kolumna świetlna
BW 0001 1 799 zł
Wykonana ze szkła organicznego. Rura 
podświetlana jest  diodami RGB. Produkt 
jest doskonały do stymulacji wzrokowej 
dzieci z zaburzeniami integracji senso-
rycznej. 
• platforma w zestawie; wys.: 170 cm, ø 15 cm; 
• wiek: 6 mies.+;  pod opieką osoby dorosłej
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Gwieździste niebo. 
Panel świetlny LED
RV 0011 1 950 zł
Na ciemnym niebie pojawiają się i znikają połyskujące 
gwiazdy. Panel złożony jest z metalowej ramy oraz 
czarnego płótna z włóknami światłowodowymi. Panel 
posiada wbudowane zasilanie. 
• wym. 70 x 70 cm

Światłowodowa kurtyna
RV 0005 1 599 zł 
Światło w włóknach rozchodzi się równomiernie na całej 
ich długości. Wiązka wszystkich włókien doprowadzona 
jest do wspólnego przewodu, którego koniec podłączony 
jest do źródła światła. Światłowody są odporne na wodę 
i mróz i całkowicie bezpieczne dla dzieci. Metalowa listwa 
przeznaczona do montażu na ścianie pozwala rozdzielić 
włókna świetlistej kurtyny. 
• wys. 2 m, 150 włókien w wiązce

Świetlny Jeż
RV 0020 1 250 zł
Dzięki światłowodom oraz kolorowym diodom LED mo-
żemy obserwować zjawiska wizualne przypominające 
gwieździste niebo. Miękkie i lekkie włókna kołyszą się 
przy niewielkim nawet ruchu powietrza. Półkule można 
postawić lub podwiesić pod sufitem. Jeż to doskonała 
pomoc terapeutyczna, która wzbogaci sale integracji 
sensorycznej oraz kąciki relaksacyjne. 
• zasilanie – prąd; wym.: ø 40 cm; materiał: tworzywo sztuczne; zawiera 

transformer i przewód; wiek: 12 m +

Świecące piłki
RV 0018 59 zł 
Zabawka sensoryczna, dostarczająca niezwykłych 
wrażeń dotykowych i wzrokowych, która może być 
wykorzystana w technikach relaksacji i wyciszania. 
Doskonała do masażu. Gumowa piłka pokryta jest 
miękkimi plastycznymi kolcami. Po uderzeniu o twarde 
podłoże emituje różnokolorowe światło. 
• 2 szt., materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 12 mies.+

Poduszka świetlna
RV 0017 159 zł
Wykonana z niezwykle miękkiej bawełny, posiada 
wewnętrzne źródło światła, które podświetla całą po-
duszkę mieniącymi się kolorami. Sterowana za pomocą 
pilota. Produkt dostarcza wielu wrażeń wzrokowych i 
dotykowych. Doskonała pomoc terapeutyczna osób z 
zaburzeniami integracji sensorycznej.
• 2 elem.: poduszka z wewnętrznym akumulatorem, pilot; wiek: 3+.



Świecące tabliczki. 
Zestaw
TG 0076 449 zł
Podświetlana powierzchnia pane-
lu przeznaczona jest do pisania po 
niej pisakiem do tablic suchościeral-
nych. Po podświetleniu napis staje 
się fluorescencyjny i świeci w ciem-
ności oraz zmienia barwę po zmia-
nie koloru światła na panelu. Aby 

wyczyścić panel, należy przetrzeć 
go suchą ściereczką lub chusteczką 
higieniczną. Panel można używać 
z kartami pracy TG0009 lub stwo-
rzyć własne karty.
• 6 paneli, 8 trybów koloru światła zmienianych przy-

ciskiem (w tym jeden pulsacyjny); wym. 26 x 3 x 
18 cm; wymaga 3 baterii typu AAA

Matematyczne kształty. 
Zestaw
CM 3095 296 zł
Zestaw transparentnych, akrylowych 
kształtów oraz kolorowych sznurków. 
Idealny do wykorzystania na panelu 
świetlnym. Wspiera rozwój umiejęt-

ności językowych i matematycznych, 
w zakresie: kształtów i atrybutów, li-
czeni i sortowania. Umożliwia dzie-
ciom zabawę w przewlekanie i two-
rzenie budowli przestrzennych.
• 499 elementów: 30 brył przestrzennych o wys. 

ok 5 cm; plastikowy pojemnik o wym.: 38 x 21 
x 19 cm; wiek: 3+

Szlaczki. Karty pracy 
do świecących tabliczek
TG 0079 46 zł
• TG 0079 Karty pracy do panelu świetlnego 

TG0076 przeznaczone do ćwiczeń grafomoto-
rycznych. Po wsunięciu dowolnej karty w panel 
i włączeniu światła, należy prowadzić pisak 
po szlaczkach w kierunku wskazanym przez 
strzałki. 

• 20 szt. o wym. 21 x 15 cm

Okrągły panel świetlny
TG 1102 699 zł
Panel służy do eksperymentowania ze światłem, 
oglądania przezroczystych i półprzezroczystych 
obiektów i zdjęć rentgenowskich. 
• ø 50 cm x wys. 1 cm; 3 poziomy jasności; wiek: 3+
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Lustrzane dźwiękowe kule
CM 2205 195 zł
Zestaw srebrnych kul o błyszczącej powierzchni 
zniekształcającej odbicia, co fascynuje i bawi dzie-
ci. Szczególnie polecane osobom z zaburzeniami 
integracji sensorycznej oraz małym naukowcom, 
którzy lubią eksperymentować z dźwiękiem, ru-
chem i światłem. 
• 7 srebrnych kul ze stali nierdzewnej o ø: 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 

cm, 10 cm, 11 cm; materiał: stal nierdzewna; wym. opakowania: 
26 x 31,5 x 12,5 cm; wiek: 0+

Lustrzana piramida
RV 0006 1 599 zł
Doskonała pomoc terapeutyczna, któ-
ra rozbudzi zmysł wzrokowy dziecka. 
Zbudowana z 3 dwukierunkowych 

paneli lustrzanych, zmontowanych 
w postaci graniastosłupa za po-

mocą prowadnic. Specjalny 
system łączenia luster two-
rzy efekt kalejdoskopu, który 
przeniesie dziecko w niesa-

mowity świat pełen barw, kształtów 
i obrazów. 
• wym. 121 x 59 cm; rama wokół paneli wyk. ze sklej-

ki liściastej; narożniki z laminowanego kolorowego 
MDF gr. 12 mm; rdzeń paneli z lustrami stanowi 
kartonowa płyta „plaster miodu” oraz tafle pleksi 
lustrzane po obu stronach; dolny panel, na który 
wchodzi dziecki wzmocniony wewnątrz płytami 
MDF oraz dodatkowymi poprzeczkami ze sklejkil 
piramida skręcana na sruby M6 x 30 mm; wiek: 3+ 

lustraluuu

Lustra wypukło-wklęsłe
CM 8013  48 zł
• 10 dwustronnych lusterek o wym. 10 x 10 cm, wykonanych 

z plastiku

Lustrzane kamyki
TG 4238 539 zł
Błyszczące bryły o opływowych kształtach i gład-
kiej powierzchni. Działają jak lustro odbijając twa-
rze i faktury na których leżą. 
• 20 szt. w 4 wielkościach: ø od 4,5 do 15 cm

Złote lustrzane kamyki
CM 2219 245 zł
Lustrzane kamienie o zaokrąglonym kształcie o po-
wierzchni powodującej lekko zakrzywione i znie-
kształcone odbicie. Pozwalają tworzyć przestrzen-
ne konstrukcje oraz wzory na płaskiej powierzchni. 
Stanowią doskonały materiał do nauki sortowania 
według wielkości. Z powodzeniem mogą być sto-
sowane w terapii zaburzeń integracji sensorycznej. 
• 20 elementów; kolor: złoty; materiał: stal nierdzewna; ø: 5 cm, 6,5 

cm, 8 cm, 9,5 cm, 11cm, 12,5 cm, 14 cm; wiek: 0+

Złote lustrzane kamyki
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Lustrzane pudełko
NS 0551 165 zł
2 lusterka przymocowane do dwóch z trzech ścianek 
pudełka i jedno lusterko luzem pozwalają na różnego 
typu ćwiczenia logopedyczne. Pudełko może również 
służyć do układania różnych wzorów i rytmów przy 
użyciu klocków, korali itp. 
• dł. boku 28 cm, wyk. z pleksi

Lusterka z tabliczką Patrz i rysuj
LR 3373 112 zł
Po jednej stronie bezpieczne plastikowe lusterka, z dru-
giej – ścieralna tabliczka z konturem twarzy. Dziecko 
najpierw przygląda się sobie w lustrze a następnie 
obraca tabliczkę i stara się narysować swoją twarz, 
jak najdokładniej odwzorowując wszystkie szczegóły, 
które zapamiętało. 
• 4 szt. wielokrotnego użytku; ø 12,5 cm, wys. 22 cm; wiek 3+

Bezpieczne lusterko do trzymania
NS 0568 79 zł
Bezpieczne, nietłukące się lusterko z pleksi w ramie 
z kolorowej płyty MDF o zaokrąglonych brzegach, 
z wygodnymi dla dziecka uchwytami do trzymania. 
Stanowi wsparcie w zajęciach logopedycznych, a tak-
że w rozwijaniu czynności intelektualnych – w pozna-
waniu samego siebie i otoczenia. 
• wym. 35 x 23 cm

i

Lustrzane pudełko

Lusterko dwustronne
NS 8329 8 zł
• wym. ø 6,5 cm; gr. 1,3 cm
• wykonane z plastiku

Soczewki 
kuliste wklęsłe i wypukłe
QH 0056 54 zł
• na osobnych podstawach; ø 10 cm

zł
e

Lustro samoprzylepne
HK 0013 79 zł
Samoprzylepne lustro na roli
• wym. 150 x 58 cm

SLustro samoprzylepne

Lustrzane klocki
CM 3376 142 zł
Zestaw 8 różnej wielkości klocków z akry-
lowymi lusterkami. Klocki wykonane są 
z drewna. Końce każdego klocka są za-
okrąglone dzięki czemu są bardzo bez-
pieczne. Skupiają wzrok, w ich odbiciu mo-
żemy porównywać wielkości. Doskonale 
rozwijają percepcję wzrokową. 

• 8 szt., wym. 140 x 70 x 40 mm; wiek: 12 m+

SoczewkiS
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Lustro-kwadrat
BH 0884 179 zł
• 1 szt., wym. 50 x 50 cm; aluminiowa rama; kolor wy-

brany losowo; bezpieczne, wykonane z akrylu

Lustro w aluminiowej ramie
BH 7551 519 zł
• wym. 100 x 65 cm; aluminiowa rama; kolor wybrany losowo
• bezpieczne, wykonane z akrylu

Stabilizator
BH 0846 359 zł
• dł. 140 cm; kolor wybierany losowo

Lustro logopedyczne małe
NS 3063 125 zł
• wym. 25 x 25 cm

Lusttroro
NSNS 306
• wym 2

1 szt., wym. 50 x 50 cm; aluminiowa rama; kolor wy
brany losowo; bezpieczne, wykonane z akrylu

Lustro logopedyczne duże
NS 3064  335 zł
• wym. 60 x 120 cm; wykonane ze szkła i drewna
• od spodu podklejone folią, która zabezpiecza lustro 

w ramie

Lustro-Tryptyk
BH 0790  629 zł
Lustro składa się z lustra głównego i dwóch skrzydeł 
• wym. 35 x 100 cm. (jeden panel); bezpieczne, wykonane z akrylu

Panel lustrzany akrylowy
CM 2406 347 zł
Bezpieczny, odporny na zarysowania panel z 4 wy-
pukłościami. Odbicie z efektem rybiego oka. 
• wym. 78 x 78 cm



zmysł wzroku

934

kostki 
z lusterkami

Na 4 z 6 ścian znajdują się duże, bez-
pieczne lusterka z plexi w kształcie 
innej figury geometrycznej (kwadrat, 
koło, prostokąt, trójkąt). 
• 1 szt., dł. boku 25 cm, wiek: 12 m+; wykonana 

z trwałej tkaniny PCW oraz elastycznej pianki 
o wysokiej gęstości

Kostka czarno-biała
NS 2115 155 zł

Kostka kolorowa
NS 2103 219 zł
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Kocyk biało-czarny
NS 2104 69 zł    
• wym. 100 x 100 cm

Fakturowa ścieżka
NS 2150 659 zł
• 10 kwadratów o wym. 40 x 40 x 3,5 cm; 
• 1 koło o ø 40 cm; 4 ćwiartki o bokach o dł. 40 cm; elementy senso-

ryczne: skaden, baranek, futerko, kordura, drelich, pleksi

k i k

69 zł



Tuby z brokatem. Zestaw
CM 2104 99 zł
Plastikowe tuby, wypełnione przezroczystym płynem z niebie-
skimi, złotymi i srebrnymi drobinkami brokatu. Zapewniają 
fascynujące doznania wzrokowe. Wystarczy potrząsnąć klep-
sydrą aby obserwować mieniący się i wirujący brokat. Produkt 
polecany szczególnie dla osób mających problemy z koncen-
tracją, wymagających wyciszenia lub stymulacji zmysłu wzroku.
• 3 szt.; brokat w kolorze: srebrnym, złotym i niebieskim; wym.: 14 x 5 cm; wiek: 3+

Akrylowe kostki percepcyjne
CM 2608 169 zł
Kolorowe kostki, wykonane z przyjemnego w dotyku tworzywa 
sztucznego. Doskonałe do aktywności na panelu świetlnym, 
zabaw sensorycznych oraz eksperymentowania i odkrywania 
tajników powstawania czy mieszania barw. Mogą być używa-
ne jak tradycyjne klocki, do układania oryginalnych budowli. 
• 8 kostek w kolorach: czerwony, zielony, fi oletowy, różowy, żółty, pomarańczowy, 

niebieski, przezroczysty; wym.: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm; wiek: 0+

Klepsydra sensoryczna Jumbo
CM 9209 74 zł
Duży cylinder sensoryczny z przesączającą się różową ga-
laretkowatą cieczą. 
• wym. 20 x 8 cm 

Zestaw klasycznych klepsydr
CM 9207 39 zł
Pękate klepsydry wypełnione kolorowymi bąbelkami. 
• wym. 7 x 2,5 cm; 3 szt.

Zestaw zygzakowych klepsydr
CM 2090 79 zł
Duże klepsydry w kształcie fali, wypełnione dwiema rodzajami 
cieczy: bezbarwną i kolorową. 
• wym. 13 x 9,5 cm; 3 szt.

wym. 20 x 8 cm

, p y y; y , , , ;

Sensoryczne kolorowe kule
CM 2098 117 zł
Kule z przezroczystego plastiku, wypełnione fascynującym, 
wirującym gwiezdym pyłem. 
• 7 szt., ø 6,5 cm; kolory: czerwony, srebrny, złoty, zielony, niebieski, różowy, fi oletowy 
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Magiczna gra logiczna 
z kartami pracy
EO 1861 99 zł
Nieskomplikowana gra logiczna wspierajaca 
jednocześnie rozwój małej motoryki. Drewniana 

układanka ma kształt ramki wyposażonej 
w 8 jednakowych płytek w różnych 

kolorach i jedno wolne miejsce 
do przesuwania elementów. 
Przemieszczanie płytek uła-
twiają okrągłe uchwyty. 
Dołączone do zestawu kar-

ty pracy zawierają przykładowe 
kombinacje ustawień elementów. 

• wym.: 19 x 19 x 3,7 cm; materiał: drewno; 6 kart pracy; wiek: 3+

Wielokolorowe, tekturowe arkusze, pokryte czarną 
powłoką, służące do tworzenia tęczowych obraz-
ków. Powstają poprzez zdrapywanie z powierzch-
ni arkusza czarnej powłoki, przy użyciu plastiko-
wego patyczka lub plastikowej szpatułki. ego patyczka lub plastikowej szpatułki.

– zestaw mały
BR 5712 19 zł
• 8 arkuszy o wym 20,8 x 15 cm, 8 plastikowych patyczków, wiek 3+

– zestaw klasowy
HS 0024 72 zł
• 100 arkuszy o wym. 15 x 12 cm; wiek: 3+

wydrapywanki

– kolorowe. Zestaw klasowy
HS 0033 95 zł 
• 100 arkuszy – po 20 sztuk każdego koloru: żółty, pomarańczowy, 

zielony, fi oletowy i czerwony; wym. arkusza 15,2 x 12,7 cm; wiek: 3+

Magiczna gra 
z kartami pracy
EO 1861 
Nieskomplikowana
jednocześnie rozwó

układanka m
w 8 je

kol
d

ty pr
kombinacje 

• wym.: 19 x 19 x 3,7 cm
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Lawa. Panele sensoryczne
RV 0019 619 zł
Pod przezroczystym tworzywem kryją się różno-
kolorowe, oleiste substancje, przemieszczające 
się i mieszające ze sobą pod wpływem nacisku 
dłoni lub stóp. 
• zestaw 4 paneli; wym. jednego 50 x 50 cm
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zmysł słuchu

karty pracy 
do ko lo ro wych 
dz wonków

kolorowe dzwonki

Kar ty pra cy do ko lo ro wych 
dz wonków VO 8528 i VO 
8535, każdy zestaw posia-
da 24 zna ne, łat we do 1za-
gra nia przez dzie ci me lo die. 
Każ da pio sen ka po sia da za-
pis sol mi za cyj ny, nu to wy i nu-
me ry czny z uw zglę dnie niem 
ko lo rów dzwon ków. 
• 24 szt. w pu deł ku , wym. 11 x 23 cm

Ko lę dy
NS 4204 47 zł

Znane melodie
NS 4203 47 zł

Sze ścia ny aku sty czne
BE 1009 195 zł
8 par pu de łek wy da ją cych róż ne dźwięki, umoż li-
wia ją ce grę w dźwię ko we me mo. Istnie je moż li wość 
uzu peł nia nia sze ścia nów do wol nie wy bra ny mi 
pr1o duk ta mi np.: ry żem, kloc ka mi, ko ra li ka mi itp. 

- z przy cis kiem
VO 8528 169 zł
• 8 dzwon ków: dia to ni czne

- z rą czką
VO 8535 119 zł
• 8 dzwon ków: dia to ni czne

Pu szki dźwię ko we
NS 0427 69 zł
Za da niem dziec ka jest od szu ka nie i do bra nie do 
sie bie od po wie dnich par. 
• 8 szt.; wym. pod sta wy 29 x 15,5 x 2,3 cm; 
• wym. pu szek: 6,7 x 6,7 x 4,7 cm



Pudełeczka do nagrywania
TG 0147 245 zł
Tajemnicze pudełka z wbudowanym mikrofonem pozwalają 
zarejestrować 10 sekundową wiadomość, która odtwarza się 
automatycznie po każdorazowym podniesieniu wieczka. Pu-
dełka wykonano z trwałego kartonu, którego powierzchnia 
umożliwia pisanie mazakiem suchościeralnym. Urządzenia 
doskonale sprawdzą się w terapii logopedycznej, Treningu 
Umiejętności Społecznych orazpodczas nauki języków obcych. 
• 6 kostek w kolorze: białym, żółtym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym, niebie-

skim; wym.: 15,5 x 7 x 12,8 cm; materiał: twarda tektura; wiek:3+

Wchodzi, wchodzi Stach na dach. 
103 wierszyki i zabawy 
HR 0259 14 zł

Małgorzata Barańska. Zbiór wier-
szyków i zabaw powstał z myślą 
o przedszkolakach, uczniach naj-
młodszych klas. Podczas zabawy 
z rymowankami dzieci ćwiczą przede 
wszystkim koordynację ruchową. Po-
nadto rozwijają uwagę i pamięć słu-
chową. Kształtują poczucie rytmu, po-
znają nowe wyrazy oraz ich rymy. 

