Seznam pomůcek a her
Hry:
Soubor her Večerníček a další soubory stolních her
Kostky
Domino
Rummikub: zábavná hra s čísly
Pexesa 5 ks
Kris Kros
Scrabble
Šachy
Aktivity – zábavná hra od cca 10 let pro 3 – 16 hráčů
Magnetic: magnetická skládačka
Cluedo: detektivní společenská hra
Dlouhý, široký a bystrozraký
Člověče, nezlob se
Staré pověsti české: společenská hra pro 2 –3 hráče od 7 let
Monopoly
Sudoku
Mini labyrint – skládací hra od 7 do 99 let pro 2 – 6 hráčů
Pexesa
Puzzle – různé druhy
Lego: auta apod.
Lov rybiček: pro 2-3 hráče ( od 4 let)
Skládačka: barevné hříbky s podložkou
Skládací kostky
Provlékací provázky – obrázky zvířat, jemná motorika
Ruleta UNO
Bláznivé berušky: lov berušek na magnety, pro 2-4 hráče (od 4 let)
Hrací karty - na Prší, kvarteta, UNO, Canasta
Omalovánky
Výtvarné potřeby:
Papíry, čtvrtky
Pastelky a tužky
Fixy
Vodové a temperové barvy
Sady barevných papírů
Foukací fixy
Barvy na sklo i s předlohami
Prstové barvy
Sádrové odlitky na vymalování
Korálky na navlékání - různé sady
Plastelína barevná i fluorescenční + vykrajovátka
Lepidla + nůžky
Barevná izolepa
Štětce
Špejle – roličky od toal. papíru (na výrobu postav)
Kerahmota (tvrdnoucí na vzduchu)
Tempery, vodové barvy
Krepový papír – barevné sady
Černý uhel
Gumy a ořezávátka

Ostatní pomůcky:
Modely letadel pro malé modeláře (15 typů)
Drátky + kamínky na drátkování, kleště
Provázky pro jemnou motoriku - nácvik navlékání
Svíčky
Bavlnky na vyšívání + kanava
Potřeby na ubrouskovou techniku - ubrousky různé + speciální lepidla
Masážní míčky – molitanové a s bodlinami (tzv. ježci)
Speciální pomůcky na zlepšení motoriky – dřevěné kostky, „šitíčko“, kufřík pro nácvik
soběstačnosti
Po domluvě:
Keramická pec na vypalování – umístěná na Dětské psychiatrické klinice
Fototiskárna
Flétny
CD přehrávač
CD – relax hudba, pohádky, lidové písničky, doučování předmětů ZŠ
Potřeby pro psy:
Míčky
Polohovací matrace – deky+polštáře
Hračky pro psy
Časopisy:
Sluníčko + Sunny English
Mateřídouška
ABC
Reflex
Knihovna:
Odborná literatura (tematika zdravotnická, psychologická, sociální a dobrovolnictví)
Příručky na zájmové aktivity – nápadníky na hry a tvůrčí aktivity
DVD film Dobrovolně v nemocnici
DVD – tematika praktických rad lidem se zdravotním postižením
CD – fotografie, některé školní práce
VHS – tematika dobrovolnictví, canisterapie
- seznam literatury viz webové stránky

