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Propozycje zabaw sensorycznych- dla wszystkich dzieci, które chcą się 

dobrze bawić. 

 

 Drogi rodzicu organizując czas dla swojego dziecka, pomyśl o swoim 

dzieciństwie. O tym, w jak sposób ty się bawiłeś, co najmilej wspominasz. 

Twoje zabawy obfitowały we wrażenia sensoryczne- huśtałeś się, wchodziłeś na 

drzewa, skakałeś na skakance, budowałeś babki z piasku, jeździłeś na wrotkach i 

rowerze, eksperymentowałaś w kuchni z mamą, babcią… Miałeś dużo okazji, 

aby móc czegoś dotknąć, przemieszczać się i obmyślać własną nieograniczoną 

dziecięcą zabawę. 

 Teraz pomyśl o zabawie swojego dziecka. Czasy się zmieniły, ale dzieci 

wciąż mają potrzebę aktywnej zabawy. Muszą ruszać się i „dotykać” świata. 

Rozwój technologii przyczynił się do tego, że zabawy nie obfitują wystarczająco 

we wrażenia sensoryczne. Spędzanie przez dziecko więcej niż jednej godziny 

dziennie przed telewizorem hamuje jego rozwój. Tablet i gry nie przyczynią się 

w żaden sposób do rozwoju podstawowych zdolności sensoryczno-

motorycznych. Dzieci potrzebują wrażeń sensorycznych pochodzących                       

z bodźców zewnętrznych, aby przetrwać, aby zaspokoić swoje potrzeby, uczyć 

się i poprawnie funkcjonować.  

 Poniżej przedstawiam propozycje zabaw wspomagających rozwój 

sensoryczny w których rodzice mogą uczestniczyć razem z dzieckiem. 

Pamiętajmy, że poprzez wspólną zabawę budujemy naszą relację z dzieckiem- 

rozwijamy zdolność komunikacji i wzmacniamy więzi.  
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Klamerkowy strój  

Potrzebne przedmioty: 

 kosz na ubrania 

 pudełko plastikowych lub drewnianych klamerek 

 różne części garderoby np. skarpetki, koszulki, szalik, rękawiczki 

 moneta 

Przebieg zabawy. 

Dziecko i dorosły wyruszają na poszukiwania ubrań i akcesoriów po domowych 

szafkach  i wkładają je do kosza na ubrania. Dziecko przenosi kosz z ubraniami 

w miejsce zabawy. Dorosły siada na krześle i daje dziecku „szczęśliwą monetę” 

( dziecko trzyma monetę między małym palcem, serdecznym, a wnętrzem dłoni 

- dzięki temu będzie mogło nauczyć się, jak poprawnie trzymać 

klamerki).Dziecko przypina wybraną część garderoby do ubrania dorosłego. 

Zabawa trwa do momentu wyjęcie wszystkich ubrań z kosza. 

Co ta zabawa daje dziecku? 

Dziecko, dzięki zabawie rozwija motorykę małą. Przenoszenie kosza z 

ubraniami dostarcza  wrażeń proprioceptywnych. Zbieranie ubrać, używanie 

klamerek i przypinanie ubrań wpływa korzystnie no rozwój planowania 

motorycznego. 
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Ciastolina 

Potrzebne przedmioty: 

 2 szklanki mąki 

 1 szklanka soli 

 4 łyżeczki proszku do pieczenia 

 2 szklanki wody 

 4 łyżki oleju roślinnego 

 garnek i łyżka 

Przebieg zabawy. 

Dziecko pomaga dorosłemu w przygotowaniu masy do zabawy. W garnku 

należy wymieszać wszystkie produkty. Powstałą masę należy gotować cały czas 

mieszając do momentu, aż ciastolina zacznie odchodzić od dna i ścian garnka i 

zrobi się z jej miękka kula. Po wystygnięciu ciastolina jest gotowa do zabawy.

  Dziecko wałkuje ciastolinę, ugniata, urywa, tworzy figurki. Dorosły 

może uformować różne kształty i prosić o skopiowanie danego kształtu dziecka.

  

 Co ta zabawa daje dziecku? 

Zabawy tego typu dostarczają wrażeń proprioceptywnych oraz pozwalają 

dziecku wyciszyć się i nauczyć organizacji pracy. Wpływają również na 

dyskryminację dotykową oraz rozwój motoryki małej i planowania 

motorycznego. 
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Łap bąbelki  

Potrzebne przedmioty: 

 zestaw baniek mydlanych 

Przebieg zabawy. 

Dorosły dmucha bąbelki w kierunku dziecka. Zadaniem dziecka jest łapać 

bąbelki, tak jakby chciało klaskać 

Co ta zabawa daje dziecku? 

Zabawa wzmacnia integrację obustronną i umiejętność przekraczania linii 

środka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ściskacz  

Potrzebne przedmioty: 

 Do tej zabawy nie potrzebujemy żadnych przedmiotów. 

Przebieg zabawy. 

 Dorosły wyciąga do dziecka ręce i mówi: „Chodź do mnie… Pora na 

Ściskacza.!” I przytula dziecko najmocniej, jak może. 

Co ta zabawa daje dziecku? 

Zabawa dostarcza wrażeń dotykowych i proprioceptywnych (czucia 

głębokiego). Pozwala dziecku zrelaksować się i odzyskać kontrole nad sobą w 

chwili silnej ekscytacji (wyciszyć się). 
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Latarkowy berek 

przyjemna zabawa na czas przed zaśnięciem 

 

 

Potrzebne przedmioty: 

 latarka   

Przebieg zabawy. 

Dziecko i dorosły kładą się na plecach na łóżku lub podłodze. Dorosły gasi 

światło. Dorosły „skacze” swoim światłem po ścianie z miejsca na miejsce,        

a zadaniem dziecka jest „łapać” skaczące światło, najpierw prawą, potem lewą 

ręką ( dorosły kieruje światło na lewą stronę dziecka i poleca ją złapać prawą 

ręką i na odwrót). Następuje zmiana zabawy i dziecko staje się uciekającym.  

Co ta zabawa daje dziecku? 

Podążanie wzrokiem za ruchomym światłem poprawia podstawowe zdolności 

wzrokowo-motoryczne i orientację przestrzenną. Dziecko ćwiczy również 

przekraczanie linii środka.  
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