Uczą się bawić słowami, 
a także rozwijają poczucie 
humoru. Materiał podzie-
lono na pięć grup: wier-
szyki ilustrowane ruchem, 
wierszyki z rytmicznymi ru-
chami i gestami, z zaba-
wami w kole, z zabawami 
paluszkowymi, wierszyki 
wyliczanki. 
• format: A5; 120 stron w miękkiej 

oprawie

Miernik hałasu
TG 0084 165 zł
Miernik dźwięku jest wizualną reprezentacją 
poziomu hałasu. Pomaga uczniom zarządzać 
natężeniem głosu podczas aktywności, a na-
uczycielowi utrzymać dyscyplinę w klasie. 
Umożliwia ustawienie różnych akceptowal-
nych poziomów dźwięku. Jeśli wybrany po-
ziom zostanie przekroczony, diody LED będą 
sygnalizować migotaniem lub stopniowym 
wygaszaniem.
• wym.: 15 x 9 x 20,5 cm; zasilany przez 3 baterie AAA (nie do-
łączono); regulowany poziom tolerancji dźwięku, dwie funkcje 
sygnalizacji świetlnej LED, otwory montażowe
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Pa mięć dźwię ko wa
AL 0039 53 zł
Gra wpro wa dza gra czy w świat dźwię ku. Pod czas gry 
mu szą oni ze brać jak naj więk szą li czbę par kloc ków, wy-
da ją cych ta ki sam od głos.  
• 16 kloc ków dźwię ko wych, ko stka, plan sza, in struk cja i no tes; od 5 lat

Pamięć dźwiękowa

Syg na li za tory od po wie dzi
LR 3774 99 zł
Pomocne pod czas kla so wych gier (quiz, za gad ki) i za wo dów 
szkol nych. Każ dy z nich wy da je in ny dźwięk, co ułat wia iden-
ty fi ka cję dru ży ny, któ ra zgło si ła się ja ko pier wsza. 
• 4 szt. o ø 9 cm; 2 ba te rie AAA (nie do łą czo no)

gnalizatory odpowiedzi

Ma ra ka sy jaj ka
NT 2201 20 zł
• wy ko na ne z dre wna; wym. 7 x 4,5 x 4,5 cm; 2 szt.
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loteryjki dźwiękowe
Se ria lo te ry jek te ma ty cznych z bar wny mi 
zdję cia mi. Za da niem dzie ci jest roz poz na-
nie od gło sów po ja wia ją cych się w oto cze niu, 
w do mu, w oko li cy i ko ja rze nie ich z od po-
wie dnią ilu stra cją na plan szy. Pły ta w ję zy-
ku an giel skim. 
• 12 plansz o wym. 13 x 20 cm 120 kar to ni ków pły ta CD

Zna jo me dźwię ki. Gra
LL 1075 60 zł
Na gra nia od gło sów oto cze nia, zwie-
rząt, ma szyn, czyn no ści. 
• 1 pły ta CD; 40 że to nów; 4 plan sze o wym. 20 x 

20 cm po 9 zdjęć; 1–4 gra czy; od 3 lat

Zwie rzę ta. 
Gra dźwię ko wa
LL 1071 60 zł
• 1 pły ta CD; 40 że to nów; 4 plan sze 20 x 20 cm 

po 9 zdjęć; 1–4 gra czy; od 4 lat

Zw
Gr
LL
• 1

Dźwię ko we lot to. 
Edu ka cyj na gra sen so ry czna
337 143 159 zł
Dzie ci ma ją za za da nie zi den ty fi ko wać 30 dźwię ków 
i od na leźć ich źród ła na du żych tab li cach przed sta-
wia ją cych sce ny z ży cia co dzien ne go: w ku chni, ja-
dal ni, sy pial ni, ła zien ce oraz uli cy i par ku. Gra roz wi ja 
pa mięć słu cho wą, kon cen tra cję, spo strze gaw czość. 
• pły ta au dio; 5 tab lic o wym. 33 x 23 cm; 30 że to nów; 
• li czba gra czy: 1 – 6; wiek: 2+

Dźwiękowe opowieści
342 347 225 zł
Zestaw dźwiękowych opowieści, który pomaga 
dzieciom wzbogacać słownictwo, uczy budowania 
narracji, rozpoznawania i nazywania dźwięków, po-
przez odnajdywanie wskazówek zawartych w róż-
nych scenkach. Ponadto rozwija umiejętność ustalania 
kolejności wydarzeń w opowiadaniu. Zestaw porusza 
dwa tematy: dzień w szkole i pory roku. Niniejsza 
pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy 
indywidualnej, a także do zajęć w grupach.
• o 8 kartoników ze scenkami - 4 serie kolejnych obrazków tematycznych; 

4 lub 5 obrazków (wym.:29,7x21cm), 36 obrazków przedstawiających 
kolejność zdarzeń (wym.:15x12cm), 1 płyta CD, 1 podręcznik dla na-
uczyciela; wiek: 5+.

Dźwię ki w do mu
PP 8406 82 zł

1

Dźwię ki z oto cze nia
PP 8408 82 zł

2

Dźwię ki z za gro dy 
PP 8607 83 zł

3

Emo cje
PP 8432 74 zł

4

1

3

2

4

D



zmysł dotyku

Kostki owocowe
NS 2116 249 zł
Zestaw miękkich, kolorowych kostek z aplikacjami 
owoców. Kostki wykonane z pianki pokrytej mięk-
ką tkaniną frotte strzyżoną. 
• 6 szt.; wym. dł. boku 15 cm; dzięki wszytemu suwakowi, pokrycie 

można zdjąć na czas prania; można prać w pralce w temperaturze 
do 40°C; wiek: 6 m+

Kostka fakturowa
NS 2142 49 zł   
Sensoryczna kostka piankowa z różnymi faktu-
rami na każdej ścianie. dzianinowe futerko, ska-
den: gładki i z fakturą, drelich, polar, kordura; 
• 1 szt., wym. boku 20 cm

Figury sensoryczne
NS 2071 50 zł
Kolorowe woreczki sensoryczne o różnych kształ-
tach geometrycznych i fakturach, z wypełnieniem 
w postaci plastikowych kuleczek. 
• 6 woreczków w 6 kolorach i kształtach; wym. ok. 15 cm; granato-

wy worek o wym.: 21 x 25,5 cm
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zmysł węchu i smaku

Buteleczki smaków
AO 2043 112 zł
Zestaw 8 buteleczek, przy pomocy których dziecko bawiąc się 
uwrażliwia swój zmysł smaku identyfikuje, rozróżnia i przy-
porządkowuje smaki

Buteleczki zapachowe
AO 2042 230 zł
Zestaw buteleczek, dzięki którym dziecko poprzez doświadczanie 
uwrażliwia swój zmysł węchu identyfikuje rozróżnia i przyporząd-
kowuje zapachy. Można je napełniać dowolnymi substancjami. 

Poduszeczki sensoryczne
NS 2129 62 zł  
Miękkie poduszeczki sensoryczne w kształcie koła, 
trójkąta, prostokąta i kwadratu. Żywe kolory przy-
ciągają uwagę dzieci a szeleszczący dźwięk za-
chęca do zabawy
• wys. trójkąta 30 cm; ø koła 30 cm; wym. kwadratu 30 x 30 cm; 

wym. prostokąta 40 x 28 cm; wypełnienie z granulatu styropianowe-
go; pokrowiec z frotte strzyżonej; dzięki wszytemu suwakowi można 
zdjąć na czas prania w 40 st. C

Poduszeczki z fakturą
LR 3049 112 zł
Małe poduszeczki, uszyte z różnych materiałów 
o charakterystycznych fakturach. Poduszeczki moż-
na identyfikować za pomocą dotyku. Dzięki temu, 
że z każdego materiału wykonano po 2 poduszecz-
ki, możliwa jest też zabawa w odnajdywanie par. 
• 20 poduszek o wym. 7 x 7 cm; 10 różnych faktur (szorstka, miękka, 

włochata, puszysta, z wypustkami, prążkowana, drapiąca, śliska, gład-
ka, nieregularna wężowa skóra; woreczek o wym. 26 x 17 cm; wiek: 3+



Emocje. Podusie sensoryczne w woreczku
NS 2070 45 zł
Zestaw okrągłych woreczków z wypełnieniem, na których wy-
szyto najważniejsze emocje. Wykonane z trwałej i przyjem-
nej w dotyku tkaniny w wyrazistych kolorach. Każda emocja 
reprezentowana jest przez inny kolor. 
• 7 elem.: woreczek żółty- radość, woreczek pomarańczowy - obojętny, woreczek fi ole-

towy - zdziwienie, woreczek niebieski - smutek, woreczek zielony - strach, woreczek 
czerwony - złość. Całość zapakowana w estetyczny worek ściagany sznureczkiem o wym.: 
19 x 22 cm; wypełnienie woreczków: plastikowe kulki; średnica woreczka 12,5 cm

Chmurki sensoryczne. Poduszki z fakturami
NS 2231 499 zł
Poszczególne elementy wykonano z charakterystycznego 
w dotyku materiału w innym kolorze. Stanowią idealne na-
rzędzie terapeutyczne, w korekcji wad postawy i stóp a także in-
tegracji sensorycznej. Świetnie stymulują zmysł dotyku i wzroku.

Krówka
NS 2073 20 zł
• wym.: 25 x 30 cm; waga: 60 g; wypełnienie: polycotton; materiał: 

welur; wiek: 0+

ó k Piesek
NS 2074 20 zł
• wym.: 25 x 35 cm; waga: 60 g; wypełnienie: polycotton; materiał: 

welur; wiek: 0+

Kotek
NS 2075 20 zł
• wym.: 25 x 35 cm; waga: 60 g; wypełnienie: polycotton; materiał: 

welur; wiek: 0+

Ślimaczek
NS 2076 20 zł
• wym.: 30 x 20 cm; waga: 60 g; wypełnienie: polycotton; materiał: 

welur; wiek: 0+

Pingwinek
NS 2077 20 zł
• wym.: 26 x 27 cm; waga: 60 g; wypełnienie: polycotton; materiał: 

welur; wiek: 0+

; yp

Żabka
NS 2078 20 zł
• wym.: 30 x 27 cm; waga: 60 g; wypełnienie: polycotton; materiał: 

welur; wiek: 0+

r; wiek: 0+
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poduchy zwierzątka

poduchy 
Miękkie, ciepłe poduchy w formie 
sympatycznych zwierzątek. Kot 
i Wieloryb doskonale sprawdzają 
się jako wygodne siedziska oraz wy-
jątkowo miłe, duże przytulanki. Wnę-
trze poduch wypełnione jest miękką 
pianką. Pokrowiec z miękkiej baweł-
ny można prać.
• wym. 55 x 30 cm

welur; wiek: 0+

mie 
Kot 
ają 
wy-

Wnę-
kką 
weł-

Kot
NS 1973 40 zł  

Wieloryb
NS 1971 40 zł  

welur; wiek: 0+

Wieloryb



Memo dotykowe
NS 0486 53 zł
10 par drewnianych kostek z fakturami różnych 
materiałów. Zadaniem graczy jest odnalezienie 
za pomocą dotyku jak największej ilości par. Za-
bawa memo stymuluje receptory znajdujące się 
w palcach. Dodatkowym walorem jest zróżnico-
wanie poszczególnych par kolorem, co stanowi 
element samokontroli. 
• 20 elementów w drewnianej podstawie; wym. 9 x 4,3 x 1 cm 

Maximemo z fakturami
NS 0487 129 zł
Zestaw 8 par tabliczek z fakturami różnych ma-
teriałów. Wielkość tabliczki umożliwia ułożenie 
całej dłoni małego dziecka. Zabawa tabliczkami 
stymuluje receptory znajdujące się w dłoniach. 
Całość umieszczona w drewnianej podstawie. 
• 16 tabliczek o wym. 15 x 11,4 x 1 cm 

Chodniczek faktur Jumbo
NS 0488 189 zł
Zestaw 6 płytek wykończonych estetycznie litym 
drewnem, wypełnionych materiałami o różnych 
fakturach (szorstkie, gładkie, miękkie itp.) Zaba-
wa chodnikiem stymuluje receptory znajdujące 
się w stopach.
• wym. 35,5 x 30,5 x 2 cm; 6 płytek

b

35,5 cm
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Domino dotykowe duże
NS 0523 99 zł
Zadaniem dziecka jest, za pomocą zmysłu doty-
ku, tak dobrać do siebie krążki z fakturami (filc, 
sztruks, papier ścierny, sznurek, pianka, wełna, 
siatka i len), aby tworzyły pary. Gra posiada ele-
ment samokontroli – kolor. Całość umieszczona 
w drewnianej podstawie. 
• 28 kostek (wym. 9 x 4,3 cm); wym. podstawy: 11 x 32 cm

Memo dotykowe małe
NS 0522 54 zł
8 par faktur (filcu, sztruksu, papieru ściernego, 
sznurka, pianki, wełny, siatki i lnu). Zadaniem 
dziecka jest, za pomocą zmysłu dotyku, tak dobrać 
do siebie krążki do podstawy, aby tworzyły pary. 
Gra posiada element samokontroli – kolor, który 
potwierdza poprawność wykonanego zadania. 
• 8 elem. i podstawka (wym. 23 x 12 cm)

Memo dotykowe
NS 0486 53 zł
10 par drewnianych kostek z fakturami różnych 
materiałów. Zadaniem graczy jest odnalezienie 
za pomocą dotyku jak największej ilości par. Za-
bawa memo stymuluje receptory znajdujące się 
w palcach. Dodatkowym walorem jest zróżnico-
wanie poszczególnych par kolorem, co stanowi 
element samokontroli. 
• 20 elementów w drewnianej podstawie; wym. 9 x 4,3 x 1 cm



Tabliczki z fakturami
NS 0894 232 zł
• 10 tabliczek z różnymi fakturami
• wym. 15 x 15 x 1 cm; ø 10 cm

Ruletka z fakturami
DJ 8102 90 zł
Nowa ciekawa forma gry dotykowej dla naj-
młodszych. Umożliwia tworzenie różnych wa-
riantów gry dla grupy dzieci. 
• 18 elementów (6 x 6 cm), wykonane z tektury; ruletka; od 3 lat

Skóry zwierząt. 
Układanka sensoryczna
337 134 189 zł
Gra edukacyjna dla dzieci polagająca na dopa-
sowaniu sensorycznych tabliczek do plansz z tymi 
samymi fakturami tkanin.
• 6 plansz po 3 zwierzęta, 18 tabliczek po 2 z kazdej faktury, 1 ma-

teriałowy woreczek

Teksturowe szlaczki
343 011 129 zł
Tablice do nauki właściwego kierunku pisania oraz 
utrwalania w pamięci znaków graficznych poprzez 
angażowanie zmysłu dotyku i wzroku. Panele za-
wierają formy graficzne w postaci: kół, kwadratów, 
trójkątów, pętli, spirali i szlaczków literopodobnych. 
• 12 tablic o wym.: 29,7 x 21 cm; materiał: drewno; wiek: 3+

Teksturowe wzory
343 000 145 zł
Gra wspierająca rozwój wrażliwości 
sensorycznej. Uczy rozpoznawania 
kształtów i struktur za pomocą wzroku 
i dotyku. Zawiera kształty z 4 rodzajami 
faktur, karty pracy i specjalne podstawki. 
Zgodnie z instrukcją obrazkową, wylosowa-
ne z woreczka kształty umieszcza się w wycię-
tym wzorze w podstawce. 
• w zestawie znajduje się 16 kart pracy:
• seria 1 : 1 struktura
• seria 2 : 1 struktura do każdego kształtu, 2 różne struktury na podstawie
• seria 3 : 2 różne struktury do każdego kształtu, 2 różne struktury na podstawie
• seria 4 : 2 różne struktury do każdego kształtu, 4 różne struktury na podstawie
• Zawartość gry: 16 kart pracy o wym.: 28 x 8,5 cm; 2 czerwone podstawki plastiko-

we z 4 wyciętymi wzorami kształtów ( wym.: 28 x 9,3 cm); 32 plastikowe kształty 
w kolorze zielonym o wym.: 6 x 3 x 0,3 cm, w 4 strukturach (paski, małe kropki, 
duże kropki, kratka); 1 granatowy woreczek z tkaniny; 1 podręcznik edukacyjny; 
wym. pudełka: 34,4 x 24 x 4,5 cm; 1-2 graczy; wiek: 3+

y
• wym. 15 x 15 x 1 cm; ø 10 cm
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Domino dotykowe faktur i form
IV 0520 75 zł
Wypukłe wzory umożliwiają dzieciom z wadami wzro-
ku dopasowanie i rozpoznawanie kształtów geome-
trycznych. 
• 32 grube elem. z instrukcją
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Sowa Zgadula
NS 1829 165 zł
Skrzynia ma za zadanie skrywać przedmioty, które 
dzieci poprzez dotyk będą odgadywać. Wspaniała 
zabawa kształcąca percepcję dotykową, wyobraźnię 
oraz wzbogacająca słownictwo. 
• wym. 39 x 21 x 30 cm; ø otworu na ręce 7,5 cm

otwory na dłonieotwory na dłonie

Zaczarowana skrzynia
RV 1011 154 zł
Skrzynia z otworami na dłonie, pobudza zmysł dotyku 
i wyobraźnię. Zgadnij, jaki kształt znajduje się w skrzyni, 
bez użycia zmysłu wzroku. 
• 16 drewnianych kształtów z podstawkami; wym. 15,5 x 15,5 x 15,5 cm

Kieszonki skarbów
NS 0908 165 zł
Półeczka z czterema woreczkami z tkaniny, każdy w in-
nym kolorze. W woreczkach można schować różne 
przedmioty, które dzieci rozpoznają za pomocą dotyku. 
• wym. 68 x 18 x 21 cm; wyjmowane woreczki

– zestaw 6 sztuk
OD 1360 185 zł

Klocki dotykowe wykonane są z przyjaznych dla dziec-
ka materiałów, a ze względu na swój szeroki wachlarz 
faktur (guma, filc, drewno, materiały futrzane, sznurek, 
metal, pianka, gąbka) świetnie nadają się dla uczniów 
niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, oraz innymi specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi. Poprzez dotykanie kolejnych faktur, dzieci mają 

możliwość doświadczania zmiennych 
wrażeń dotykowych. Zmienna jest rów-
nież temperatura, określonego elemen-
tu (metal jest zimniejszy niż gąbka). 
• zestawy klocków, ze względu na to iż są one produko-

wane ręcznie, mogą różnić się między sobą kolorami 
i fakturami; wym. klocka 5 x 5 x 5 cm

– zestaw 4 sztuk
OD 1304 152 zł

na każdej ścian-
ce inna faktura

wyjmowane woreczki
16 drewnianych 

kształtów
z podstawkami

otwory na dłonie

klocki sensoryczne

kształtów
podstawkamiz p

– zestaw 6 sztuk

na każdejj
ce inna faa
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szlaczki sensoryczne

tabliczki piktogramy

Tabliczki z fakturowym wzorem 3D 
do ćwiczeń grafomotorycznych. 
Dziecko wodząc palcem po szorst-
kim wzorze aktywizuje zmysł dotyku, 

ćwiczy koordynację wzrokowo-ru-
chową, poznaje formy geometryczne 
i uczy się koncentracji.

Symbole
NS 0900 190 zł
• 10 tabliczek z płyty MDF; 
• wym. 15 x 15 cm; gr. 1,2 cm

Puzzle
NS 0899 190 zł
• 10 tabliczek z płyty MDF; 
• wym. 15 x 15 cm; gr. 1,2 cm

Wzory na 
tabliczkach 

można łączyć ze 
sobą na zasadzie 
puzzli, tworząc 
ze wszystkich 

płytek jeden długi 
szlaczek.

Podróże. Tabliczki 
NS 9181 155 zł
Zestaw 8 tabliczek przedstawiające rzeczy 
związane z podróżą

Dwa zestawy tabliczek z teksturowa-
nym nadrukiem 3D przedstawiające 
przedmioty domowe oraz rzeczy 
związane z podróżą. Dziecko wodząc 
palcem po szorstkim wzorze, poznaje 
kształt poszczególnych obrazków, ćwi-

czy koordynację wzrokowo-ruchową 
oraz aktywizuje zmysł dotyku. Tablicz-
ki mogą być używana jako pomoc dla 
dzieci niewidomych i niedowidzących. 
• 8 tabliczek w zestawie, wym. 12,5 x 12,5 cm, 

gr. 1,3 cm, wykonane z MDF 1,2 cm

Dom. Tabliczki 
NS 9179 157 zł
Zestaw 8 tabliczek przedstawiające przedmio-
ty domowe

557 7 złzł
imio-o-
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Formy dotykowe 1
337 037 159 zł
Gra składa się z drewnianych form oraz ich gra-
ficznych odpowiedników. Dziecko za pomocą 
dotyku nie widząc form umieszczonych w wo-
reczku odszukuje ich kształty według rysunków 
danej planszy. 
• 25 form; 5 plansz; od 4 lat; 1–5 graczy

Dopasuj kształty. Tabliczki 
z obrazkami
EO 3321 280 zł
12 drewnianych tabliczek z różnymi wyfrezowa-
nymi kształtami, 12 plastikowych tafelków z ob-
razkami przedstawiających te same kształty co 
na tabliczkach.

Tactiloto
337 133 139 zł
Zabawna i prosta gra pobudzająca zmysł doty-
ku. Dziecko wybiera 24 różne formy bawiąc się 
jak w loteryjkę rozpoznaje kształty i układa na 
odpowiadających im fiszkach. 
• 24 kolorowe drewniane formy o wym. ok. 6,5 cm; 24 kartonowe 

fi szki o wym. 8 x 8 cm; woreczek

Figury geometryczne
IV 5865 69 zł
Zestaw 10 plastikowych ramek z wkładami o róż-
nym kształcie do ćwiczeń w precyzji odrysowy-
wania kształtów, w zadaniach matematycznych, 
w poznawaniu kształtów figur. Figury posiadają 
uchwyt, co ułatwia manipulację nimi. 
• wym. 14 x 14 cm

Rozpoznawanie kształtów
BU 2396 117 zł
Gra wizualno-dotykowa z możliwością tworzenia 
wielu wariantów w zależności od grupy wiekowej. 
Gra dodatkowo rozwija pamięć. 
• 8 drewnianych kształtów 32 drewniane żetony (4,5 x 4,5 cm) 3 

bawełniane woreczki; wiek: 4+

Wielkie litery 
GL 0003 135 zł
• 156 elem. zawierających wielkie litery; bawełniany 

woreczek umożliwia losowanie liter; instrukcja 

Klocki SHAPE4MIND wspomagają naukę czytania i pisania 
poprzez zabawę i aktywność sensoryczną. Integracja wrażeń 
wzrokowych, słuchowych i motorycznych sprzyja skutecznemu 
poznawaniu liter. Dzieci mogą układać i odczytywać różne 
wyrazy, ćwiczyć pamięć i doskonalić koncentrację. Zabawa 
literkami kształtuje i poszerza możliwości rozwijającego się 
mózgu związane z postrzeganiem przestrzennym i polisen-
sorycznym (wielozmysłowym), a także rozwija zmysł doty-
ku i usprawnia dłonie oraz palce, co ma ogromne znaczenie 
w czasie nauki pisania. 

