
Propozycje zabaw sensorycznych- 

dla wszystkich dzieci, które chcą się dobrze bawić. 

Zmysł smaku i węchu 

 

 

Posmakuj i powiedz 

Potrzebne przedmioty: 

 opaska do zakrycia oczu. 

 żelki 

 odrobina dżemu lub galaretki 

 kawałki owoców cytrusowych 

 popcorn w różnych smakach 

 kawałki pokarmów o podobnej fakturze np. jabłka, rzodkiewki. 

 

Przebieg zabawy. 

Dziecko smakuje z zakrytymi oczami wcześniej przygotowane produkty i zgaduje, co to jest. 

 

Co ta zabawa daje dziecku? 

 Zabawa wpływa na poprawę dyskryminacji smakowej i węchowej. 

 Zgadywanie z zamkniętymi oczami rozwija umiejętność wizualizacji.  
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Zabawa rozwijająca zmysł proprioceptywny 

 

Siatkowy latawiec 

Potrzebne przedmioty: 

 plastikowa siatka na zakupy 

 sznurek-  dł. 2- 2,75 m                    

 szerokie, kolorowe wstążki 

 nożyczki 

 zszywacz 

 odpowiednie warunki atmosferyczne: wiatr. 

 

                                Rys. Freepik 

Przebieg zabawy 

Należy przegotować latawiec. Przymocować sznurek do dwóch uch siatki. Następnie z bibuły zrobić 

„ogon” i zszywaczem przytwierdzić do dna siatki. Dziecko trzyma wolny koniec sznurka i biegnie pod 

wiatr. Siatka wypełnia się powietrzem i unosi w górę. 

 

Co ta zabawa daje dziecku? 

 Zabawa rozwija mięśnie odpowiedzialne za dużą motorykę, wpływa na kinestezję i poprawia 

koordynację obustronną, dzięki bieganiu pod wiatr. 

 Zabawa rozwija świadomość proprioceptywny poprzez wyczuwanie, czy siatka jest 

wypełniona powietrzem, czy pusta. 

 Zabawa wpływa pozytywnie na stopniowanie siły ruchu- poprzez wciąganie ręki, aby 

utrzymać siatkę i przytrzymywanie sznurka, tak aby latawiec nie spadł. 
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Zabawa rozwijająca zmysł wzroku 

 

Wędkowanie 

Potrzebne przedmioty: 

 ryby z kartony ( karton, brystol, nożyczki, kredki, spinacze do papieru) 

 wędka ( patyk o dł. 1m, magnes, sznurek dł. 1m) 

 kosz na ryby 

 

Przebieg zabawy 

Dorosły rysuje na brystolu rybę o wymiarach ok. 12x 7 cm, która posłuży dziecku, jako wzór do 

odrysowania na brystolu. Dziecko z pomocą dorosłego odrysowuje kontur ryby kilkakrotnie. 

Następnie ozdabia swoje ryby ( rysuje oczy, łuski). Na głowę każdej ryby nakłada spinacz. 

Dorosły wykonuję wędkę. Dziecko rozkłada ryby na podłodze i razem z rodzicem idzie na ryby. 

 

Ciekawe, kto złowi więcej ryb? 

 

Co ta zabawa daje dziecku? 

 Zabawa wpływa korzystnie na rozwój zdolności wzrokowo- ruchowych 

 Wpływa na poprawę dyskryminacji dotykowej – dzięki używaniu narzędzi. 

 Zabawa wpływa na rozwój ogólnych zdolności motorycznych, świadomości ciała i 

propriocepcji. 

 

 

Rys. Tigatelu 
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