
  

Zabawy sensoryczne
 



  

Coraz szerzej, więcej i głośniej mówi się o 
potrzebie stymulowania zmysłów dziecka dla 
prawidłowego rozwoju. Do tego obserwujemy 

coraz więcej dzieci z problemami z 
przetwarzaniem bodźców sensorycznych co 

skutkuje min. trudnościami w uczeniu i 
koncentracji, obniżoną koordynacją ruchową, 

nadwrażliwością na bodźce lub nadmiernym ich 
poszukiwaniem czy problemami z jedzeniem.



  

Zabawy i aktywności sensoryczne możemy z powodzeniem stosować

w domu, pamiętając o tym że zgodnie z teorią integracji

sensorycznej mamy 7 systemów zmysłowych  

Są to: 

 dotyk, 

 równowaga/układ przedsionkowy

 czucie głębokie/propriocepcja

 wzrok,

 smak 

 węch

 słuch 



  

Dotyk 



  

Memory dotykowe
Takie memory z 

powodzeniem można 
wykonać w domu, 

potrzebne będą tylko 
zakrętki od słoików, 

klej i dowolne materiały, 
które wkleimy do 

środka:) 



  

Książeczka sensoryczna
Podobnie jak 

memory,książeczka wykonana 
jest z materiałów 

dostępnych w każdym domu. 
Jeżeli rozłożymy 

poszczególne strony 
książeczki na podłodze, z 

powodzeniem możemy stąpać 
po nich bosymi stopami.



  

Zabawy z ryżem

Równie dobrze można do 
tej zabawy wykorzystać 

kaszę, makaron czy piasek. 
W ryżu można schować 
małe zabawki, obrazki, a 

później ich szukać. Można 
go przesypywać, zanurzać 

w nim dłonie lub stopy.



  

Piaskownica
Zabawy w piasku to jedno z 

ulubionych dziecięcych 
zajęć. Cudownie byłoby 

mieć w ogrodzie plażę ale i 
piaskownica może stać się 

wspaniałym miejscem zabaw 
sensorycznych, szczególnie 

kiedy zdejmiemy buty i 
bawimy się boso. 



  

Kasztany
Nasze ksztany zebraliśmy 

jesienią i dobrze wysuszyliśmy. 
Służą nam do wielu zabaw. Można 
je wykorzystać do masażu, można 

po nich stąpać lub nazbierać 
sporą ilość, wysuszyć i wysypać 

do wanienki do kąpieli dla 
niemowlaka, mamy wtedy 

kasztanowy basenik tylko dla 
siebie, a doznania sensoryczne 
dla całego ciała niesamowite.



  

Ciastolina 

Z ciastoliną zabawa jest 
zawsze ciekawa. Istnieje 
na nią mnóstwo przepisów, 
a każdy z nich z łatwością 

wypróbujecie w domu. 
Można ją wałkować, 

ugniatać, kroić i 
formować.



  

Sprytna plastelina
Ta masa plastyczna, jest 

jedną z naszych ulubionych :) 

Jak widzicie, robimy z niej 
pralinki. Lubimy ją bo długo 

pozostaje miękka i elastyczna. 
Nasza ma dodatkowo kuleczki 
styropianowe ale w sklepach 

znajdziecie sporo innych 
wariantów. 



  

Robimy ciasto

Zabawa idealna w 
swojej prostocie, łączy 

przyjemne z 
pożytecznym. Jest 

lubiana przez 
wszystkie dzieci 



  

Rzepy – czepy, kreatywne klocki

Lubimy rzepy – czepy 
za to, że oprócz 

doznań sensorycznych, 
można z nich stworzyć 

śmieszne stworki



  

Gniotki
Gniotki, to popularne 
zabawki sensoryczne.  
można zrobić własnego 

gniotka z balonika i 
mąki, można także 
wsypać do środka 

groch, ryż, kukurydzę, 
czy drobne kamyki.



  

Kulki hydrożelowe
Te sprytne kuleczki można 

kupić w kwiaciarni, 
wystarczy zalać je wodą i 

już po kilku godzinach 
rozpocząć wspaniałą 
sensoryczną zabawę. 

Posłużą nam dłużej jeżeli 
regularnie będziemy 
dostarczali im wody



  

Gąbka i guziki
Kąpiel dłoni w guzikach to 
też fajna sprawa, jeżeli 
ktoś ma dużo guzików :) 

takie guziczki można 
ukryć w gąbce i  

wydłubywać palcami, albo 
odwrotnie – chować guziki 

w otworach w gąbce



  

Zabawy z folią aluminiową
Z folii można zrobić kulki, 

poukładać na podłodze i chodzić 
po nich. Jednak dzisiaj chcę 
zaproponować inną zabawę – 

zwierzątka ukryte w folii. Dzieci 
dotykając próbowały odgadnąć 
jakie zwierzątko zostało ukryte 

w pakunku z folii, następnie 
musiały się troszkę napracować 

żeby otworzyć foliowe 
zawiniątko. 



  

Bose zabawy

Zbliża się lato i wszelkie 
bose zabawy będą możliwe 

również na świeżym 
powietrzu. Bieganie po 

trawie, piasku czy 
kamieniach to wspaniała 
sensoryczna uczta dla 

naszych zmysłów.



  

Pomysłów na zabawy sensoryczne nie sposób 
zliczyć, dlatego powyższe to tylko moja 

propozycja, z której mam nadzieję 
skorzystacie.

W przyszłym tygodniu, zapraszam na spotkanie 
związane z propozycjami stymulacji układu 

przedsionkowego. 

Hania Tomikowska
logopeda
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