• umożliwia naukę liter (także ortografi i i wymowy)  w at-
mosferze zabawy 

• wzbogaca  wyobraźnię (np. odgadywanie brakującej litery 
w ułożonym słowie)

• ćwiczy pamięć (zabawy typu memory)
• rozwija kreatywność  (np. wymyślanie słów rozpoczyna-

jących się od danej litery)
• uczy pracy w zespole (np. wspólne układnie krzyżówki)
• wzmacnia więzi między dzieckiem i opiekunem (np. zaba-

wa kto pierwszy rozpozna dotykiem swoje litery)

• jest znakomitą pomocą dla osób niedowidzących.
•  zestaw zawiera pełny polski alfabet
•  wykonane z trwałego i bezpiecznego materiału ABS
•  wypukłe, wyraźnie wyczuwalne dotykiem litery
•  każdy klocek posiada wypukłą kropkę, umożliwiającą 

prawidłowe ułożenie litery w przestrzeni
•  wymiary 5 x 5 cm pozwalają dzieciom na wygodne trzy-

manie, obracanie i łączenie poszczególnych elementów 
w wyrazy

•  klocki posiadają atest bezpieczeństwa

Małe litery 
GL 0001 135 zł
• 156 elem. zawierających małe litery; bawełniany wore-

czek umożliwia losowanie liter; 

karty pracy dla nauczyciela i ucznia 
dostępne pod adresem:

www.nowaszkola.com

Układanka sensoryczna
NS 3043 59 zł
Dwukolorowy zestaw klocków z głębokimi wyżło-
bieniami w postaci wielorakich wzorów. Zadaniem 
dziecka jest odszukanie pary o tym samym wzorze 
jedynie na podstawie dotyku. Całość umieszczona 
w eleganckiej, drewnianej podstawie. 
• wym. podstawy: 27 x 27 x 2,2 cm
• wym. klocka: 8 x 8 x 1,2 cm

59 ł
Układanka se

25 form; 5 plansz; od 4 lat; 1 5 graczy

TFi

• 

shape 4 mind
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– wielkie litery 
NS 3107 329 zł

litery i cyfry dotykowe
35 liter w każdym 

zestawie

Cyfry dotykowe 
NS 3108 112 zł
Tabliczki z fakturowymi cyframi. 
• 10 tabliczek, cyfry od 0 do 9, wym. 8 x 10 cm, gr. 1,2 cm, wiek 3+

3

– małe litery
NS 3106 310 zł

Litery sensoryczne. Karty
PP 9067 88 zł
Kontrastowe karty z wypukłym, piaskowanym na-
drukiem wielkich i małych liter. Bez polskich znaków. 
• 54 karty o wym. 9 x 7 cm

Transparentne litery 
CM 5114 44 zł
Zestaw przezroczystych liter do zabaw sensorycz-
nych. 
• można używać podczas zajęć z wykorzystaniem panelu świetl-

nego TG 1102; 26 liter o wys. 5 cm; materiał: tworzywo sztucz-
ne; wiek: 3+

niebieskie spółgłoski
czerwone samogłoski

czcionka 
elementarzowa

Tabliczki z fakturowymi literkami i cyframi 3D do 
ćwiczeń grafomotorycznych. Dziecko wodząc pal-
cem po szorstkim wzorze poznaje kształty liter 
i cyfr, ćwiczy koordynację wrokowo-ruchową oraz 
aktywizuje zmysł dotyku. Wzór ma wyraźną fak-
turę i jest bardzo trwały. 
• wym. tabliczki: 8 x 10 cm; szer. nadruku: 0,5 cm

Litery sensosoryryczne. Karty
88 zł
ym na-
naków. 

T
C
Ze
ny
• 

parentne litery



Zestaw 1
NS 3040 95 zł
• żółty, zielony, pomarańczowy; wym. 35 x 14,8 x 5 cm

Zestaw 2
NS 3041 95 zł
• fi oletowy, granatowy, czerwony; wym. 35 x 14,8 x 5 cm

Wykonane z drewna płytki z wyciętymi w nich 
wzorami przedstawiają szlaczki o różnorodnym 
stopniu trudności. Mocowany w każdym wcięciu 
uchwyt ułatwia wodzenie ręki dziecka w odpo-
wiednim kierunku. Doskonała pomoc przy ćwi-
czeniu koordynacji wzrokowo-ruchowej, napięcia 
mięśniowego i ćwiczeniach rehabilitacyjnych.

zestawy 
do ćwiczeń grafi cznych

Szlaczki. Zestaw
EN 1030 85 zł
Zestaw składa się z czterech tablic ze wzorami, 
dzięki którym dziecko uczy się rysowania szlacz-
ków, prawidłowego trzymania i prowadzenia na-
rzędzia pisarskiego, planowania ruchu ręki, ryso-
wania szlaczków zgodnie z kierunkiem czytania. 
• 4 drewniane tablice; wym. 33 x 10 x 1,8 cm; patyczki; wiek: 3+

tabliczki
grafomotoryczne

• 4 drewniane tablice; wym. 33 x 10 x 1,8 cm; patyczki; wiek: 3+

mięśniowego i ćwiczeniach rehabilitacyjnych.

Zestaw 1 Zestaw 2
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Magnetyczne szlaczki to pomoc eduka-
cyjna dla dzieci doskonaląca umiejętności 
grafomotoryczne lub dzieci o obniżonej 
sprawności manualnej. Wodzenie meta-
lowej kuleczki po śladzie (przy pomocy 
magnetycznego pis  aka) rozwija koordy-
nację wzrokowo-ruchową, ćwiczy prawi-
dłowe kreślenie wzorów literopodobnych 
i utrwala prawidłowy sposób trzymania 
narzędzia do pisania. 
• wym. 35 x 15 cm; 3 wzory w zestawie
• pisak może ulec zmianie

Zestaw 1
NS 3056 129 zł

Zestaw 2
NS 3057 129 zł

Z t 1Z t 1 Zestaw 2

szlaczki 
magnetyczne

Magnetyczna tabliczka z kulkami
EO 3388 59 zł
Podczas przeciągania magnetycznym pisakiem po 
powierzchni tabliczki, kuleczki stają się widoczne 
i zostają we wskazanym miejscu. W ten sposób 
można tworzyć dowolne kompozycje. Zmiana po-
łożenia tabliczki nie wpływa na wygląd obrazka. 
Chcąc zacząć tworzenie kompozycji od początku 
wystarczy przesunąć dłonią po kulkach wciskając 
je ponownie do środka. Zabawa doskonali małą 
motorykę, precyzję ruchów, koordynację oko - ręka 
oraz rozwija wyobraźnię oraz  ćwiczy cierpliwość.
• tablica magnetyczna o wymiarach: 20,4 × 16,6 × 2 cm

Karty pracy do magnetycznej 
tabliczki z kulkami
EO 3388W 31 zł
• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm; pudełko

Paluszek. Gra edukacyjna
TL 0042 45 zł
Gra edukacyjna, zręcznościowa, ukierunkowa-
na na terapię i rozwój zdolności manualnych 
oraz rozwój zmysłów, stymulację i koordynację 
pracy obu półkul mózgowych, koordynację ru-
chowo-wzrokową. Gra została stworzona dla 
dzieci oraz dorosłych. Świetnie nadaje się do 
domowej rozrywki, ale także może zostać wy-
korzystana w edukacji przedszkolnej i szkolnej, 
w terapii zaburzeń w sferach percepcji wzro-
kowej, motorycznej oraz koordynacji wzroko-
wo-ruchowej. 
• wym.: 15,5 x 15,5 x 5,3cm, zawartość: czarne pudełko, dwu-

częściowa podstawa z plastiku z 37 otworami, pokrywa mon-
towana z podstawą na zatrzaski do wielokrotnego otwierania 
i zamykania, 24 plastikowe kulki w 4 kolorach (zielony, żółty, 
niebieski, czerwony); wiek: 3+; od 1 - 2 osób

Podręcznik metodyczny do gry 
eduakcyjnej Paluszek
TL 0046 45 zł
Podręcznik metodyczny PALUSZEK, którego au-
torem jest doświadczony pedagog i  dorad-
ca metodyczny – Maria Krupska. Książka jest 
propozycją kierowaną przede wszystkim do 
rodziców, nauczycieli, pedagogów i terapeu-
tów. Podręcznik zawiera wskazówki i ciekawe 
rozwiązania, jak na wiele różnych sposobów 
wykorzystać grę edukacyjną ,,Paluszek”.
• wydawnictwo Epideixis; rok wydania: 2012; ilość str:128; opra-

wa: miękka, wym: 17 x 23,5 x 0,7cm

al s ek Gra ed kac jna
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Dorysuj drugą
połówkę rysunku
HB 0737 69 zł

Dorysuj drugą
połówkę kształtu
HB 0981 69 zł

Szlaczki prawo–lewo
NS 9176 39 zł

Las, grzyby
NS 9177 39 zł

Kwiatki
NS 9178 39 zł

tabliczki ze szlaczkami • wym. 30 x 21 cm
• wykonane z płyty MDF (grubość 1,2 cm)
• kolor może ulec zmianie
• pisak może ulec zmianie 

Karty pracy wprowadzające w świat 
geometrii, stanowią zestaw gotowych  
ćwiczeń grafomotorycznych o zróżnico-
wanym stopniu trudności. Umożliwiają 
dziecku odkrywanie tajników symetrii  
i ułatwiają  naukę związanych z nią 
pojęć. Dołączone do zestawu lusterka 
pozwalają  zademonstrować odbicie i 
załamanie prostej. 
Pomoc rozwija umiejętności obserwa-
cji, koordynacji wzrokowo -  ruchowej 
oraz nauki rysownia figur symetrycz-
nych względem prostej.

Powierzchnia kart pozwala na pisanie 
markerem suchościeralnym co umożli-
wia wielokrotne wykorzystanie pomocy, 
a załączone lusterko na przeprowadze-
nie odkrywczych ćwiczeń geometrycz-
nych. Całość umieszona w przezroczy-
stej teczce z rączką. 
• 10 jednostronnych kart pracy 24 x 15,5 cm, 2 luster-

ka z bezpiecznego tworzywa o wym. 8,5 x 14 cm, 
pisak do ścierania na sucho - kolor czarny, przezroczy-
sta teczka o wym. 23,5 x 3 x 18 cm

• wiek: 4+

D
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Żelowa tabliczka z pisakiem
TG 3125 46 zł
Elastyczna płytka z grubej folii z magnetycz-
nym żelem w środku. Po płytce można pisać 
i rysować bez końca dołączonym do zestawu 
sztyftem z metalową końcówką. Aby zma-
zać część obrazka lub zupełnie usunąć go 
z płytki, wystarczy tylko przetrzeć ją dłonią. 
• 1 szt.; format. A5; wiek: 3+

Koła i kwadraty
NS 0892 54 zł

Latawce
NS 3037 55 zł

Gwiazdy
NS 3038 55 zł

Kwiatki
NS 3039 55 zł

G i d K i tki

Latawce

Tabliczka grafomotoryczna. Tabliczki do ćwiczeń 
oburącz. Prowadząc drewniany ołówek po wzorze 
dziecko ćwiczy umiejętność koordynacji i przygo-
towuje rękę do nauki pisania liter. Należy pamię-
tać, że tabliczek mogą używać dzieci u których 

wykształciła się już sprawność zwana lateralizacją 
(ok. 5 r. ż.), czyli przewaga jednej strony ciała nad 
drugą, widoczna podczas czynności ruchowych. 
• wykonane z płyty MDF; wym. 30 x 21 cm
• pisak może ulec zmianie

tabliczki 
grafomotoryczne 
dwuręczne

Gruszki
NS 0367 85 zł

Nutki
NS 0368 85 zł
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Manipulacje do ćwiczeń oburącz do-
skonalą koordynację ręka–oko, zdol-
ności manualne oraz precyzję ruchów. 
• 2 drewniane ołówki w każdym zestawie
• wym: 40 x 35 cm; pisak może ulec zmianie

tabliczki
manipulacyjne
dwuręczne



– kropki
AP 0874 27 zł
– kropki – mix wzorów

AP 0875 27 zł
– mix wzorów

Kuleczki sensoryczne 
do mas plastycznych i farb
AP 2416 33 zł
Duże gumowe kule o różnych teksturach 
przeznaczone do tworzenia wzorów w cia-
stolinie, glinie i za pomocą farby. 
• 4 szt.; ø 6 cm; wzory: gwiazdki, okręgi, linie oraz kropki

Piłki sensoryczne 
o różnych kształtach
CM 2448 129 zł
Zestaw miękkich, wypełnionych powietrzem piłek 
o odpowiednim rozmiarze dla maluchów. Każdy 
element posiada inny kolor oraz fakturę, a wszyst-
ko po to aby stymulować zmysły dziecka. Poprzez 
dotykanie zróżnicowanej faktury, dziecko rozwija 
zdolności poznawcze oraz integrację sensorycz-
ną. Zabawki posiadają wyraźną teksturę, która 
umożliwia wykonywanie wzorów na piasku lub 
na papierze przy użyciu farb. 
• 6 piłek o śr. 11 cm w kolorze: zielonym, żółtym, białym, pomarań-

czowym, niebieskim, różowy; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 1+ 

Poszukiwacz skarbu. 
Zabawka zręcznościowa
LR 2875 99 zł
Zestaw dla małych poszukiwaczy skarbów. Wy-
starczy za pomocą młotka i dłuta rozbić skałę, 
aby odsłonić znajdujący się w środku skarb. Ko-
lorystyka wnetrza skał jest identyczna z barwami 
ukrytych w nich klejnotów.

• 27 elem.: 8 x skała (geoda) o śr. około: 5,5 cm; młotek o wym.: 11 x 
2,5 x 12 cm; dłuto o dł.: 10 cm i śr. 4,5 cm;  8 x klejnot w kolorach: 
2 x zielony, czerwony, niebieski, żółty, 2 x fi oletowy, pomarańczowy 
w 8 różnych kształtach; woreczek; materiał: tworzywo sztuczne; 
wiek: 3+

okrągłe stemple gumowe z fakturami
Rolki z wypustkami i żłobieniami do malowania 
i odciskania wzorów w masie plastycznej. 
• 3 szt.; ø rolki: 4,5 cm

AP 0875 27 zł
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• 27 elem.: 8 x skała (geoda) o śr. około: 5,5 cm; młotek o wym.: 11 x

952zm
ys
ł 
d
o
ty

k
u

– duże
AP 0861 23 zł
Zestaw kolorowych stempli 4 różnych fakturach: 
małe i regularne kropki, nieregularne małe i duże 
kropki, splątane linie oraz gwiazdki. Każdy z nich 
posiada wygodny pasek zapewniający stabilny 
uchwyt w dłoni dziecka. 
• 4 elem.; ø stempla: 6 cm, grub. stempla: 7 cm

– duże – małe
AP 0848 20 zł
Okrągłe gumowe stemple na paluszki. Przy wy-
korzystaniu farb lub masy plastycznej uzyskuje 
się następujące faktury: okręgi, paski, romby, linie 
faliste, splatane linie, kropki, gwiazdki, kwiatek.
• 8 elem. w kolorach: czerwony i żółty; 
• ø stempla: 3 cm, gr. wzoru: 0,25 cm

gumowe stemple z fakturami na palce



Żelowe kształty geometryczne
TG 0019 135 zł
Sensoryczne kształty, wypełnione przezroczystym żelem z za-
topionymi drobinkami brokatu. 
• 12 elementów o wymiarach ok.15 x 15 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 3+

Papiery sensoryczne
RY 5413 89 zł
Biały karton, który dzięki specjalnej teksturze stymuluje dzie-
cięcy zmysł dotyku. Podczas malowania czy rysowania mały 
artysta może badać dotykiem tłoczenia papieru. Doskonała 
pomoc w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
• 36 arkuszy z 6 wzorami tłoczenia: koło, 2 rodzaje kwadratów, ślimak, 2 rodzaje fal; 

wym. arkusza: 30 x 30 cm; wiek: 3+

Żołędzie z czapeczkami do sortowania
LR 3085 49 zł
Pojemniki w kształcie kasztanów do odkrywania, badania 
i sortowania przedmiotów oraz nauki liczenia. Na spodzie 
wszystkich pojemników umieszczono wizerunki 5 zwierzątek: 
jeż, sowa, zając, wiewiórka, wilk. 
• 20 elem.: 10 pojemniczków o wym.: 4 x 3,90 cm w kolorze brązowym, 10 pokry-

wek o wym.: 5 x 2,7 cm w kolorze zielonym i pomarańczowym; materiał: tworzywo 
sztuczne; wiek: 3+

Uspokajający gryzak
TG 2067 119 zł
Idealny dla dzieci ze spektrum autyzmu, które potrzebują dodat-
kowych bodźców sensorycznych. Pozwala odreagować różnego 
rodzaju stres oraz skupić się na pracy, wymagającej zwiększonej 
uwagi. Sprawdzi się również podczas ćwiczeń wzmacniających 
siłę mięśni, poprawiających sprawność aparatu gryząco-żującego 
i mowy. Rozmiar gryzaka doskonale pasuje do dziecięcej rączki. 
• 4 szt. w 4 kolorach: zielony okrąg o ø: 6,5 cm, grub.: 1,3 cm; żółta gwiazda o wym.: 

10 x 11 cm, grub.: 0,7 cm; czerwony romb o wym.: 10 x 11,5 cm, grub.: 1 cm, błękitny 
prostokąt o wym.: 11,3 x 5,5 cm, grub. 1 cm; materiał: silikon; wiek: 3+

Uspakajająca bransoletka
TG 0138 39 zł
Stanowi bezpieczne i dyskretne rozwiązanie dla osób, któ-
re mają potrzebę gryzienia w celu odzyskania równowagi 
emocjonalnej. Uspokaja, pozwala poradzić sobie z powstają-
cym napięciem lub skupić uwagę na wykonywanej czynności. 
Kształt, plastyczność i faktura umożliwia również wykorzystanie 
bransoletki jako zabawki sensorycznej. 
• 1 szt. w kolorze zielonym, z teksturą; ø: 6 cm; grub. 0,5 cm; wiek: 4+1 szt. w kolo-

rze zielonym, z teksturą; ø: 6 cm; grub. 0,5 cm; wiek: 4+

Kolorowe jajka matematyczne
CM 4064 82 zł
Zestaw składa się z tuzina jaj, które po „rozbiciu” ujawniają 
kolorowe żółtko, na którym widniej liczba od 1do 12 i odpo-
wiadajaca jej ilość wypustek (na jednej połówce) i otworów 
(na drugiej połówce). Ponowne złączenie połówek możliwe 
jest dzięki systemowi wypustek i otworków. 
• 12 elem. o wym.: ø: 4,5 cm, dł. 6,4 cm; kolorystyka żółtek odpowiada następującym 

liczbom i cyfrom: 1. pomarańczowy, 2. żółty, 3. zielony, 4. czerwony, 5. różowy, 6. 
czarny, 7. jasnozielony, 8. fi oletowy, 9. szary, 10. brązowy, 11. błękitny, 12. granato-
wy. materiał: tworzywo sztuczne; wym. opakowania: 29 x 10,5 x 7 cm; wiek: 1,5+

Kolorowe jjajka matematyczne
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więcej pomocy związanych 
z motoryką ręki w dziale:

mała motoryka

więcej pomocy związanych 
z motoryką ręki w dziale:

j p y yy y

mała motoryka

Rytmy. 
Przezroczyste klocki do nawlekania
EC 0026 129 zł
Zestaw transparentnych korali do nawlekania na 
sznurek. Przeeznaczone do ćwiczeń sprawności 
manualnej, koordynacji ręka–oko. Wspomagają 
umiejętność liczenia, sekwencjonowania i rozpo-
znawania kolorów. 
• 102 elementy: 96 korali: 6 kwadratowych, 6 owalnych, 6 okrągłych, 

6 cylindrycznych w 4 kolorach: czerwony, niebieski, zielony, żółty, 
6 sznureczków; wym. koralika: 9,6 x 2 cm; wiaderko

Nożyczki terapeutyczne podwójne
EC 0029 18 zł
Nożyczki z podwójnym uchwytem przeznaczone do 
nauki cięcia przy udziale drugiej osoby. Przystosowa-
ne również dla osób niepełnosprawnych. Konstrukcja 
pozwala terapeucie w bezpieczny sposób wspierać 
działania osób z zaburzeniami motoryki rąk. 
• dł. 18 cm; dla praworęcznych; materiał: metal, tworzywo sztuczne

Obrazki 
ze sznureczkiem na podstawce
NS 4084 59 zł
Zestaw zawiera plastikową podstawę ze szczeli-
nami, przez które przeplata się sznureczki przy 
pomocy specjalnego długopisu. Konstrukcja otwo-
rów posiada funkcję blokady sznureczka, dzięki 
czemu nie przesuwa się on w miarę dalszej pra-
cy. W zależności od posiadanych umiejętności 
zabawka pozwala tworzyć własne obrazki lub 
skorzystać z załączonych wzorów. 
• 47 elem.: 3x tablica biała o wym.: 28 x 1 x 19,5 cm; 3x długopis 

niebieski o wym.: 11,5 x 0,5 cm; 40 sznureczków w kolorach: czer-
wonym, zielonym, żółtym, granatowym, fi oletowym; propozycje 
wzorów; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 3+

Sprytne szczypce
LR 5963 57 zł
Proste w użyciu plastikowe chwytaki, zachęca-
ją do doskonalenia umiejętności motorycznych, 
przygotowując dłonie i palce do pisania. Koloro-
we szczypce wzmacniają uchwyt ręki i rozwijają 
koordynację ręka-oko. Dedykowane wszystkim 
dzieciom, które lubią przebierać, wybierać, sor-
tować oraz przekładać. Szczypce mają na końcu 
małe pojemniczki, które umożliwiają zbieranie ma-
łych przedmiotów lub sypkich substancji. Ściśnięcie 
rączki chwytaka powoduje sprawne otwarcie po-
jemnika, co pozwala uniknąć frustracji u małych 
dzieci, które nie posiadają całkowitej kontroli nad 
ruchem palców. 
• 6 szt. w 6 kolorach: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, 

fi oletowy; wym.: dł.: 12 cm, ø: 3,1 cm; wiaderko z rączką; wiek:3+

Zestaw do ćwiczeń motoryki ręki 2
LR 5559 67 zł
Przyrządy do piasku i wody pomocne w rozwi-
janiu umiejętności motorycznych. Każde z nich 
wymaga od użytkownika innego rodzaju chwy-
tu i innej sprawności manipulacyjnej. Aktywność 
z przyrządami pozwala wzmocnić mięśnie dłoni 

i wspiera rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
Zabawki przeznaczone są piaskownicy, do kąpieli 
lub w zabawach stolikowych. 
• 4 elementy: pipeta o dł.: 14,5 cm, nożyczki z pojemnikiem o dł.: 

15,5 cm, ø pojemnika 5,8 cm, plastikowa buteleczka z zakrętką 
o wym.: 7,5 x 9 x 5 cm, młynek o wym.: 12 x 3,5 x 7cm ; mate-
riał: tworzywo sztuczne; wiek: 3+
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Tabliczki rzepowe 
ze sznurkami i kartami pracy
NS 4083 119 zł
Sznurkowa układanka pozwala na łączenie zaba-
wy manualnej z kreatywnym działaniem. Wystarczy 
odręcznie lub za pomocą specjalnego długopisu 
ułożyć na tablicy pokrytej rzepem kolorowe sznurki 
aby wyczarować własne obrazki lub odwzorowy-
wać propozycje z kart pracy. Układanie figur czy 
szlaczków rozwija cierpliwość, ćwiczy sprawność 
oraz precyzję ruchów dłoni i palców. Jest to świetne 
przygotowanie do nauki pisania. 
• 191 elem.: 3 x tabliczka o wym.: 28,2 x 1,2 x 22,2 cm, 6 x wspornik do usta-

wieniu na podłożu tabliczki, 3 x 57 szt. sznurków o różnych dł. i w różnych kolo-
rach, 3 x długopis do pisania sznurkiem o wym.: 13,5 x 1 cm, 8 x dwustronna 
karta pracy o wym.: 8 x 10 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 3+



Kształty. Labirynt magnetyczny
EO 1509 99 zł
Zabawka, która świetnie rozwija i ćwiczy rozpo-
znawanie oraz dobieranie kształtów według wzo-
ru w załączonych kartach pracy. Wyposażona 
w magnetyczny sztyft, który pozwala umieszczać 
klocki w odpowiednich miejscach. Jako pomoc dy-
daktyczna czy terapeutyczna rozwija wyobraźnię, 
koordynację oraz precyzję ruchów. 
• wym.: 29,5 x 19 x 1,8 cm; zawiera 8 kart pracy; materiał: drewno, 

magnes, pleksi, tworzywo sztuczne; wiek: 3+

Literki suchościeralne
LP 1920 140 zł
Zestaw do ćwiczeń grafomotorycznych, nauki 
i utrwalania prawidłowego kształtu i kierunku pi-
sania wielkich liter.  
• 26 wielkich liter od A-Z z obramowaniem w 4 kolorach: czerwony, 
żółty, zielony, niebieski; wys. litery: 11 cm; 2 x półokrągłe gąbki; 
mazaków nie dołączono do zestawu; wiek: 4+ 

Cyferki suchościeralne
LP 0312 159 zł
Zestaw magnetycznych cyfr i kart obrazkowych, 
służący do nauki prawidłowego pisania. 
• 51 elem.: 10 magnetycznych cyfr od 0-9 o wys.: 11 cm w kolorowych ob-

wódkach: żółta, czerwona, zielona; 30 kart obrazkowych w kolorowych 
obwódkach: żółta, czerwona, zielona, niebieska; 10 woreczków o wym.: 
11 x 11 cm; przewodnik dla nauczyciela; materiał: tworzywo sztuczne, 
magnes; pudełko z rączką; wym. pudełka: 17 x 14 x 10,5 cm; wiek: 3+

Klej w płynie transparentny 
do Slime Gelly 250 ml
AR 0005 8 zł
Wydajny i zmywalny wodą klej PVA. Doskonale 
klei papier i cienką tekturę. Idealny do prac kre-
atywnych i hobbystycznych. Służy również do 
przygotowania masy plastycznej typu slime. 
• poj. 250 ml; transparentny

Aktywator 250 ml 
Slime Gelly do AR 0005
AR 0006 7 zł
Aktywator przeznaczony do tworzenia masy 
plastycznej typu slime na bazie kleju PVA. Ilość 
użytego aktywatora zależy od ilości kleju oraz 
oczekiwanego efektu. 
• poj. 250 ml

Misie. Kredki świecowe
RL 2958 75 zł
Kredki świecowe w kształcie głowy misia w sze-
ściu kolorach, z których każdy symbolizuje inną 
emocję. Idealne dla małych rączek, wspomagają 
prawidłowy układ palców podczas chwytania. 
• 48 sztuk w 6 kolorach plastikowy kuferek z rączką o wymiarach: 

20 x 11 x 10,5; wiek: 1+.
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Tęczowe półokręgi drewniane
CM 3412 96 zł
Drewniane półokregi w kolorach tęczy do kon-
struowania budowli przestrzennych, badania 
wielkości i skali oraz poznawania terminów ma-
tematycznych.
• 7 elementów w kolorach: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, 

niebieski, granatowy, fi oletowy; wym.: wys.: 2 cm, 2,7 cm, 3,6 
cm, 4,7 cm, 5,6 cm, 6,3 cm, 7,3 cm, dł.: 4 cm; 5,8 cm, 7,6 cm, 9,4 
cm, 11,2 cm, 13 cm, 14,8 cm; grub. ścianki: 0,8 cm x szer.: 4 cm; 
materiał: drewno bukowe; wiek: 1+
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piłki sensoryczne

Owocowe piłeczki sensoryczne
US 0022 53 zł
Zestaw 3 sensorycznych piłeczek w kształcie 
owoców. 
• jabłko - wypełnienie granulki; gruszka - wypełnienie kulki; pomarań-

cza - wypełnienie piasek., 3 szt.; ø ok. 8 cm

Piłka z koralikami
US 0223 19 zł
Przezroczysta, gumowa, miękka piłka z korali-
kami wewnątrz. 
• ø 7 cm

Piłeczki z dzwonkami. Zestaw
US 0006 20 zł   
• 2 szt. o ø 9,3 cm i 2 szt. o ø 7,3 cm; dzwoneczek znajduje sie 

w dwóch piłeczkach, po jednej w rozmiarze.

Piłka z dzwonkami
US 0274 49 zł   
Do ćwiczeń koordynacji i świadomości przestrzen-
nej, zwłaszcza z dziećmi niedowidzącymi. Stymu-
luje zmysł słuchu. 
• ø 21 cm

Piłki do rytmiki 17 cm
LG 1117 71 zł
• 4 szt., ø 17 cm, 280 g

Piłeczka cyrkowa
DT 3124 16 zł   
Z trwałej tkaniny, czterokolorowa, wypełniona 
gorczycą. Przeznaczona do zabaw zręcznościo-
wych i ćwiczeń żonglerskich. Jej dużą zaletą jest 
pozostawanie na miejscu upadku. 
• ø 6,6 cm; 130 g; 1 szt.



Sensoryczny meteor
CM 4056 99 zł
Duża, sensoryczna piłka z otworami na mniejsze 
piłeczki, z których każda ma inny kształt i kolor.
• 7 piłek: czerwona o ø: 18,5 cm, 6 o ø: 6 cm, w kolorach: niebieska, 

zielono - żółta, 2 żółte, pomarańczowo - fi oletowa, fi oletowa; 
wiek: 6 m-cy+

SSensoryczny

Sensoryczna piłeczka Sześcian
US 0478 34 zł
• ø 10 cm

Piłeczki z kauczuku
AN 5853 30 zł
Piłeczki z pianki kauczukowej, które doskonale 
nadają się m.in. do rzucania do celu. 
• 3 szt.; ø 7 cm

Piłeczka sześcian
VO 3548 9 zł   
Solidna gumowa piłeczka z sześcioma wypukło-
ściami, które powodują, że odbija się od podło-
ża w różnych kierunkach. Przydatna do zabaw 
na orientację i koordynację wzrokowo-ruchową. 
• 7 cm; 70 g

Piankowa piłka sensoryczna
US 0064 39 zł
Miękka, piankowa sensoryczna piłka z wyraźnie 
wyczuwalną fakturą. 
• 1 szt.; ø 18 cm

P

• 7 cm; 70 g

Wełniane piłki
VX 7504 54 zł
Miękkie wełniane piłeczki. 
• 4 szt. (czerwona, żółta, niebieska, zielona); ø 7.5 cm 

Miękka wełniana piłka nożna
VX 0327 38 zł
• 1 szt., ø 30 cm, wełniany pokrowiec, 2 specjalne balony w zestawie

Piankowaa ppiłiłka sensoryczna
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Piłka 15 cm
LG 0612 12 zł
• gumowa, ø 15 cm, do samodzielnego napompowania

Piłki emocje
LG 0613 59 zł
• 6 szt.śr. 15 cm

CM 4
Duża,
piłecz
• 7 piłe

zielon
wiek:iek:

PiłkjPiłki
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Kolczasta piłeczka z koralikami
US 0011 25 zł
Transparentna sensoryczna piłeczka z koralikami 
i wypustkami. 
• 1 szt.; ø 10 cm

Trójkąty. Piłki z wypustkami
US 0073 109 zł   
Zestaw 6 gumowych winylowych piłek z wypust-
kami do samodzielnego nadmuchania. 
• 6 szt., w 6 kolorach (niebieski, fi oletowy, pomarańczowy, zielony, 

czerwony, niebieski); ø 25 cm

Misie. Piłka z wypustkami
US 0025 15 zł
Gumowa winylowa piłka z wypustkami, do samo-
dzielnego nadmuchania. 
• ø 20 cm

Piłka rehabilitacyjna 28 cm
LC 9752 52 zł
• 28 cm; 1 szt. 

W aktywizowaniu 
dziecięcej sensory-
ki szczególne miejsce 
zajmują piłeczki do 
masażu, o powierzchni 
charakterystycznej, pełnej 
dłuższych bądź krótszych wypustek. 
To właśnie im piłeczki zawdzięcza-
ją swoje terapeutyczne właściwości, 
które związane są pobudzaniem 
i stymulowaniem receptorów czu-
ciowych znajdujących się na skórze 
całego ciała. Terapia sensomotorycz-
na przy udziale kolorowych piłeczek 
do masażu, daje naprawdę szero-

kie możliwoœci w obsza-
rze stymulacji dotykowej. 
Delikatne krążenie piłecz-

ką po plecach dziecka roz-
luźni spięte partie mięśniowe 

i będzie chwilą przyjemnego 
relaksu. Ściskanie i chowanie piłeczki 
w dłoniach czy przetaczanie jej po 
całej linii ramion będzie miało walory 
masażu rehabilitacyjnego. Rolowa-
nie piłeczki stopami będzie natomiast 
wpływało na ich prawidłowe ukrwie-
nie i rozluźnienie mięœni podbicia, co 
jest szczególnie istotne w rehabilitacji 
dzieci spastycznych.

miękka piłeczka do masażu
ø 8 cm
LG 1208 11 zł
ø 10 cm
LG 1210 13 zł
ø 12 cm
LG 1212 16 zł
ø 18 cm
LG 1218 25 zł

Piłeczki do masażu. Zestaw
LG 1201 27 zł
• 4 szt.: 2 twarde o ø 8 cm i 10 cm, 2 miękkie o ø 8 cm i 10 cm

Piłka Piramidka
US 0335 22 zł   
• 1 szt., ø 16 cm

Piłeczki do masażu Zestawa Piramidka
335

Kolczasta piłka do rugby
US 0059 13 zł
• 1 szt., ø 24 cm

Przezroczyste piłeczki z kolcami
US 0044 52 zł
• 6 szt.; ø 15 cm 

Metaliczna piłeczka
FI 0052 15 zł   
• 1 szt.; ø 17, 5 cm

15 zł
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Zestaw piłeczek sensorycznych
NS 2068 115 zł
Zestaw 10 sensorycznych piłek w woreczku: 3 
piankowe, 2 pajączki, 2 z wypustkami, cyrkowa, 
sześcian oraz z kuleczkami.

Zestaw kształtów sensorycznych 
w woreczku
US 0509 82 zł
Zestaw pomocy sensorycznych o róznych kształ-
tach i teksturach. Kazdy z elementów dostarcza 
innych wrażeń dotykowych.
• 12 kształtów w nylonowym woreczku; wiek:3+

Duży zestaw do sensoryki
NS 2083 559 zł
Zestaw różnych elementów o ciekawych kształ-
tach i fakturach. Doskonale sprawdzi sie w korekcji 
stóp, masażu czy w terapii integracji sensorycznej. 
Ćwiczenia z elementami zestawu pomagają roz-
wijać sprawność motoryczną oraz koordynację 
wzrokowo-ruchową. 

• 19 elem.: 
• 1 x piłka sensoryczna z kolcami w kształcie piramidy o ø 16 cm, 
• 1 x kolczasta piłka do rugby o ø 24 cm,
• 1 x kolczasta piłeczka z koralikami o ø 10 cm, 
• 1 x sensoryczna piłeczka metaliczna o ø 17,5 cm, 
• 1 x piłka z wypustkami misie o ø 20 cm (do samodzielnego 

nadmuchania), 
• 1 x ringo kolczasty Huberta o ø 17 cm, 
• 4 x piłeczki (w tym 2 piłki z dzwonkami) o ø: 9,3 cm i  7,3 cm, 
• 6 x sensoryczne woreczki w kształcie  fi gur o wym.: trójkąt 

o wym.: 15 x 15 x15 cm, prostokąt o wym.: 13 x 9,5 cm, sześcian 
o wym.: 13 x 11,5 cm, romb o wym.: 16,5 x 12 cm ; wypełnienie: 
kuleczki z tworzywa sztucznego; granatowy worek ze ściągaczem 
i haftem o wym.: 21 x 25,5 cm,

• 2 x piłeczka cyrkowa wypełniona gorczycą o ø 5 cm;
• 1 x sensoryczny labirynt - ślimak z kulkami o ø 24 cm; 
• 1 x ster sensoryczny o ø 27 cm 
• 2 x wałek do masażu cienki o ø 11 cm, grub. 3,5 cm
• 1 x wałek do masażu o ø 6 cm, dł. 15 cm
• 4 x półkule sensoryczne małe o wym.: 9 cm, kolor: zielony, żółty, 

niebieski, pomarańczowy; 
• 4 x piłeczki do masażu o wym.: 2 piłki o ø 8 cm  i 10 cm w kolo-

rze czerwonym,  2 piłki o ø 8 cm i 10 cm w kolorze żółtym,
• 1 x piłeczka do masażu z wypustkami o ø 8 cm, piłeczkę należy 

napompować,
• 1 x ringo z koralikami o ø 18 cm, 
• 1 x mini piłeczka lekarska z uchwytem o ø 11 cm, waga: 0,4 kg
• 1 x worek do pakowania o ø  37 cm , dł. 55 cm   

drelichowy 
woreczek

35  elementów 
w zestawie

11 elementów 
w zestawie

13 elementów 
w zestawie

drelichowy 
woreczek

nylonowy 
woreczek



Wałek do masażu
LG 1202 18 zł
• ø 6 cm, dł. 15 cm

Ring kolczasty Huberta
LC 9749 17 zł
• 1 szt.; ø 17 cm; różne kolory

Ściskacz sensoryczny
WP 0017 75 zł
Zabawa ściskaczem pobudza krążenie krwi w dło-
niach i palcach, wzmacnia mięśnie, masuje dłoń. 
• ø 6,5 cm, 6 szt., 3 stopnie twardości

Półkule sensoryczne małe
US 0451 129 zł   
• 4 szt., ø 9 cm

Półkula z wypustkami
US 0055 69 zł
• 1 szt.; ø 32 cm; wymaga pompowania

Ś

Wałki do masażu. Gumowe cienkie
US 0261 12 zł
Do masażu, rehabilitacji i integracji sensorycznej. Po-
zwala obniżać napięcie mięśniowe i eliminować ból. 
Miękkie wypustki, pokrywające powierzchnię wałka 
pobudzają receptory czuciowe i układ krążenia 
• ø 3,5 cm; dł. 11 cm; 2 szt.

Sensoryczne bryły
CM 4054 67 zł
Duże, kolorowe, sensoryczne kształty 3D z miękką 
powierzchnią, o podwyższonej teksturze. Ideal-
ne do pierwszych doświadczeń sensorycznych 
i dla małych dzieci, do odkrywania cech figur 
przestrzennych. 
• 3 kształty: niebieska kula o ø: 8,5 cm, żółty sześcian 

o wym.: 7 x 7 x 7cm, czerwony ostrosłup o podstawie czworokąta 
o wym.: 7,2 x 7,2 x 8,5 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 1+

Sensoryczne bryły
CM 4054 67 zł
Duże, kolorowe, sensoryczne kształty 3D z miękką 
powierzchnią, o podwyższonej teksturze. Ideal-
ne do pierwszych doświadczeń sensorycznych 
i dla małych dzieci, do odkrywania cech figur 
przestrzennych. 
• 3 kształty: niebieska kula o ø: 8,5 cm, żółty sześcian 

o wym.: 7 x 7 x 7cm, czerwony ostrosłup o podstawie czworokąta
o wym.: 7,2 x 7,2 x 8,5 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 1+
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Ślimak. Sensoryczny labirynt
US 0498 38 zł
Miękki, sensoryczny ślimak, którego muszla pełni 
funkcję labiryntu. Pomiędzy dwiema warstwami 
tkaniny umieszczono dwie kulki, które należy prze-
mieszczać przez labirynt przesuwając je w palcach. 
• 1 szt.; ø 24 cm, 2 kulki; materiał: welur; wiek: 0+

Ster sensoryczny
US 0293 33 zł   
Wewnątrz znajdują się kuleczki, które można prze-
suwać lub sortować wg. kolorów. 
• ø 27 cm

Ringo z koralikami
US 0033 19 zł
• 1 szt.; ø 18 cm; materiał: guma; kolor wybierany losowo

Dotykowe krążki
JG 2117 339 zł
Duże i małe krążki o różnych fakturach i kolorach. Miłe w do-
tyku pobudzają dzieci do rozpoznawania faktur ręką i nogą. 
• 5 małych krążków z kauczuku o ø 11 cm; 5 dużych o ø 27 cm

Sensoryczne koła
CM 5451 233 zł
Teksturowane dyski wykonane z miękkiego si-
likonu. Każda para (duży i mały dysk) ma taki 
sam wzór i kolor. Dziecko może odgadnąć wzór 
małego krążka, schowanego w woreczku, jedy-
nie poprzez dotyk, a następnie stanąć na odpo-
wiadającym mu dużym. Dyski są wytrzymałe, 
miękkie w dotyku, antypoślizgowe i łatwe do 
utrzymania w czystości. 
• 10 szt. w dwóch rozmiarach; ø 35 cm i 8 cm

Sensoryczne dłonie
US 0266 19 zł
• 1 para, dł. 17 cm

Sensoryczne stopy
US 0267 19 zł
• 1 para, dł. 20 cm

Ringgo z kok ralikaamimi
1

D k k żki
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Mata rehabilitacyjna z kieszeniami
NS 0949 109 zł
Doskonała do ćwiczeń korekcyjnych stóp, działa na sen-
sorykę jej użytkowników. Kieszenie pozwalają na umiesz-
czanie wewnątrz różnych materiałów (szyszek, kamieni, 
grochu, kasztanów, patyków, małych piłeczek) – nie do-
łączonych do zestawu. 
• wym. 60 x 120 cm; 6 kieszeni i 6 pól z miękką gąbką

maty Jeżyk
Maty do korekcji wad postawy i akupresury stóp. Jeżyk koryguje 
płaskostopie, zapobiega deformacjom stóp, masuje stopy. Jeżyk 
używany jest do masażu punktów reflektorycznych (motorycznych) 
na stopie wzmacniając mięśnie stóp oraz uaktywniając siły wital-
ne organizmu i poprawiając krążenie krwi we wszystkich narzą-
dach. Zaleca się, aby ćwiczenia trwały jednorazowo 5–7 minut.

Mata Jeżyk
MD 0003 92 zł
• wym. 100 x 30 cm

Mata Mini Jeżyk
MD 0004 43 zł
• wym. 30 x 33 cm

Sensoryczne kwadraty
WP 1310 549 zł
Zestaw 6 kwadratów z wypustkami w trzech różnych wzorach: 
kropki, kratka i okręgi. Każdy wzór występuje dwukrotnie, co moż-
na wykorzystać do wyszukiwania par. Elementy możemy układać 
w ścieżki o różnym przebiegu i kształcie, aranżując dla dzieci 
miejsce do sensorycznych odkryć. Antypoślizgowa powierzchnia 
kwadratów zapewnia doskonałą stymulację i masaż dla stóp i dłoni. 
• od 2 lat, 6 kwadratów z tworzywa (40 x 40 x 5 cm), maks. obciążenie 30 kg

Kolorowa ścieżka wałków
WP 0006 235 zł
Plastikowe szczebelki masują dotykające je części ciała, 
a oprócz tego pomocne są w rozwoju zmysły dotyku. 
Po zabawie szczebelkową ścieżkę można łatwo zwinąć 
w rolkę, co ułatwia przechowywanie. 
• 1 szt.; kolor wybierany losowo; wym. 148 x 36 x 3 cm; wiek: 2+
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ściskacze

Kajak terapeutyczny
NS 2173 929 zł   
Stosowany w celu stymulacji układu 
prioreceptywnego dziecka. Wspo-
maga wykształcenie lepszej świa-
domości czucia własnego ciała, co 
ma szczególne znaczenie dla dzieci 
z zaburzeniami rozwoju takimi jak 

autyzm. Dzięki naciskowi, jaki kajak 
wywiera na ciało dziecka, możliwe 
jest ograniczenie zachowań autosty-
mulacyjnych, a w efekcie polepszenie 
koncentracji oraz wykształcenie lep-
szej koordynacji ruchowej. Do użytku 
pod nadzorem osoby dorosłej. 
• 56 x 170 x 49 cm; taśmy z regulacją; wiek: 4+

Ściskający fotelik
NS 2174 325 zł
Wygodne krzesło delikatnie ściskając 
pomaga utrzymać prawidlową po-
zycję kregosłupa w pozycji siedzą-
cej. Umożliwia dzieciom kołysanie 
się w przód i w tył oraz poprawę 
koncentracji podczas czytania i słu-

chania. Pomaga dzieciom z zaburze-
niami przetwarzania sensorycznego, 
autyzmem czy ADHD. Do użytku pod 
nadzorem osoby dorosłej. 
• wym. 80 x 25 x 76 cm, wiek: 4+

– rozmiar M
NS 2265 115 zł
• rozmiar M; dł. 120 cm; materiał: laycra; 

kolor: szary

ś i k

– ro
NS 2
• rozm

kolo

– rozmiar L
NS 2266 125 zł
• rozmiar L; dł. 142 cm; materiał: laycra; 

kolor: niebieski

– rozmiar XL
NS 2267 135 zł
• rozmiar XL; dł. 167 cm; materiał: laycra; 

kolor: zielony

duszek
worek rozciągliwy

Elastyczne worki zalecane do 
stymulacji układu priorecep-
tywnego. Poprawiają świado-
mość czucia własnego ciała, co 
ma szczególne znaczenie dla 
osób z zaburzeniami integracji 
sensorycznej. Worki wywiera-
jąc nacisk na ciało ograniczają 

również zachowania autostymu-
lacyjne.  Zwiększają koncentrację 
oraz rozwijają koordynację ru-
chową. Wyposażone w zamek 
błyskawiczny, który ułatwia za-
kładanie i ściąganie duszka.

zmysł proprioceptywny
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74 325 zł



– szary w jeżyki 
rozmiar S
NS 2248 145 zł
• rozmiar S; wzrost: 110 - 125 cm; obciążenie: 

0,8 kg; materiał: Minky w kolorze szarym, 
tkanina bawełniana wzór w jeżyki; regulo-
wane zapięcie z klamrą w kolorze białym

– kobaltowy w kotwice 
rozmiar M
NS 2249 165 zł
• rozmiar M; wzrost: 125 - 140 cm; obciążenie: 

1 kg; materiał: Minky w kolorze granatowym, 
tkanina bawełniana wzór w kotwice; zapięcie 
regulowane z klamrą w kolorze białym

– turkusowy w misie 
rozmiar L
NS 2250 195 zł
• rozmiar L; wzrost: 140 - 155 cm; obciążenie: 

1,2 kg; materiał: Minky w kolorze turkuso-
wym, tkanina bawełniana wzór w misie; za-
pięcie regulowane z klamrą w kolorze białym

Rękawice sensoryczne 
do masażu. Zestaw
NS 2232 272 zł
Rękawice sensoryczne to pomoc terapeu-
tyczna do zabaw, masowania oraz stoso-
wania w celu stymulacji układu dotykowego 
i proprioceptywnego. Dzięki różnym faktu-
rom, rękawice dostarczają innych doznań 

dotykowych. Ich różnorodność kolorystyczna 
pozwala stymulować zmysł wzroku. Uniwer-
salny kształt i rozmiar umożliwia korzystać 
osobie dorosłej i dziecku. 
• 6 rękawic w 6 różnych kolorach; wym.: 28 x 21 cm; materiał: 

tkanina OXFORD, drelich, welur, tkanina bawełniana, gładka 
tkanina PCV, fakturowa tkanina PCV; wypełnienie: pianka

d k hhhh II hIch różnorodność kolorystycz

kołnierz 
obciążeniowy

pomoce 
obciążeniowe

Kołnierz wykonany z tłoczonego 
polaru Minky oraz tkaniny ba-
wełnianej z nadrukiem. Dla wy-
gody użytkowania zastosowano 
plastikową klamrę, która ułatwia 
założenie i zdjęcie kołnierza.

Proponowane produkty stanowią specja-
listyczne pomoce przeznaczone do te-
rapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami 
integracji sensorycznej. Wywierają deli-
katny nacisk na ciało i stymulują układ 
przedsionkowo-proprioceptywny, któ-
ry odpowiada za czucie głębokie. Re-
ceptory tego układu umiejscowione są 
w mięśniach oraz ścięgnach i informują 
w jaki sposób ułożone jest nasze ciało 
lub poszczególne jego części. Stymulo-
wanie proprioreceptorów rozluźnia, uspo-
kaja i zwiększa świadomość ciała popra-
wiającskupienie oraz koncentrację oraz 
ogranicza zachowania autostymulacyjne 
a także pomaga niwelować uczucie lęku, 
niepokoju i niepewności.

• wykonane z tkanin wyróżniających się jakością, kolorystyką 
i wzronictwem. Wypełnione bezpiecznym granulatem szkla-
nym o wadze dostosowanej do wagi użytkownika. 3 zestawy 
kolorystyczne w 3 rozmiarach (kolor odpowiada rozmiarowi). 
Wszystkie produkty można prać w pralce w 30°C z lekkim 
wirowaniem, bez konieczności wyjmowania wypełnienia. 
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założenie i zdjęcie kołnierza.



– kobaltowa w kotwice 
rozmiar M 
NS 2252 210 zł
• rozmiar M; wzrost 125 - 140 cm, ob. kl. piersiowej: 60 cm, 

obciążenie: 2,8 kg; materiał: Minky w kolorze granatowym, 
tkanina bawełniana wzór w kotwice; zapięcie regulowane 
z 4 klamrami w kolorze białym

– turkusowa w misie 
rozmiar L
NS 2253 265 zł
• rozmiar L; wzrost 140 - 155 cm, ob. kl. piersiowej: 70 cm, obcią-

żenie: 3,6 kg; materiał: Minky w kolorze turkusowym, tkanina 
bawełniana wzór w misie; zapięcia regulowane z 4 klamrami 
w kolorze białym

– szara w jeżyki 
rozmiar S
NS 2254 229 zł
• rozmiar S; wym.: 60 x 100 cm; pikowana; obciążenie: 1,5 kg; ma-

teriał: Minky w kolorze szarym, tkanina bawełniana wzór w jeżyki

– kobaltowa w kotwice 
rozmiar M 
NS 2255 330 zł
• rozmiar M; wym.: 90 x 120 cm; pikowana, obciążenie: 3 kg; materiał: 

Minky w kolorze granatowym, tkanina bawełniana wzór w kotwice

– turkusowa w misie 
rozmiar L 
NS 2256 429 zł
• rozmiar L; wym.: 100 x 150 cm, pikowana, obciążenie: 4 kg; mate-

riał: Minky w kolorze turkusowym, tkanina bawełniana wzór w misie

kk i i

– szara w jeżyki 
rozmiar S 
NS 2251 165 zł
• rozmiar S; wzrost 110-125 cm, ob. kl. piersiowej: 50cm, ob-

ciążenie: 2,1 kg; materiał: Minky w kolorze szarym, tkanina 
bawełniana przyozdobiona wzorem w jeżyki; zapięcie regulo-
wane z 4 klamrami z tworzywa sztucznego w kolorze białym

kamizelka obciążeniowa

kołderka 
obciążeniowa

–
r
N
•

Kamizelki wykonane z tłoczonego polaru Minky oraz tka-
niny bawełnianej z przyjaznymi dla dziecka motywami. 
Zastosowane klamry zabezpieczają przed przesuwaniem 
się kamizelki podczas użytkowania, a klamry ułatwiają za-
kładanie i zdejmowanie.

Kołderka pikowana, wykonana z pluszowej tka-
niny Minky i bawełny z kolorowym motywem. 
Tłoczony polar dostarcza miłych doznań, wycisza 
i pomaga zasnąć. 
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Skrzynia
NS 9162 1 199 zł   
Skrzynia służy do wspinaczki, ba-
lansowania i ćwiczeń gimnastycz-
nych. Dzięki otworom z każdej strony 

można mocować do niej dodatkowe 
elementy, np. Platformę rolkową. Sys-
tem do użytku w pomieszczeniach. 
• łatwy montaż; wym. 79 x 44 x 58 cm

Platforma rolkowa
NS 9172  1 850 zł
Element do skrzyni i drabinek gim-
nastycznych. Jest kompatybilna z in-
nymi elementami wyposażenia sali 

gimnastycznej. Zaczepy pasują do 
drabinek przyściennych, skrzyń, pi-
ramidy i sześcianu gimnastycznego.
• rolki łożyskowe, skręcone osią z pręta gwintowa-

nego; pokrycie: skaden
• wym. 62 x 11 x 150 cm; max obciążenie: 60 kg

Maglownica duża
NS 9070 1 599 zł
Maglownica jest specjalnym urządzeniem stosowanym w terapii osób 
z zaburzeniami czucia głębokiego. Zapewnia symulację układu pro-
prioceptywnego. Całość wykonana ze sklejki i wyposażona w 6 wałków 
obitych pianką pokrytą tkaniną PCW. Zastosowane napinacze z gumy 
regulują siłę nacisku, którą można dostosować do potrzeb użytkownika.
• wym.: 37 x 115 x 67 cm; 6 rolek w kolorze niebieskim; materiał: drewno, skaden, guma
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System klatki SI to drewniana sala do prowa-
dzenia ćwiczeń z zakresu integracji senso-
rycznej. System można rozbudować stosując 
elementy do zawieszenia. Stanowi idealne 
uzupełnienie diagnostyczne i terapeutyczne 
w rozwoju neurologicznym, ortopedycznym, 
psychologicznym i pedagogicznym. System 
wyposażony jest szereg przyrządów dedy-
kowanych do różnych zadań ruchowych 
w ważnych sferach rozwoju motorycznego. 
Ich obecność w danym wieku zapewnia swo-

bodne funkcjonowanie w otoczeniu. Sprawdza 
wygaszenie odruchów pierwotnych, rozwój 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, ukształtowa-
nie odruchów posturalnych. Co ważne, buduje 
obraz dziecka w dużej oraz małej motoryce, 
relacje z przestrzenią, umiejętność współpracy 
i planowania ruchu. Testuje też koordynację 
ruchową, kopiowanie ruchu, lateralizację ciała 
i stopień pobudliwości układu przedsionkowe-
go i sprawność układu równoważnego. System 
stanowi doskonałe ogniwo uzupełniające wielu 

różnych, specjalistycznych diagnoz. Terapia za-
spakajającej potrzeby rozwoju poprzez ruch, 
stymulację wzrokową, słuchową, dotyk. Dziec-
ko po części współtworzy zajęcia, pokonuje 
swoje braki rozwojowe, a terapeuci dedykują 
odpowiednie ćwiczenia. W efekcie System po-
zwala na lepsze funkcjonowanie w środowi-
sku, poprawę koncentracji, lepsze możliwości 
zdobywania wiedzy, zwiększa wytrzymałość 
fizyczną oraz poprawia możliwości adapta-
cyjne do zmienności sytuacji.

Klatka SI
NS 3097 9 999 zł
• drewniany stelaż
• 3 ścianki w zestawie (220 x 85 cm): 
• ścianka wspinaczkowa z chwytami
• ścianka UP&DOWN
• ścianka wspinaczkowa z otworami
• sieć linowa
• drabinkę sufi tową
• wym. zewnętrzne klatki 250 x 250 x 220 cm
• waga: 215 kg; udźwig: 300 kg
• sprzedawana bez materacyków

sala SI

Materace do klatki SI
NS 2177 869 zł
• 4 panele; wym. 1 panelu: 122 x 123 x 5 cm; 
• wym. po rozłożeniu: 245 x 245 x 5 cm; wykonane z pianki 

pokrytej trwałą tkaniną PCW

kl ki SIM t dd

22
0 

cm

250 cm
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Drabinka wisząca
NS 3098 385 zł
• 500 x 45 x 195 cm

Drewniany mostek
NS 3099 585 zł
• 170 x 30 x 175 cm

D bi k i

– podwójny
NS 3092 95 zł
• do sprzętu dwuzaczepowego 

– pojedynczy
NS 3091 52 zł
• do sprzętu jednozaczepowego 

uchwyty 
do sprzętów 
podwieszanych
Pozwalają na montaż dowolnego sprzętu 
podwieszanego dostępnego na rynku.

ł

52 zł

w 
anych

aż dowolnego sprzętu 
pnego na rynku.
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Platforma do klatki SI
BO 4553 159 zł
• wym platformy: 102 x 76 cm
• rura stalowa: 32 mm
• rurka piankowa: T-6mm NBR
• wisząca lina: 10 mm PE
• wysokość: maks. 180 cm z możliwością regulacji
• siedzisko: mata PP
• taśma PP: 38 mm”

Lina do wspinania 
z drewnianymi stopniami
BO 4510 69 zł
• dł. liny: 200 cm
• linka PE odporna na UV: 26 mm
• 5 drewnianych stopni o śr: 10,5 cm x 3,8 cm

59 zł

egulacji

Sprzęt 
podwieszany 
do klatki SI

Drążek do podwieszania 
z dwiema linami
NS 9168 169 zł
Drążek z dwiema linami do mocowania. Służy do pod-
ciągania, ćwiczenia równowagi, zwisów - koordynacji 
ruchowej. Jest elementem dodatkowym do wyposaże-
nia salki SI.
• ø 3,5 cm, szerokość: 49 cm; 
• może być mocowany na wysokościach: 135 cm, 150 cm lub 165 cm od 

ziemi; udźwig: 80 kg

D k d d i iDrążek do podwieszania 
ze środkowym mocowaniem
NS 9167 149 zł
Drążek ze środkowym mocowaniem służy do podcią-
gania, ćwiczenia równowagi, zwisów - koordynacji ru-
chowej. Jest elementem dodatkowym do wyposażenia 
salki SI. Lina z 3 kulkami pozwala na regulację wyso-
kości drążka.
• ø 3,5 cm, szerokość: 49 cm; może być mocowany na wysokościach: 135 cm, 

150 cm lub 165 cm od ziemi; udźwig: 80 kg

o wspinania
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Stojak 
na podwiesia do salki SI
NS 9073 2 299 zł
Stojak wykonany ze stalowych pro-
filów, pozwala na podwieszanie 
przyrządów umożliwiających stwo-
rzenie przestrzeni w niewielkich po-
mieszczeniach do terapii integracji 
sensorycznej. Stabilna konstrukcja 
wytrzymuje obciążenia do 100 kg. 
Niezbędnymi elementami wyposa-

żenia stojaka jest materac  i osłon-
ki (NS2270). Zapewniają bezpie-
czeństwo i komfort użytkowania 
amortyzując uderzenia podczas 
aktywności. Szybki i łatwy montaż 
na elementach stelażu umożliwiają 
mocowania na rzep. Produkt wyma-
ga złożenia i jest dostarczany w 3 
opakowaniach kartonowych. 
• wym.: 240 x 210 x 160 cm; materiał: stal; kolor: 

biały; udźwig: do 100 kg; mocowanie: śruby 
M10 przez kątowniki (w zestawie), 

Materac i osłonki 
do stojaka SI
NS 2270 920 zł
Materac składa się z połączonych 
ze sobą części, dzięki czemu po 
złożeniu nie zajmuje dużo miejsca 
i jest łatwy w przechowywaniu. Za-
pewnia bezpieczeństwo i komfort 
użytkowania amortyzując uderze-
nia podczas aktywności ruchowej 
przy stojaku SI, drabince gimna-
stycznej czy jako element toru prze-
szkód. Osłonki stanowią niezbęd-
ny element wyposażenia stojaka 
do podwieszenia sprzętu w terapii 
integracji sensorycznej. Zapewniają 
bezpieczeństwo i komfort użytkowa-
nia amortyzując uderzenia podczas 

aktywności. Szybki i łatwy 
montaż na elementach ste-
lażu umożliwiają mocowa-
nia na rzep. 
• materac - wym. po rozłożeniu: 182 x 

300 cm, gr. 3 cm;  materiał: skaden; 
wypełnienie: pianka;  kolor: 
niebieski

• osłonki - 6 szt., 2 x 
o wym.: 10 x 10 x 
200 cm, 4 x o wym.: 
9 x 5 x 70 cm; materiał: 
skaden, pianka; kolor: szary, 
niebieski; mocowanie na rzep; materace 
i osłonki sprzedawane bez stojaka 

bki i łatwy 
ntach ste-
mocowa-

łożeniu: 182 x 
teriał: skaden; 
kolor: 

ał: 
szary,
na rzep; materace 
bez stojaka 
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Leżak bujany. Huśtawka
BO 5534 159 zł
Podwieszane, bujane krzesło mocowane na dwóch regulowanych li-
nach. Solidna konstrukcja oparta na mocnym stalowym stelażu. Wyso-
kie oparcie i głębokie siedzisko tworzą dużą powierzchnię do siedzenia.
• produkt wymaga złożenia; wym.: 50 x 137 cm; regulowana wysokość do 150 cm; udźwig: 150kg; 

materiał: stalowy stelaż w kolorze zielonym, 100 % polistyrenu w kolorze niebieskim; wiek:4+

Pajęczyna. Huśtawka w podświetleniem LED
BO 6207 259 zł
• ø siedziska: 100 cm; gr. siedziska: 4,5 cm; udźwig: 150 kg; materiał: tworzywo sztuczne, nylon; 

oświetlenie LED; 2 x bateria AA 1,5 V (brak w zestawie); regulowana wys. do 180 cm; waga: 5 
kg; wiek: 3+

Umożliwiają ruch w dowolnym kierunku, zapewniają 
możliwość wejścia z dowolnej strony oraz wygodny 
dostęp do dziecka podczas ćwiczeń terapeutycznych 
i rehabilitacyjnych. 
• przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz; dzięki specjalnym 

uchwytom (NS 3091 i NS 3092) można zamontować w klatce SI

huśtawki
sprzęt podwieszany 
do klatki SI i stojaka

Pajęczyna. Huśtawka w podświetleniem
BO 6207 
• ø siedziska: 100 cm; gr. siedziska: 4,5 cm; udźwig: 150 kg; materiał: tworz

oświetlenie LED; 2 x bateria AA 1,5 V (brak w zestawie); regulowana wy
kg; wiek: 3+ y , p y ;

kie oparcie i głębokie sied
• produkt wymaga złożenia; wym

materiał: stalowy stelaż w kolor

wo sztuczne, nylon; 
o 180 cm; waga: 5 

orzyw
ys. do

y

Platforma
BO 5412 149 zł
• osłona zaczepów zapinana na rzepy, ø 100 cm, wys. 170 cm, 

max. obciążenie 150 kg, regulacja wysokości; wiek: 3+

Pajęczyna
BO 5804 229 zł
• ø 100 cm, wys. 160 cm, max obciążenie: 150 kg

Pajęczyna z otworem
BO 5501 129 zł   
• ø 100 cm; max obciążenie: 150 kg

149 zł 129 zł

podświetlenie LED
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yso

pewniają 
wygodny 

peutycznych 

rz; dzięki specjalnym 
ontować w klatce SI



Huśtawka Żółw
BO 5065 35 zł   
• ø 30 cm, gr. 18 mm, dł. sznurów 180 cm, regulacja wys., max. 

obciążenie 100 kg, wiek: 3+

Huśtawka Namiot
BO 5418 199 zł
• ø 70 cm, wys. 140 cm, max. obciążenie 100 kg, wiek: 3+

Hamak terapeutyczny
BO 5700 99 zł   
• sprzęt wiesza się za pomocą karabińczyków; wykonany z tkaniny; 

wym. tkaniny: 230 cm x 80 cm; regulacja wysokości; udźwig 50 kg obciążenie 100 kg, wiek: 3+

Huśtawka rehabilitacyjna mała
BO 5562 325 zł
• wykonana z pianki, pokryta tkaniną PCW; 

wym. 30 x 87 cm, wys. 160 cm; wiek: 3+

Huśtawka rehabilitacyjna duża
NS 8990 620 zł
Huśtawka składa się z: poprzecznego, metalowe-
go drążka, solidnych taśm z regulacją długości 
oraz siedziska z pianki o podwyższonej gęstości, 
wewnątrz którego znajduje się stalowa belka, 
nadająca calej konstrukcji sztywności i trwałości. 
• wym. 127 x 30 x 40 cm

35 zł
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Beczka terapeutyczna
NS 2175 779 zł
Przeznaczona do zajęć w terapii integracji senso-
rycznej. Stymuluje układ dotykowy, propriocep-
tywny, przedsionkowy i wzrokowy. Do użytku pod 
nadzorem osoby dorosłej. 
• wym. 100 cm, ø otworu 70 cm, wiek: 3+

Kołyska rehabilitacyjna
NS 1545 520 zł   
Ćwiczenia wykonywane z pomocą kołyski poprawiają reakcje 
równoważne i służą stymulacji układu przedsionkowego i pro-
prioceptywnego. Delikatne kołysanie jest też jedną z technik 
wygaszania odruchów. 
• wym. 146 x 73 cm, gr. pianki 11 cm; wiek: 3+

Kołyska rehabilitacyjna
NS 1545 520 zł   
Ć

Tunel piankowy Tęcza
NS 2182 1 099 zł
Zestaw kolorowych kształtek przeznaczonych 
do budowania tunelu. Elementy można łączyć 
ze sobą w dowolny sposób. Sprawdzają się przy 
ćwiczeniach rehabilitacyjnych jak i przy zabawach 
ruchowych. Kształtki wykonane z wysokiej gęstości 
pianki pokrytej trwałą tkanina PCW. 
• wym. 100 x 60 x 70 cm; 80 x 60 x 60 cm; 60 x 60 x 50 cm; 

40 x 60 x 40 cm

Półkola lustrzane. 
Piankowy tor przeszkód
NS 2263 599 zł
Tor przeszkód składa się z elementów, których 
łączenie umożliwia  zbudowanie dwóch dużych 
konstrukcji w formie koła i kwiatka. Zastosowane 
rzepy zapewniają stabilność złożonej konstrukcji. 
Tor doskonale sprawdzi się podczas zmagań roz-
wijających małą i dużą motorykę. Ścieżka została 
dodatkowo wyposażona w lusterka pobudzające 
i stymulujące zmysł wzroku. 
• 6 elem. połączonych o wym.:  42 x 264 x 20 cm, wym. elem.: 20 

x 42 x 42 cm, lusterko o ø 28 cm; kolor: niebieski, zielony, biały, 
żółty, błękitny, szary; materiał: PCW, pianka, tworzywo sztuczne

Półkola lus

równowaga
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Kapelusz z nóżką
NS 0150 780 zł
Kształtki do ćwiczeń równowagi. 
Mogą być używane samodzielnie 
lub występować w połączeniu. 
Kształt grzybka zachęca do wspi-
nania się i bujania, a zabawa wy-
zwala spontaniczność 
i radość. Konstruk-
cja pianki uniemożli-
wia przewracanie się 
grzybka. 
• ø 120 cm; pokryte trwałą i łatwą 

w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypeł-
nione pianką o podwyższonej gęstości

może służyć 
jako siedzisko

Równoważnia piankowa 
do balansowania
NS 2185 249 zł
• antypoślizgowy spód; wym. 120 x 50 x 13,5 cm; 

pianka o podwyższonej gęstości pokryta tkaniną 
PCW / może służyć jako siedzisko

Fotel rehabilitacyjny
NS 0595 320 zł
Fotel przeznaczony zwłaszcza dla dzieci nie-
pełnosprawnych. Dzięki różnicy wysokości fote-
la dziecko znajduje się w pozycji pozwalającej 
mu na manipulację przedmiotami trzymanymi 
przed sobą. Wałek z rzepem przytrzymuje 
dziecko na odpowiedniej wysokości. 
• wym. 110 x 70 x 36 cm; pokryty tkaniną PCW, wypełnione 

pianką o podwyższonej gęstości

Kołowrotek
EU 0006 539 zł
Przyrząd gimnastyczny, w któ-
rym dzieci na czworakach mogą 
przemieszczać się w przód i w tył 
ćwicząc równowagę i koordyna-
cję. Złożony z dwóch elastycznych 
obręczy i rozpiętej pomiędzy nimi 
nylonowej tkaniny zapinanej na 
rzepy, wypełnionej pasami ela-
stycznej pianki. Przyrząd wyma-
ga złożenia. 
• ø 88 cm

Pierścień do ćwiczeń 
równoważnych. Duży
JG 2269 599 zł
Przyrząd do ćwiczeń równoważnych zapewnia-
jący emocjonującą aktywność fizyczną dzieciom 
w każdym wieku. Maluchy mogą wprawić koło 
w ruch ćwicząc zwinność, siłę i równowagę ciała. 
Starszym użytkownikom można zapewnić zadania 
o wyższym stopniu trudności -  toczyć się, leżąc na 
plecach lub brzuchu, a nawet stojąc na obręczy. 
Kilka pierścieni można układać jeden na drugim, 
tworząc wieżę lub jeden za drugim budując tunel. 
• wym.: ø 59 cm, wys.: 30 cm; waga: 5,70 kg; maksymalne obciążenie: 

100 kg; materiał: polipropylen, włókno szklane, kauczuk termoplastycz-
ny; kolor: niebieski, szary; dostępny tylko w kolorze żółtym; wiek: 3+
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Ścieżki sensoryczne
NS 9170 1 199 zł
Ścieżki fakturowe to zestaw pięciu kładek oraz pięciu podstaw 
do składnia według własnego uznania. Dwustronność ścieżek 
pozwala na bardzo dużą liczbę kombinacji oraz dostosowanie 
trudności ścieżki do wieku dzieci i celu ćwiczeń. 
• w zestawie: 6 podstaw (wym. 20 x 14 x 3.5 cm), 5 ścieżek dwustronnych 

(wym. 104 x 10 cm)

Ś

jedna 
strona

druga strona

4-zaczepowa
NS 6000 249 zł
• 5 drewnianych desek o wym. 

100 x 9 x 2 cm, 6 cegieł o 4 
sworzniach łączących 2 deski 
o wym. 18 x 14 x 5 cm

6-zaczepowa
NS 6001 339 zł
• 5 drewnianych desek o wym. 

100 x 9 x 2 cm, 6 cegieł o 6 
sworzniach łączących 3 deski 
o wym. 28 x 14 x 5 cm

Kładka równoważna 
RV 0008 529 zł
Ćwiczy umiejętność utrzymywania równowagi, wpływa na po-
prawę postawy ciała, stymuluje układ przedsionkowy. 
• wym.: 150 x 25 x 10 cm; wiek: 3+

równoważnie

równoważnia

2 m 
CS 3010 360 zł
• wym. 200 x 22 cm

Oprócz swojej tradycyjnej funkcji, ławki gimnastyczne po od-
wróceniu spełniają rolę równoważni. Zaopatrzone sż również 
w zaczep z jednej strony, co umożliwia połączenie ich z drabinką 
przyścienną. Wówczas spełniają rolą zjeżdżalni lub deski do 
podciągania. Wykonane są z drewna sosnowego na stabilnym 
metalowym stelażu do samodzielnego montażu.

3 m 
CS 3009 480 zł
• wym. 300 x 22 cm

ławki gimnastyczne
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Ścieżki tuby 
VX 0007 149 zł
• 6 szt., 4 proste, 2 pochyłe; połączone sznurkiem; łatwe w przechowywaniu

Ścieżki koszyki 
VX 0006 155 zł
• 6 szt połączonych liną; wym. koszyka ø 30,5 x 13 cm; łatwe w przechowywaniu

szyki 
155 zł

h liną; wym. koszyka ø 30,5 x 13 cm; łatwe w przechowywaniu

Tor z fakturą 
FI 1001 329 zł
Kolorowe elementy z tworzywa sztucznego z których można 
tworzyć tory koliste faliste i proste. Chropowata powierzchnia 
pobudza zmysł dotyku. 
• 24 szt. (12 prostych i 12 zaokrąglonych), wym. jednego elem. 31 x 12 x 6 cm
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Ścieżka sensoryczno-
-balansująca. Łuki
JG 2163 459 zł
Łuki zostały opracowane z myślą o tre-
ningu kontroli równowagi oraz kre-
atywnej zabawie sensoryczno - mo-
torycznej. Zaprojektowano je w taki 
sposób, aby były łatwe do układania 
i dostarczały wiele propozycji aktyw-
ności. Posiadają szeroką gumową kra-
wędź, która zapewnia stabilność oraz 
zapobiega przesuwaniu się elementów 
po ułożeniu ich w stos. Element położo-
ny na podłodze tworzy mały mostek, 
przez który może przejść nawet małe 
dziecko. Ten sam element umiejscowio-
ny odwrotnie, jak huśtawka, jest rucho-
my i dlatego trudniej utrzymać na nim 
równowagę. Można również umieścić 
jeden łuk na drugim tworząc kształt 
„oka” lub „klepsydry” oraz  połączyć 
w celu utworzenia ścieżek.
• 3 szt.; wym.: 59 x 21,5 x 10,5 cm; waga: 6,35 kg; 

maksymalne obciążenie: 75 kg; materiał: polipropy-
len, kauczuk termoplastyczny; kolor: pomarańczowy, 
zielony, niebieski, szary; wiek: 2+

Spacer w lesie. 
Tor przeszkód 
do ćwiczeń równowagi
EC 0043 1 599 zł
Leśna ścieżka składająca się z kolo-
rowych elementów, które wspomaga-
ją rozwój motoryki dużej i stymulują 
zmysł równowagi. Zestaw pomaga 
zaaranżować ciekawe i pełne emocji 
zajęcia ogólnorozwojowe. Powierzch-
nia zewnętrzna oraz obrzeża zostały 
pokryte antypoślizgowym materiałem, 
zapewniającym bezpieczeństwo użyt-
kowania.
• 22 elem.:  6 x pień o wym.: 22 x 21 x 10,5 cm 

i 32 x 31 x 13,5 cm w kolorze: 2 x różowy, 2 x żółte, 
2 x granatowe, 10 x konar o wym.: 48 x 13 x 6,5 cm 
i 47 x 25 x 6,5 cm w kolorach: zielony, pomarańczo-
wy; 6 x liść o wym.: 26 x 18,5 x 0,4 cm w kolorze 
zielonym; materiał: tworzywo sztuczne; 2 nylonowe 
torby zamykane na ekspres; wiek: 4+

Ścieżka do balansowania
WP 0020 629 zł
Ścieżka sensoryczna stworzona z my-
ślą o zabawie, terapii i rehabilitacji. 
Składa się z elementów imitujących 
kamienie o pochyłej i zróżnicowanej 
powierzchni. Pozwala tworzyć bardziej 
wymagające trasy, imitujące skalisty 
brzeg rzeki lub stok górski. Okrągły 
łuk w konstrukcji umożliwia ułożenie 
kamieni zgodnie z wysokością boku lub 
tworzyć szczeliny, obracając elemen-
ty. Kamienie można układać jedno na 
drugim, budując stosy o różnej wyso-
kości. Wszystkie posiadają identyczną 
teksturę i antypoślizgową podstawę.
• 6 elem.: 2 x zielony, 2 x jasnozielony, 2 x żółty; wym. 

pojedynczego elementu: 51,4 × 39,6 × 4,7 - 16,9 cm; 
materiał: tworzywo sztuczne

gumowa krawędź
mostek

kołyska

antypoślizgowa 
powierzchnia i obrzeża

antypoślizgowa 
powierzchnia i obrzeża
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Dwie wyspy 
JG 2124 229 zł
Wyspy, które można ze sobą łączyć, a przez do-
danie elementów rzeki (JG 2123), dają nieskończo-
ne możliwości tworzenia torów i ścieżek. Wykona-
ne z tworzywa, posiadają antypoślizgowe nóżki. 
Wyspy stanowią w ścieżkach miejsce odpoczynku 
lub kryjówki. 
• ø 43 cm; wys. 7 cm, 2 kolory: czerwony i zielony

Rzeka 
JG 2123 249 zł
Łatwe w łączeniu elementy do tworzenia ścieżek 
do ćwiczeń na równowagę. W połączeniu z wy-
spami (JG 2124), tworzą ciekawe tory. Wymiar 
małych elementów rzeki pozwala układać je na-
wet najmłodszym dzieciom. Elementy w czasie 
przechowywania można nakładać na siebie. 
• 6 elementów w 6 kolorach, wym. 35,5 x 11,5 x 4,5 cm

Kolorowe wyspy 
JG 2120 229 zł
Wyspy wykonane z tworzywa wyposażone są 
w antypoślizgowe stopki zabezpieczające przed 
przesuwaniem elementów podczas zabawy 
i chroniące podłoże. 
• 6 wysepek (żółta, niebieska, czerwona, zielona, pomarańczo-

wa, fi oletowa); 3 małe (25 x 25 x 25 cm), 
• wys. 4,5 cm; 3 duże (36 x 36 x 36 cm), wys. 8 cm

Kolorowe góry 
JG 2121 399 zł
• 5 szt., wym. czerwony 42 x 42 x 25 cm, pomarańczowy i żółty 36 

x 36 x 8 cm, zielony i niebieski 40 x 40 x 17 cm

Trójkąt na sprężynach 
JG 2126 199 zł
Przyrząd posiada miękką podstawę i twardą 
platformę wspartą trzema mocnymi stalowymi 
sprężynami, które umożliwiają odbijanie. Może 
stanowić element toru z przeszkodami lub samo-
dzielną pomoc terapeutyczną. Kroczenie, skakanie 
i odbijanie wymaga odpowiedniej pracy i regu-
lacji nóg, co pozytywnie wpływa m.in. na zmysł 
proprioceptywny. 
• materiał: kauczuk termoplastyczny, polipropylen, stal; wym.: 

37cmx 37cm x10cm; waga 1,60 kg; maksymalne obciążenie 50 
kg; wiek: 2+

Mosty
JG 2165 125 zł
Mosty to kolejne elementy do tworzenia torów 
i ścieżek. Możne je łączyć z JG2124 i JG2123. 
Elementy wykonane z tworzywa, posiadają an-
typoślizgowy spód. 
• w zestawie 2 mosty o wym. 50 x 14 x 7 cm w kolorze żółtym 

i niebieskim
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– łuk
NS 9186 369 zł
• drewniana platforma na 4 piłkach
• wym. 74 x 74 x 8 cm; udźwig 80 kg

Deskorolka 
na gumowych piłkach
NS 9183 169 zł
• drewniana platforma na 2 piłkach
• wym. 74 x 19,5 x 8 cm; udźwig 80 kg

Balans 
na piłce z wypustkami
NS 9184 199 zł
Podstawa zbudowana jest ze sklejki z antypo-
ślizgowymi wstawkami na wierzchniej cześci 
i gumowej piłki z wypustkami (umieszczona 
w podstawie tworzy dwie półkule). 
• ø piłki 20 cm, wym. platformy: 58 x 38 x 22 cm; udźwig 

80 kg

– łuk

– prosta
NS 9182 245 zł
• drewniana platforma na 4 piłkach
• wym. 74 x 36 x 8 cm; udźwig 80 kg

– zygzak
NS 9187 279 zł 
• drewniana platforma na 4 piłkach
• wym. 74 x 54 x 8 cm; udźwig 80 kg

Nowatorski system połączenia drewnianej 
platformy i przymocowanych do niej piłek. Do 
wyboru mamy 3 ścieżki o różnych kształtach, 
które możemy ustawiać w rozmaity sposób 
i uzyskując wiele kombinacji. Ścieżki zapew-
niają odpowiednią stabilizację i dynamikę 
przy ćwiczeniach równoważnych.

ścieżki na piłkach 

Ścieżka sensoryczna 
z wymiennymi woreczkami
NS 9071 499 zł
Pomoc sensoryczna zbudowana z deski osa-
dzonej na 6 piłkach. Dostarcza różnorodnych 
doznań dotykowych, pobudzając receptory 
czuciowe. Bodźcami stymulującymi stopy są 
4 woreczki z różnym rodzajem wypełnie-
nia. Montowane  są do deski za pomocą 
rzepów, które umożliwiają szybką wymianę 
woreczków i zabezpieczają przed ich prze-
suwaniem. 
• 5 elem.: deska o wym.: 125 x 24 x 10 cm; 4 woreczki 

o wym.:14 x 25 cm; materiał: drewno, tkanina; wypełnienie: 
drobny żwirek, ścinki gąbki tapicerskiej, chrupki styropianowe, 
plastikowe kulki o ø 3 mm
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Leniwa ósemka 
NS 0421 55 zł
Rączki umożliwiają łatwe manipulowanie przy-
rządem, a głębokie wyżłobienie zapobiega wy-
padaniu piłki z toru. 
• wym. 48 x 22 x 2,5 cm; ø kulki 3 cm

Platforma balansująca 
ze ślimakiem 
WP 0011 145 zł
Dla wspierania koordynacji najmłodszych dzie-
ci. Wspomaga rozwój równowagi i koordynacji 
wzroku z motoryką nóg i rąk. 
• wym. 54 x 40 x 2,5 cm; wiek: 3+

Kula zręcznościowa. Piłka Tai-chi 
WP 0001 299 zł
Pochodzi z chińskiej tradycji gimnastycznej, 
wspomaga ćwiczenia ze skręcaniem i obra-
caniem ciała; zwiększa koordynację, giętkość 
nadgarstka, rąk, sprzyja prawidłowej postawie. 
• ø 20 cm, wiek: 2+

Czapka klauna 
JG 2127 82 zł
Bezpieczna lekka czapka złożona z kilku części. 
Czapka zawiera miękką gumową podstawkę, 
która dostosowuje się do kształtu głowy dziecka. 
Służy do ćwiczeń równowagi i postawy ciała. 
• ø 14,5 cm, wys. 18 cm; wiek: 3+

Plansza na kuli 
CS 6004 99 zł
• wym. 70 x 20 x 9 cm

Plansza na walcu 
CS 6005 99 zł
• wym. 70 x 20 x 9 cm

PlP ansza na kuli

y , ;

82 zł
ku części. 
dstawkę,

y dziecka. 
y ciała. 

980ró
w

no
w

a
g
a

na
• ø 20 c



platformy do balansowania

Platforma Surfer 
JG 2168 349 zł
Pojazd na 4 kółeczkach do ćwiczeń stymulujących 
sprawność. Idealny przyrząd do doskonalenia 
równowagi. Posiada wyprofilowaną, podniesio-
ną tylną część oraz delikatnie zwężony przód, 
który zwiększa swobodę ruchu podczas jazdy 
w pozycji leżącej. 
• dł. 58 cm, szer. 38 cm, wys. 10 cm

Platforma na kółkach 
NS 2902 109 zł
Przyrząd przeznaczony do ćwiczeń rozwijających 
równowagę, koordynację, zwinność itp. Osoba 
ćwicząca może wprawić planszę w ruch za po-
mocą rąk lub nóg, kładąc się na brzuchu. Może 
być też pchany lub ciągnięty przez innych ćwi-
czących. Platforma posiada po bokach uchwyty 
i 4 kółeczka. 
• wymiary: 41 x 30,5 cm; grubość płyty 1,8 cm

Balansujący Pingwin 
US 0440 59 zł   
• max. obciążenie 80 kg; wym. 60 x 13 x 11 cm, kolor wybie-

rany losowo

Plansza balansująca 
NS 0942 299 zł
Zachęca do bujania się w różnych pozycjach 
ciała. Szczególnie zalecany dla dzieci, u któ-
rych stwierdzono dysfunkcje integracji senso-
rycznej: nadpobudliwość ruchową, deficyty 
uwagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, za-
burzenia organizacji zachowania. Mogą korzy-
stać z niej 2 osoby (przydatne przy rehabilitacji 
dzieci z porażeniem). 
• wym. 70 x 100 x 18 cm

w pozy j
• dł. 58 cm, szer. 38 cm, wys. 10 cm

Równoważnia balansująca 
JG 2169 219 zł
• max. obciążenie 100 kg; wym. 53 x 22 x 15 cm

Plansza na kuli ze szlaczkiem 
NS 3104 230 zł
Plansza do balansowania stopami i całym ciałem. 
Półkula zamontowana od spodu gwarantuje dobrą 
zabawę oraz ćwiczenia na równowagę. 
• wym. 64 x 41 cm; wiek: 5+

Platforma Surfertf S f

Balansujący wieloryb. 
Przyrząd równoważny
WP 0004 259 zł
Deska do ćwiczeń równoważnych dla najmłod-
szych. Wykonana z lekkiego materiału. Z po-
wodzeniem można ją wykorzystać w pracy in-
dywidualnej lub grupowej. Umożliwia kołysanie 

w lewo i prawo lub w przód i w tył w pozycji sto-
jącej lub siedzącej. Zapewnia dzieciom stymulację 
układu przedsionkowego. Wyprofilowany kształt 
z fal i bąbelków dostarcza doznań sensorycznych 
stóp. Ułożenie obok siebie kilku desek pozwala 
stworzyć fakturowy tor. 
• 1 sztuka w kolorze niebieskim, wym.: 62 x 39,5 x 17 cm; mate-

riał: tworzywo sztuczne; wiek: 1,5+

P
N
Z

Balansująca podstawka na nogi
TG 1004 229 zł
Balansowanie na desce poprawia koncentrację, 
pomaga uniknąć nadmiernego skręcania nóg 
i stóp, wzmacnia ich mięśnie, a także wspiera 
utrzymanie prawidłowej postawy ciała. 
• wym.: 39,2 x 11,8 x 27,6 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 3+

59 zł
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Piłka z orbitą 
LG 0680 53 zł
Jajowata piłka dmuchana z nałożoną na środ-
ku tarczą. Do ćwiczeń na równowagę, skakania. 
• dla 1 lub 2 dzieci; ø 40 cm

Opona
BY 9200 59 zł
• ø zew. 55 cm, wew. 31,5, wys. 17 cm; wykonana z tworzywa 

sztucznego o wysokiej gęstości; od 3 lat, kolor wybierany losowo

Okrągła plansza na kuli 
TY 0006 67 zł
• ø 40,5 cm

Spodek 
JG 2140 135 zł
Przyrząd do balansowania ciałem. 
• ø 40 cm; wys. 9 cm

Koala Bibo 
JG 2097 299 zł
Przyrząd do ćwiczeń równoważnych i zabaw 
wspomagających umiejętność koordynacji. Dziec-
ko siadając wewnątrz może bujać się na boki, 
natomiast obracając przyrząd o 180°, chować 
się do środka jak wa małym igloo. Przeznaczony 
dla jednego lub większej liczby dzieci. 
• ø 65 cm, wys. 45 cm, wykonany z tworzywa sztucznego o grubo-
ści 8 mm, maksymalna 50 kg obciążenia

Wirujący talerz
JG 2102 439 zł
Obraca się w każdą stronę, nie przewraca się. 
Można na nim stać lub siedzieć. 
• powierzchnia jest antypoślizgowa, 4 uchwyty; ø 76 cm

Topek 
JG 2101 249 zł
Całkowicie bezpieczny i przyjazny dla dziecka. 
Świetny do zabaw koordynacyjnych wszystkich 
partii mięśni. Występy na brzegu „topka” zapo-
biegają przygnieceniu ręki dziecka, zapewniają 
również dopływ powietrza, jeżeli dziecko chowa 
się wewnątrz. Podniesiony i zaokrąglony brzeg 
chroni głowy i ręce dzieci przed urazami. Pod-
czas obracania się w topku o 360° dzieci mają 
wrażenie „stania na głowie”. 
• ø 70 cm; gł.; 45 cm, polecane dla dzieci z porażeniem mózgowym

Spodek do balansowania
JG 2179 199 zł
Spodek składa sie z twardej powierzchni osa-
dzonej na miękkiej, dmuchanej podstawie. Ide-
alny do ćwiczeń motoryczno - sensorycznych 
i wzmacniania mięśni w dolnych i górnych par-
tiach ciała. Płaska powierzchnia zapewnia bez-

pieczną aktywność stóp, a sferyczna podstawa 
pozwala na  płynne i delikatne ruchy. Stopień 
trudności treningu z przyrządem można dosto-
sować do poziomu funkcjonowania użytkownika, 
regulując ciśnienie wdmuchiwanego powietrza. 
Zwiększenie ciśnienia przyspiesza ruchy i spra-
wia, że utrzymanie równowagi będzie trudniejsze. 
• wym.: ø 39 cm, wys.: 12 cm; waga: 1,65 kg; maksymalne obcią-
żenie: 100 kg; materiał: polipropylen, kauczuk termoplastyczny; 
kolor: czerwony, szary; wiek: 3+
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Platforma
JG 2142 399 zł
• 3 plansze z różnymi wzorami, łatwe do wymiany; 

wytrzymałość: 120 kg, wym. platformy: 54 x 40 cm, 
3 plansze, wiek: 3+

Pasy bezpieczeństwa 
JG 2942 139 zł
• do platformy JG 2142; regulacja długości

Koordonka z poręczami 
MK 0403 169 zł
• wym. 34 x 40 x 64 cm; chromowane pręty 
• posiada po bokach wygodne poręcze; wiek 4+

Wirujący talerz z poręczami 
JG 2106 569 zł
Talerz, który obraca się we wszystkie 
strony. Wyposażony w solidne porę-
cze pokryte miękkim tworzywem. Do 
ćwiczeń dla 1 lub 2 osób jednocześnie. 
• max. ciężar: 60 kg; ø 76 cm, wys. 60 cm

Koordonka 
JG 2138 135 zł
• od 4 lat; chromowane pręty

KK d k

99 zł
ymiany; 

4 x 40 cm, 

139 zł
ści

Przyrząd do ćwiczeń, wspierający roz-
wój koordynacji ruchowej i umiejętność 
balansowania. Ułatwia naukę utrzymy-
wania równowagi. Koordonka to pojazd 
o trwałej konstrukcji, który wprawiany jest 
w ruch, poprzez naprzemienny nacisk na 
pedały, raz prawą, a raz lewą nóżką. 
Bez ostrych krawędzi. Doskonale spraw-
dza się we wczesnej rehabilitacji dzieci 
z porażeniem mózgowym.
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Kolorowe kamyki 
WP 0008 499 zł
Dziecko wyczuwa dolną częścią stopy fakturę pod-
łoża, co stymuluje rozwój zmysłu dotyku. Kamyki 
mają obrotową konstrukcję, można przekręcać 
górną część niezależnie od dolnej. 
• komplet 6 szt. po 2 szt. żółty 28 x 28 x 9 cm; zielony: 36 x 35 x 14 

cm; czerwony: 40 x 39 x 13 cm; w zestawie elegancka i wygodna 
torba; można je łączyć z zestawem WP 0009; wiek: 3+

1

Mega dysk sensoryczny
US 0508 119 zł
Idealny do stymulacji całego ciała, masażu stóp 
oraz do ćwiczeń równowagi i koordynacji. Prze-
znaczony do ćwiczeń w pozycjach: klęczącej, sto-
jącej, leżącej i siedzącej. Dysk po obu stronach 
pokryty jest miękkimi wypustkami sensorycznymi.
• ø 60 cm; materiał: guma; kolorwybierany losowo

2

Półkule Kamienie 
JG 2128 169 zł
Plastikowe półkule wewnątrz wypełnione piaskiem. 
Półkule-kamienie można układać na obie strony. 
Doskonałe do ćwiczeń korekcyjnych stóp, wyrabiają 
zmysł równowagi i poczucia ciężaru.
• ø 15 cm; 6 szt.

3

Półkule sensoryczne 
LC 8089 145 zł
Półkule mogą być napełniane powietrzem do od-
powiedniej twardości. Atutem są wypustki senso-
ryczne pobudzające dotyk i wspomagające ćwi-
czenia korekcji stóp. Półkule posiadają otwór na 
drążek i mogą służyć jako pachołki. 
• z tworzywa sztucznego, ø 16 cm, wys. 8 cm, 6 szt. w różnych kolorach

4

Półkule sensoryczne małe 
US 0451 129 zł   
• 4 szt., ø 9 cm

5

Półkula sensoryczna 25 cm 
US 0450 50 zł
Duża półkula z wypustkami. 
• 1 szt., wym. ø 25 cm

6

Dysk sensoryczny 
LG 0684 52 zł
Dysk, którego objętość może być regulowana 
ilością powietrza. Do zabaw ruchowych jak 
i podkładania do siedzenia i leżenia. Specjalne 
wypustki pobudzają zmysł dotyku, wspomagają 
ćwiczenia rehabilitacyjne.
• wym. ø 25 cm

7

Miękki spodek 
VO 3188 25 zł
Dysk, którego objętość może być regulowana ilo-
ścią powietrza. Do zabaw ruchowych, jak i pod-
kładania do siedzenia i leżenia. 
• ø 21 cm, 95 g

8

Gumowy dysk do balansowania 
US 0091 52 zł
• ø 33 cm

9

Półkula balansująca 
US 0082 157 zł
Gumowa półkula wypełniona powietrzem, prze-
znaczona do ćwiczeń równoważnych. Na półkuli 
można stawać, siadać lub kłaść się. 
• ø podstawy 45 cm, wys. 22,5 cm

10
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Miniszczudła 
AS 0027 29 zł
• 1 para; wys. 12,5 cm, ø 13,5 cm; regulowana wysokość uchwy-

tów ze sznurka; z wytrzymałego tworzywa z zabezpieczeniem 
antypoślizgowym

Szczudła drewniane 
NS 0939 119 zł
• wys. 140 cm

Szczudła sensoryczne 
US 0271 57 zł
Posiadają wypustki na rączkach oraz półkulach. 
• kule ø 13 cm, wys. 7 cm, wys. całkowita 80 cm

Duże stopy 
TY 0209 80 zł
• 1 para, dł. stopy 50 cm, 
• wykonane z pianki

szczudła

letnie narty Zestawy kolorowych paneli ze sznurkowymi 
uchwytami przeznaczonych do ćwiczeń kształtują-
cych mięśnie nóg, ramion i tułowia. Niezastąpione 
w kształtowaniu skoordynowanej pracy kończyn 

jednego lub kilku użytkowników jednocześnie. 
Poprawia synchronizację ruchów wielu współ-
działających ze sobą osób. wykonane z plastiku

– dla dwóch osób 
JG 2108 135 zł
• 2 szt., dł. 88 cm

– dla trzech osób 
JG 2148 172 zł
• 2 szt.; dł. 104 cm
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Piłka z kolcami 
85 cm
LG 0285 89 zł

Zajęcia ruchowe z kolorowymi, elastycznymi 
i bardzo wytrzymałymi piłkami o różnych roz-
miarach i powierzchniach, to idealne rozwią-
zanie dla wszystkich, którzy chcą połączyć ak-
tywność ruchową z efektywnością oraz świetną 
zabawą. Ćwiczenia z piłkami, to ogromne spek-
trum możliwości. Na miękkich, wyjątkowo sprę-
żystych kulach można siedzieć, leżeć przodem 
lub tyłem czy też opierać się bokiem. Świetnie 
się również na nich skacze oraz wykonuje inne 
ruchy z podparciem przy pomocy rąk lub nóg. 
Istotą zabaw z piłkami, jest to, że wszystkie te 
formy aktywności wymagają poszukiwania wła-

ściwej równowagi, co jednocześnie wiąże się 
z nieświadomym, ale wyjątkowo skutecznym an-
gażowaniem mięśni stabilizujących ciała. Szuka-
nie odpowiedniego balansu aktywizuje bowiem 
i wzmacnia mięśnie posturalne, odpowiadające 
za utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Ko-
nieczność nieustannego dbania o utrzymanie 
równowagi w czasie zabaw z piłkami, bardzo 
pozytywnie wpływa również na propriorecepcję, 
czyli umiejętność odczuwania własnego ciała 
w przestrzeni. Prawidłowa integracja w obrębie 
tego obszaru jest niezbędna do właściwego roz-
woju odruchów planowania i prowadzenia ruchu, 

regulacji napięcia mięśniowego i koordynacji 
pracy mięśni, a także znajduje przełożenie na 
orientację w schemacie własnego ciała. Dzieci 
z właściwą propriorecepcją nie wykazują więc 
zbytniego napięcia mięśniowego np. w czasie 
pisania, a ich ruchy cechuje lepsza celowość, 
precyzja i płynność. Ćwiczenia z piłkami nie 
pozwalają się nudzić. Kulisty kształt i duża ela-
styczność piłek aktywizuje ciało do wielopłasz-
czyznowego ruchu, którego forma – pozbawiona 
nużących powtórzeń – przynosi dużo radości 
i sprawia, że zwykłe ćwiczenia ogólnorozwojowe 
stają się świetną zabawą dla każdego dziecka. 

Piłka z kolcami 
65 cm
LG 0265 57 zł

Piłka z wypustkami 
40 cm
LG 1240 29 zł

Wałek sensoryczny
LG 0450 103 zł
Rehabilitacyjne małe wypust-
ki na powierzchni pobudzają 
zmysł dotyku. 
• dł. 90 cm; ø 55 cm

Piłka-wałek 
pomarańczowa
LG 0350 72 zł
• wym. 50 x 100 cm

duże miękkie piłki
• do samodzielnego napompowania. 

29 zł
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piłki hop

piłki gimnastyczne

Pi³ ki ska cz¹ ce z wy go dnym uchwy-
tem. Wy zwa la j¹ spon ta ni czn¹ ak ty-
wnoœæ ru cho w¹, wy ra bia j¹ umie jêt-
noœæ utrzy ma nia ró wno wa gi.

Piłka Hop 60 cm
LG 0560 44 zł

Piłka Hop 55 cm
LG 0555 42 zł

Piłka Hop 50 cm
LG 0550 41 zł

Piłka Hop 45 cm
LG 0545 33 zł

Piłka hop 40 cm
US 0056 42 zł
• 1 szt.; ø 40 cm; 
• wymaga pompowania; wiek: 3+

Piłka skacząca Renifer
LG 0001 69 zł
• wym. szer. 30 cm, dł. 60 cm, wys. 55 cm; wys. 

siedziska 30 cm

Piłka skacząca Hipcio
US 0448 63 zł
• wym. 20 x 54 x 35 cm, 
• wys. siedziska 22 cm

Piłka skacząca Lew
US 0449 63 zł
• wym. 20 x 54 x 35 cm, 
• wys. siedziska 22 cm

Piłka gimnastyczna 30 cm
LG 0130 15 zł

Piłka gimnastyczna 90 cm
LG 0188 84 zł

Piłka gimnastyczna 50 cm
LG 0150 39 zł

Piłka gimnastyczna 65 cm
LG 0165 53 zł

• do sa mo dziel ne go na pom po wa nia

15 zł

69 zł
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Spadochron prostokątny
VX 0081 99 zł
Prostokątny spadochron wykonany z tkaniny poliestrowej. 
Brzegi wyposażone są w taśmę z 34 uchwytami. 
• wym. 8 x 1 m, 34 uchwyty

Spadochron Gwiazda
VX 3516 99 zł
Ośmiokątny spadochron wykonany z poliestru w 4 ko-
lorach, z doszytymi 8 prostokątnymi panelami. Każdy 
panel wyposażony jest w 2 uchwyty. 
• ø 3,5 m; 16 uchwytów

– matematyczny
TZ 0001 629 zł
• w zestawie: wiatrak (20 szarf w 5 kolorach), książka z opisami 40 zabaw, 

fi gury liczbowe (20 kart); dł. szarf: 135 cm, szer. 10 cm

– matematyczno-sensoryczny
TZ 0002 629 zł
Powstał z myślą o wspieraniu rozwoju dzieci z niepeł-
nosprawnością intelektualną, deficytami rozwoju czy 
społeczno-emocjonalnymi.
• w zestawie: wiatrak (10 szarf w 5 kolorach, książka z opisem 30 zabaw, 

komplet 10 kształtów w 5 fakturach, fi gury liczbowe (10 kart); dł. szarf 
100 cm, szer. 15 cm 

1,75 m
JG 2301 39 zł
• ø około 1,75 m, 4 uchwyty

6 m
JG 2304 225 zł
• ø około 6 m, 12 uchwytów

3,5 m
JG 2302 79 zł
• ø około 3,5 m, 8 uchwytów

Spadochrony tęczowe

3,5 m

spadochrony

wiatraki

Swoją wielkością, kształtem i kon-
strukcją spełniają wszelkie zada-
nia chusty animacyjnej. Wykonane 
z dobrej jakości kolorowych tkanin. 
Na obwodzie, oprócz dodatkowego 
wzmocnienia, znajdują się rączki uła-
twiające zaczepienie i przenoszenie 
spadochronów. Dodatkowe elementy 
spadochronów zwiększają możliwo-
ści kombinacji zabaw z nimi. 

TY 0121 299 zł
• ø 3,5 m

29 zł
zabaw, 

29 zł
iepeł-
u czy 

zabaw, 
dł. szarf 

wiatrakiWiatrak matematyczny jest innowacyjną pomocą, słu-
żącą do doświadczania matematyki poprzez ruch i ak-
tywność własną dzieci w wieku przedszkolnym. Zaba-
wy z Wiatrakiem pomagają nauczycielom w sposób 
oryginalny realizować podstawę programową wycho-
wania przedszkolnego, kształtują umiejętności opisane 
w obszarze I i IV, sprzyjając rozwojowi fizycznemu 
i poznawczemu

99 zł
99 zł
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Chusty duże
JG 2307 119 zł
• wym. 138 x 138 cm; 4 szt. (niebieska, 

czerwona, zielona, żółta)

Do zabaw przy muzyce i do 
żonglowania. Specjalny materiał 
poddaje się oporowi powietrza 
i ma właściwości samoistnego 
rozprężania się po jego złoże-
niu. Dzięki temu można pokazać 
np. efekt rozkwitania kwiatów. 

Chusty małe
US 0262 8 zł
• wym. 40 x 40 cm
• kolor wybierany losowo

Chusty małe zestaw
US 0263 59 zł
• 10 szt.; wym. 40 x 40 cm
• kolory wybierane losowo

chusty

– 4 m
TY 0106 78 zł

– 2 m
TY 0105 75 zł

Do ćwiczeń gimnastycz-
nych wzmacniających 
wszystkie mięśnie ciała, 
a w szczególności mię-
śnie rąk i barków. 
• 6 szt.

wstęgi

Tunel animacyjny
NS 1656 85 zł
Długi rękaw do ćwiczeń zwinności i za-
baw pobudzających wyobraźnię. Uszyty 
z wytrzymałego materiału doskonale na-
daje się do zabaw zarówno w pomiesz-
czeniach jak i w plenerze. W komplecie 
futerał z troczkiem. 
• wym. dł. 270, obwód 1 m

Tunel animacyj

wietrza 
nego 
oże-
zać 
w. 

Zabawy z chustą
KL 0014 24 zł
Anna Wasilak (red.) Różnorodne 
scenariusze zabaw z kolorową 
chustą i tunelem. Chustę można 
także wykorzystać w różnych sy-
tuacjach wychowawczych. 
• format B5; 30 str. 

Chusty z piłeczkami
VX 4506 43 zł
Piłeczka z miękkim rzepem 
i chustą z tkaniny poliestro-
wej. Do użytku w wielu czyn-
nościach poprawiających ko-
ordynację oko - ręka, a także 
gier docelowych. 
• zestaw 6 szt. (pomarańczowy, żółty, nie-

bieski, zielony, czerwony i fi oletowy)

j p p
futerał z troczkiem.
• wym. dł. 270, obwód 1 m

Tunel transparentny składany
ES 2098 55 zł
Wchodzenie do tunelu, przechodzenie przez niego, chowanie się w nim 
pozwala rozwijać oraz doskonalić sprawność ruchową. Transparentność 
tkaniny, z której wykonano tunel zapewnia komfort zabawy i terapii 
dzieci zaburzeniami emocjonalnymi i ze spektrum autyzmu. Nie wy-
maga montażu, po zabawie można go złożyć i schować do okrągłej, 
podręcznej torby.
• wym.: 60 x 180 cm; wiek:3+

kł d
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maty i materace
puzzle piankowe

Puzzle piankowe, które po złożeniu tworzą matę podłogo-
wą. Idealne do zabaw i ćwiczeń. Dodatkowo izolują od 
zimnej i twardej podłogi. Dostępne w kolorze niebieskim 
(ST2100) i zielonym (ST2101). 
• 1 szt., wym. puzzla 102,6 cm x 2 cm x 102,6 cm

maty sensoryczne

99 zł 99 zł
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Puzzel niebieski 
ST 2100 99 zł

Puzzel zielony 
ST 2101 99 zł

Mata podłogowa 
MW 5003 115 zł
Mata podłogowa o ciekawej fakturze. Idealna do pokrywa-
nia dużych powierzchni podłogi nie tylko w pokoju zabaw, 
ale wszędzie tam gdzie dbamy o porządek i estetyczny 
wygląd. Przyda się, gdy chcemy zapewnić dzieciom ciepłe 
i przyjemne podłoże do ćwiczeń i zajęć rehabilitacyjnych. 
• 4 szt.; wym. 60 x 60 cm

Mata Noppex 
TB 0041 535 zł
Doskonała do fizykoterapii i ćwiczeń psychoru-
chowych. Wypustki pokrywające powierzch-
nię maty stymulują krążenie krwi i pobudzają 
receptory dotyku. 
• wym. 60 x 120 cm, waga 4 kg

Mata gimnastyczna 
ST 2002 49 zł
Zwijana mata piankowa idealnie sprawdzi 
sie podczas aktywności fizycznych. Ponadto 
zapewni użytkownikowi komfort wypoczynku 
na kempingu, czy podczas pikniku. 
• wym.: 180 x 0,8 x 59 cm

maty Jeżyk Maty do korekcji wad postawy i akupresury 
stóp. Jeżyk koryguje płaskostopie, zapobiega 
deformacjom stóp, masuje stopy. Jeżyk używa-
ny jest do masażu punktów reflektorycznych 
(motorycznych) na stopie wzmacniając mięśnie 
stóp oraz uaktywniając siły witalne organizmu 
i poprawiając krążenie krwi we wszystkich 
narządach. Zaleca się, aby ćwiczenia trwały 
jednorazowo 5–7 minut. 
• kolor wybierany losowo

Mata Jeżyk
MD 0003 92 zł
• wym. 100 x 30 cm

Mata Mini Jeżyk 
MD 0004 43 zł
• wym. 30 x 33 cm



Mata rehabilitacyjna 
NS 0553 145 zł
Składana, cienka mata do różnych ćwiczeń wyma-
gających twardego podłoża. 
• wym. 150 x 60 x 2 cm; wypełnienie: pianka R80 - pianka o podwyż-

szonej gęstości

Piankowe kostki o różnej twardości 
NS 1934 289 zł
• wym. 25 x 25 cm, 5 par kostek o różnej twardości, od spodu antypośli-

zgowa tkanina, pokrowce zdejmowane, łatwo utrzymać je w czystości

Mata rehabilitacyjna 
z kieszeniami 
NS 0949 109 zł
Doskonała do ćwiczeń korekcyjnych stóp, 
działa na sensorykę jej użytkowników. 
Kieszenie pozwalają na umieszczanie we-
wnątrz różnych materiałów (szyszek, ka-
mieni, grochu, kasztanów, patyków, małych 
piłeczek) – nie dołączonych do zestawu. 
• wym. 60 x 120 cm; 6 kieszeni i 6 pól z miękką gąbką

Worek do odreagowania złosci
NS 2268 59 zł
Worek do boksowania to świetna zabawa i element 
terapii, który ułatwia odreagować stresowe sytuacje-
,pozwala pozbyć się nadmiaru energii u dzieci nadpo-
budliwych i rozładować złość u dzieci z zaburzeniami 
emocji. Aktywność z workiem powinna odbywać się 
pod kontrolą osoby dorosłej aby dziecko uczyło się 
bezpiecznego sposobu wyładowania energii, który nie 
zagraża otoczeniu i nie doprowadza do zniszczeń.
• wym.: 26 x 45 cm; materiał: tkanina PCW w kolorze niebieskim z nadru-

kiem; wypełnienie: pianka; wiek: 3+

Krążek do wytupywania złości
NS 2269 39 zł
Mata to doskonałe narzędzie do nauki panowania 
nad emocjami, szczególnie tymi bardzo negatyw-
nymi, jak złość i wściekłość. Prostym sposobem na 
rozładowanie emocji jest ruch. Mata w trudnych 
chwilach pozwala w bezpieczny sposób pozbyć się 
negatywnej energii poprzez wytupanie i wyskakanie 
całego gniewu.
• wym.: 45 x 45 cm; materiał: tkanina PCW  w nadrukiem stóp; 
• kolor: szary, czerwony; wiek: 3+
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materace
materace gimnastyczne

Materac szkolny 1
NS 2187 820 zł
• uchwyty, antypoślizgowy spód, wzmocnione narożniki, 

wym. 200 x 120 x 20 cm 

Materac szkolny 2
NS 2186 610 zł
• uchwyty, antypoślizgowy spód, wzmocnione narożniki, 

wym. 200 x 120 x 10 cm

Materac szkolny 3
NS 2159 450 zł
• antypoślizgowy spód, wzmocnione narożniki, 

wym. 200 x 120 x 6 cm

trwale połączone

materace składane Składane z 3 części materace do ćwiczeń gim-
nastycznych. Pokryte trwałą i łatwą w utrzy-
maniu czystości tkaniną PCW, wypełnione 
pianką o podwyższonej gęstości w trzech ze-
stawach kolorystycznych. 
• wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm, przy zamówieniu 

należy podać wybrany wariant kolorystyczny

niebieski
PS 2160NP 225 zł

czerwony
PS 2160 225 zł

różowy
PS 2160RP 225 zł
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materace 
łączone

metalowe rurki ze szlufkami
NS 0554 510 zł
Dwa materace do ćwiczeń lub zabaw. Zaopatrzone 
w szlufki, które pozwalają umocować aluminiowe rurki 
łączące materace ze sobą. Rurki i haki dostarczane 
w komplecie umożliwiają przytwierdzanie materaca do 
ściany. Dzięki temu materac utrzymuje się w pozycji pio-
nowej i chroni ćwiczącego przed uderzeniami o ścianę. 
• wym. 150 x 105 x 5 cm; pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości 

tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.

łączenie 
poprzez rurkę

aterace 
czone

łączenie
przez rurkę

– czarno-białe
NS 2152 265 zł

– kolorowe
NS 2151 265 zł

– na rzepy
NS 2147       710 zł
Materace podłogowe z mocnymi rzepami na brze-
gach. Po złączeniu materace nie rozsuwają się two-
rząc dużą bezpieczną powierzchnię do ćwiczeń. Wy-
konane z gęstej pianki, pokryte trwałą tkaniną PCW. 
• 4 szt. każdy; o wym. 114 x 5 x 60 cm można łączyć na różne sposoby

Składane, 4-częściowe łączone materacyki, oparte 
o ścianę mogą pełnić funkcje fotelika, położone na 
płasko tworzą powierzchnię do zabawy lub ćwi-
czeń, a złożone w kostkę tworząpufy. 
• wym. po rozłożeniu 1 x 1 m, gr. 5 cm; wym. po złożeniu 50 x 50, gr. 20 cm

2147 710 zł
na rzepy

2147 710 ł

w k
ści
no
• w

t

NS
Mat
gac
rząc
kona
• 4 s

NS
– n
NS

łączenie
na rzepy

4–częściowe
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NS 1140 1 399 zł
• Baza duża x 2 szt. NS 0100
• Belka 120 x 1 szt. NS 0102
• Schody x 1 szt. NS 0110
• Rampa x 1 szt. NS 0108
• Bieżnia 7 cm x 1 szt. NS 0170

Baza z trójkątem
NS 0143 189 zł
• wym. 60 x 60 x 30 cm

Baza z prostokątem
NS 0142 189 zł
• wym. 60 x 60 x 30 cm

Baza duża
NS 0100 189 zł
• wym. 60 x 60 x 30 cm

Baza mała
NS 0970 125 zł
• wym. 60 x 30 x 30 cm 

Piankowe kształtki w postaci belek, wałków, 
opon, schodów i ramp, to różnorodne elemen-
ty pomagające dzieciom rozwijać sprawność 
ruchową podczas zajęć na sali gimnastycznej, 
rehabilitacyjnej oraz w salach zabaw. Spraw-
ności takie jak: zwinność, równowaga, szybkość 
i skoczność, dzieci ćwiczą podczas wspinania, 

przechodzenia po kładkach, przeczołgiwania 
się przez tunele czy balansowaniu na oponach. 
Łączenie pojedynczych elementów umożliwiają 
specjalnie wyprofilowane bazy, za pomocą któ-
rych można tworzyć duże, różnorodne, składane 
tory przeszkód.
• gęstość pianek 25,50 kg/m3

piankowe kształtki

Baza z trójkątem

BBaBaazazaa z prostokątem

Baza z wycięciem 
sześciokątnym
NS 2203 199 zł  
• wym. 60 x 30 x 50 cm

bazy

aza z wycięciem

BBaBaBaBaBazazazaza ddddddddd żżuża

Klin
NS 0969 140 zł
• wym. 60 x 60 x 30 cm

Schody
NS 0110 355 zł
• wym. 90 x 60 x 60 cm

Schody

Rampa
NS 0108 329 zł
• wym. 90 x 60 x 60 cm

Schody 
z zaokrąglonymi stopniami
NS 2225 399 zł
• wym. 90 x 60 x 60 cm, tkanina PCW antypoślizgowa

hody Sch

NS 1110 789 zł
• Baza z wcięciem

sześciokątnym x 2 szt. NS 2203
• Belka sześciokątna x 1 szt. NS 2202
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Nakrętka
NS 2153 249 zł
• ø 60 cm, ø otworu 30 cm, gr. 30 cm

Opona
NS 0106 192 zł
• wym. 60 x 30 x 30 cm

Opona duża
NS 0968 539 zł
• ø 120 cm, ø otworu 60 cm

Podkowa piankowa
NS 2184 310 zł  
• wym. 80 x 60 x 60 cm

Łuk
NS 0104 305 zł
• wym. 120 x 60 x 30 cm

Most
NS 0103 305 zł
• wym. 120 x 60 x 30 cm

Półkoło
NS 0109 285 zł
• wym. 120 x 60 x 30 cm

NS 1150 999 zł
• Baza mała x 2 szt. NS 0970
• Opona duża x 1 szt. NS 0968
• Bieżnia 10 cm x 1 szt. NS 0107• Bieżnia 10 cm x 1 szt. NS 0107

NS 1160 699 zł
• Opona mała x 2 szt. NS 0106
• Wałek duży x 1 szt. NS 0101
• Bieżnia 7 cm x 1 szt. NS 0170
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Belka mała
NS 0231 64 zł
• wym. 20 x 20 x 60 cm

Sześcian
NS 0458 82 zł
• wym. 30 x 30 x 30 cm

Belka 60
NS 0971 99 zł  
• wym. 60 x 30 x 30 cm

Belka 120
NS 0102 173 zł
• wym. 120 x 30 x 30 cm

Belka 90
NS 0457 149 zł
• wym. 90 x 30 x 30 cm

belki

NS 1120 549 zł
• Baza z trójkątem x 2 szt. NS 0143
• Belka 120 x 1 szt. NS 0102
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Walec duży
NS 0105 265 zł
• dł. 60 cm, ø 60 cm

wałki

Walec mały
NS 0456 55 zł  
• dł. 30 cm; ø 30 cm

Wałek mały
NS 0145 62 zł  
• dł. 60 cm, ø 15 cm
• wypełnienie: pianka R80 - pianka o podwyższonej gęstości

Wałek duży
NS 0101 189 zł
• dł. 120 cm, ø 30 cm

Wałek średni
NS 0455 159 zł
• dł. 90 cm; ø 30 cm

Wałek 10
NS 0228 39 zł
• dł. 60 cm; ø 10 cm

Wałek 20
NS 0230 75 zł
• dł. 60 cm; ø 20 cm

Wałek 15
NS 0229 54 zł
• dł. 60 cm; ø 15 cm

Belka sześciokątna
NS 2202 299 zł  
• wym. 100 x 40 x 40 cm

NS 1130 539 zł
• Baza z prostokątem x 2 szt. NS 0142
• Wałek duży x 1 szt. NS 0101

39 zł
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możliwe różne
konfi guracje ustawień 
piankowych atrakcji

łączenie na rzep

Wspinanie się, czołganie i pokonywanie zróżnico-
wanych wysokości. Proste aktywności przynoszą 
naprawdę dużo radości. A gdy ruchowi towarzyszą 
jeszcze radosne kolory, wesołe aplikacje ze zwierząt-
kami, to wspaniała zabawa jest po prostu gwaran-
towana. Ścieżki – zwierzątka, wykonane z miękkiej 
pianki o podwyższonej gęstości, doskonalą spraw-
ność motoryczną, orientację przestrzenną oraz wy-
czucie własnego ciała. Prawidłowa integracja tych 
obszarów jest niezbędna dla właściwego rozwoju 
odruchów planowania i prowadzenia ruchu, a także 
znajduje przełożenia na właściwą regulację napięcia 
mięśniowego i koordynację pracy mięśni. Wszystkie 
kształtki posiadają antypoślizgowy spód i rzepy, któ-
re zapewniają ich stabilne łączenie. 
• dł. 190 cm, szer. 50 cm, wys. 36 cm 

ścieżki z pianek Kostka do ścieżek
NS 0699 149 zł
Dzięki niej można połączyć 
ścieżki za pomocą rzepów 
i stworzyć różne kombinacje. 
• wym. 48 x 48 x 36 cm

Ścieżka Pies
NS 0688 489 zł

Ścieżka Żaba
NS 0687 489 zł

Ścieżka Kot
NS 0689 489 zł

piankowe tory przeszkód
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możliwe różne
g jkonfi guracje ustawień 

piankowych atrakcji

Ścieżka Żaba
NS 0687 489 zł



Wszystkim znane są ich walory rehabilitacyjne. Napełnione kolorowymi 
piłeczkami z tworzywa, są gotowe do pływania na sucho. Piankowe, 
prostokątne elementy pokryte są mocną zmywalną tkaniną PCW, ła-
twą do utrzymania w czystości. Niezawodna konstrukcja, pokrowiec 
zdejmowany. Aby uatrakcyjnić zabawę do basenu mogą być dołą-
czone inne elementy np. schody, zjeżdżalnia itp. 

kwadratowy 2 x 2 m
NS 0794 3 600 zł
• wym. 2 x 2 m; powierzchnia wewnętrzna 2,6 m2

• 4000 piłeczek o ø 6,5 cm
• wyposażony jest dodatkowo w miękką podłogę 

o grubości 3 cm

trójkątny 2 x 2 m
NS 0443 2 949 zł
• wym. dł. boku przy kącie prostym 2 m
• 3000 piłeczek o ø 6,5 cm

kwadratowy 1,5 x 1,5 m
NS 2001 2 499 zł
• wym. 1,5 x 1,5 x 0,6 m, pow. wewn. 1,21 m2

• 4000 plastikowych piłeczek o ø 6,5 cm

kwadratowy 2 x 2 m
NS 2000 2 999 zł
• wym. 2 x 2 x 0,6 m; pow. wewn. 2,6 m2

• 4000 plastikowych piłeczek o ø 6,5 cm

prostokątny 3 x 2 m
NS 2002 3 450 zł
• wym. 3 x 2 x 0,6 m, pow. wewn. 4,16 m2

• 4000 plastikowych piłeczek) o ø 6,5 cm

suche baseny

210cm
210cm

60cm

60cm

60
cm

60
cm

ę 

wym
• 300

ł

ł

pokrycie z trwałej,
wytrzymałej kordury,

wysoce odpornej 
na przetarcia  

• dł. zjazdu 125 cm, wys. elementu 87,5 cm
schody ze zjedżalnią

– prosta krawędź
NS 0146A 1 350 zł
• do basenu NS 0443

– zaokrąglona krawędź
NS 0146 1 199 zł
• do basenu NS 0794
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zestawy piankowe

Mozaika
NS 1972 629 zł  
• 9 elem.; wym. kwadratu 140 x 140 x 15 cm; 

najmniejszy element 35 x 35 x 15 cm

Zestaw fi gur 
geometrycznych
NS 0567 110 zł  
4 figury w 4 kolorach, wykonane 
z pianki pokrytej trwałą tkaniną. 
Mogą służyć do zabaw ruchowych, 
jak również jako pufy do siedzenia. 
Antypoślizgowy spód. 
• 4 szt.; ø koła 30 cm; trójkąt 36 x 36 x 31 cm; 

kwadrat o boku 30 cm; prostokąt 42 x 30 cm; 
grubość pianek 4 cm

Kształtki geometryczne
PS 2106 499 zł
Różnokolorowe kształtki geometrycz-
ne, które po złożeniu tworzą 4 kwa-
draty o tej samej wielkości. 
• kwadraty pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu 

czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o pod-
wyższonej gęstości

• każdy kwadrat o wym. 50 x 50 cm
• 11 elementów, gr. 10 cm

Zestaw fi gur 

629 zł  
x 140 x 15 cm; 
x 15 cm

140 cm

140 cm

Kostka z pianek
PS 2162 1 649 zł
• 16 elem, dł. boku sześcianu 1 m

Pokrowiec na kostkę
PS 2163 199 zł

Kostkka z piianekkKo Pokkrowiiec na kkos ktkę

50 cm

50 cm
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Zestaw 1
NS 1994 819 zł
• 10 elementów
• wym. pakowania 120 x 75 x 30 cm
• wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm
• wym. największego klocka 90 x 30 x 30 cm

Zestaw 2
NS 1995 959 zł
• 11 elementów
• wym. pakowania 150 x 90 x 30 cm
• wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm
• wym. największego klocka 90 x 30 x 30 cm

Zestaw 3
NS 1996 869 zł
• 10 elementów
• wym. pakowania 120 x 90 x 30 cm
• wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm
• wym. największego klocka 90 x 30 x 30 cm

Zestaw 4
NS 1997 819 zł
• 8 elementów 
• wym. pakowania 120 x 90 x 30 cm
• wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm
• wym. największego klocka 90 x 30 x 30 cm

Kolorowe 8-, 10-, 11-elementowe ze-
stawy piankowych klocków to ideal-
na pomoc do kreatywnych zabaw 
konstrukcyjnych i tematycznych. Za-
bawa piankowymi klockami rozwija 
wyobraźnię przestrzenną i sprzyja 
współpracy w grupie. Pokryte trwałą 
i łatwą w utrzymaniu czystości tkani-
ną PCW, wypełnione pianką o pod-
wyższonej gęstości.

piankowe
klocki
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hiperbloki

megabloki

NS 0435 2 050 zł
Wieloelementowy zestaw różnych 
kształtów z pianki, pokrytych trwałą 
tkaniną. Różnej wielkości elementy 
(sześciany, belki, wałeczki, mosty) 
dają duże możliwości budowania 
zamków, kryjówek itp. Poszczególne 
kształtki mogą też służyć do ćwiczeń 
rehabilitacyjnych. Pokryte trwałą i ła-
twą w utrzymaniu czystości tkaniną 
PCW, wypełnione pianką o podwyż-
szonej gęstości. 
• 30 elementów
• wym. najmniejszego elem. 20 x 20 x 20 cm; 

wym. największego elem. 120 x 40 x 40 cm

PS 2105 1 550 zł
Zestaw elementów z pianki do two-
rzenia różnorodnych konstrukcji, 
torów przeszkód w ćwiczeniach 
i zabawach ruchowych, a także 
w zajęciach korekcyjno-rehabili-
tacyjnych. Pokryte trwałą i łatwą 
w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, 
wypełnione pianką o podwyższonej 
gęstości. 
• 19 elementów:

8 elem. o wym. 90 x 30 cm
10 elem. o wym. 30 x 30 cm

• ø walców 60 cm

19 elementów

30 elementów30

Zestaw elementów z pianki do two-
rzenia różnorodnych konstrukcji, 
torów przeszkód w ćwiczeniach 
i zabawach ruchowych, a także
w zajęciach korekcyjno-rehabili-
tacyjnych. Pokryte trwałą i łatwą 
w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, 
wypełnione pianką o podwyższonej
gęstości. 
• 19 elementów:

8 elem. o wym. 90 x 30 cm
10 elem. o wym. 30 x 30 cm

• ø walców 60 cm

19 elementów
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Są doskonałym miejscem do dynamicznego 
i wszechstronnego rozwoju dziecka. Wykona-
ne z najwyższej jakości materiałów o ciekawej 
kolorystyce i wzornictwie zachęcają do zabaw, 
a przy tym wspomagają rozwój ruchowy, po-
znawczy i emocjonalny. Maty zapewniają bez-
pieczne i przytulne miejsce zabaw, dopasowane 
do potrzeb małego dziecka.

Lula to propozycja funkcjonalnych 
siedzisk do każdego pomieszczenia, 
dająca nieograniczone możliwości 
aranżacji. Komfortowe poduchy łą-
czą w sobie 2 najważniejsze cechy: 
praktyczność i wygodę. Wspaniałe 
miejsce do odpoczynku oraz zabaw. 
Wykonane z trwałej tkaniny PCW, 
łatwej w utrzymywaniu czystości. 

lula

Wałek
NS 1910 169 zł
• wym. 120 x 20 cm

Okrągła poducha
NS 1911 369 zł
• wym: ø 120 cm, wys. 30 cm

Mała poduszka
NS 1909 99 zł
• wym: 50 x 50 cm 

Kwadratowa 
poducha
PS 2126 430 zł
• wym. 120 x 120 cm, wys. 30 cm

50 x 50 cm

100 x 100 cm

100 x 50 cm

Szachownica
NS 1905 1 520 zł
Kojec piankowy składa się z 9 ele-
mentów, które tworzą bezpieczne 
miejsce do zabawy i doświadczania 
świadomości swojego ciała. Zestaw 
jest niezwykle innowacyjny, gdyż po 
rozłożeniu mamy 4 kanapy, 4 fotele 
oraz wygodny materacyk, a złożone 
elementy stanowią integralną całość. 
Kojec można wypełniać piłeczkami, 

które uatrakcyjnią zabawę, jest też 
bardzo pojemny co sprawia iż po-
mieści kilkoro dzieci jednocześnie. 
• 1 kwadrat: 100 x 100 cm
• 4 narożniki: 100 x 50 cm
• 4 kanapy 50 x 50 cm
• pokryty trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości 

tkaniną PCW

kąciki zabaw
i relaksu

x4

x4

x1
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Piankowy kącik zabaw
NS 1931 1 249 zł
Miękki i bezpieczny kącik to prawdziwa zachęta 
do spontanicznej zabawy i aktywności pełnej ru-
chu. Duża przestrzeń zapewnia maksymalny komfort 
użytkowania i pozwala na wspólną zabawę nawet 
kilkorga dzieci. Radosna kolorystyka i ciekawe ze-
stawienie barw wprowadzają wyjątkowo przyjazny 
klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym miej-
scem zabaw wszystkich maluchów. 
• wym. 156 x 156 x 32 cm; pokryta trwałą i łatwą w utrzymaniu czy-

stości tkaniną PCW 

Kącik piankowy Green
NS 2178 1 399 zł
• w zestawie: 2 siedziska proste i 2 siedziska narożne (wys. 25 cm)
• materace połączone są z siedziskami za pomocą mocnych rzepów
• 4 materace o wym. 1 x 1 m
• całkowita powierzchnia po rozłożeniu: 2 x 2 m

siedziska łączone 
z materacami 
za pomocą rzepów

Kącik piankowy Green
NS 2178 
• w zestawie: 2 siedziska proste i 2 siedziska narożn
• materace połączone są z siedziskami za pomocą m
• 4 materace o wym. 1 x 1 m
• całkowita powierzchnia po rozłożeniu: 2 x 2 m

kilkorga dzieci. Radosna kolorystyka i ciekawe ze
ystawienie barw wprowadzają wyjątkowo przyjaznaznyy 

klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionymnym miej-
scem zabaw wszystkichch mamalucluchówhów. 
• wym. 156 x 15656 x 3x 322 cm; pokryta trwałą i łatwą w utrzymaniu czyczy--

stosto
y ; p y ą ą y y
ości tkaniną PCW ości tkaniinną PCW

siesiedzidziskaska łąłączoczonene 
z materacami 
za pomocą rzepówza pomocą rzepów

łączenie 
na mocne rzepy

32 cm

200 cm
200 cm

łączenie
na mocne rzepy

156 cm
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Domek manipulacyjny
NS 0310 2 999 zł
Wykonany z drewna o stabilnej kon-
strukcji. Duże płaszczyzny umożliwia-
ją swobodne dojście do ścian kilkorgu 
dzieciom jednocześnie lub dojazd wóz-
kiem inwalidzkim. Dwustronna mozaika 
z drewnianymi krążkami w 4 kolorach 
zachęca do tworzenia różnych warian-
tów zabaw w grupie. Drewniane tory, 
z możliwością montażu wewnątrz lub 
na zewnątrz, tworzą drogę dla umiesz-

czonych w nich drewnianych kul. Dwu-
stronny labirynt, liczydło i zegar ćwiczą 
dostrzeganie rytmów, kolorów i kształ-
tów, przeliczanie oraz określanie czasu. 
Księżyce i gwiazdki wycięte w suficie 
tworzą bajkową atmosferę. Konstruk-
cja ścian umożliwia montowanie ich 
dowolną stroną. 
• szer. ścian 120 cm; wys. 120 cm; ø nakładanych krążków 

4,7 cm; ilość krążków 468; 3 drewniane kule o ø 7 cm; 
ø zegara i tarcz przewlekanek 30 cm; wym. liczydła 
40 x 40 cm; 100 korali w zestawie

Grzybek manipulacyjny 
z kapeluszem
NS 0436 1 950 zł
Kącik zabaw w kształcie grzybka. Ścia-
ny, wykonane ze sklejki, wyposażone 
w różnego rodzaju akcesoria: labiryn-
ty, kolorowe okienka, lusterko, sznuro-
wane makatki, figury geometryczne, 
suwaki. Wielkość grzybka umożliwia 
schowanie się pod kapeluszem, co 
sprzyja atmosferze intymności zabawy 
i podziałowi miejsca pracy. Kapelusz 
grzybka wykonany z trwałej tkaniny 
PCW, zdejmowany z podstawy, może 
służyć jako siedzisko, a dla mniejszych 
dzieci jako kształtka rehabilitacyjna. 
Liczne elementy manipulacyjne zachę-
cają do zabaw usprawniających mo-
torykę palców. 
• wym. 120 x 120 x 130 cm

kąciki rehabilitacyjne
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JollyHeap zielono-niebieskie
JH 0001 4 200 zł
Dzięki prostej formie, uniwersalnym kształtom 
oraz ogromnej łatwości łączenia i rozkłada-
nia, te klocki magnetyczne dają możliwość 
nieograniczonego w czasie i przestrzeni 
modyfikowania miejsca do pracy, terapii, 
odpoczynku i zabawy. Każde dziecko, na-
wet bez specjalnych umiejętności w zakresie 
koordynacji ruchu, jego organizacji i umie-
jętności technicznych, razem z pedagogiem 
lub terapeutą może aktywnie uczestniczyć 

w organizowaniu przestrzeni do zabawy, 
nauki i terapii. Dzięki możliwości kształto-
wania odpowiednich płaszczyzn, wymiarów 
i kształtów konstrukcji budowanych, można 
dowolnie dostosować je do indywidualnych 
ograniczeń i dysfunkcji dziecka. Klocki ma-
gnetyczne „JollyHeap” są zgodne z wyma-
ganiami dyrektywy zabawkowej 635 PN-
-EN 71-1, PN-EN 71-2, PN-EN 71-3:2014-12.
• w zestawie 100 klocków: 70 szt. kwadratów; 30 szt. trójkątów; 

wym. pudełka 64 x 54 x 64 cm; w celu pozbycia się plam, można 
zastosować wywabiacze do materiałów tekstylnych

klocki 3D
duże, miękkie i magnetyczne

12 cmcm

*w przypadku 
wyboru zestawu 
innego 
niż JH 0001 prosimy 
o kontakt z Biurem 
obsługi klientów 
tel. +48 801 5555 08

dostępne zestawy kolorystyczne*:

12 cm

12
 cm

17 cm

JollyH
JH 000
Dzięki p
oraaz oz ogrg
nia, te kk
nieogra
modyfik
odpoczy
wet bez 
koordyn
jętności t
lub terap

d

• magnetyczne

• lekkie i miękkie

• bezpieczne

• wielofunkcyjne

• ciche w zabawie

• trwałe i użyteczne
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