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Propozycje zabaw sensorycznych 
do zastosowania w domu

 Techniki uspokajające, aby pomóc dziecku w wyciszeniu się
przed snem to: ciepła kąpiel, głęboki masaż ciała, naciskanie
ściany rękami, plecami, kołysanie się w tę 
i z powrotem, przytulanie się i drapanie po pleckach, wtulenie
się w duże poduszki, owijanie kocem, ciasne zawijanie.
Techniki organizujące pomagające w regulowaniu reakcji
dziecka to: żucie suszonych owoców, aktywności
proprioceptywne, tj. wiszenie na drążku, ciągnięcie ciężkich
przedmiotów, przenoszenie lub pchanie przedmiotów,
przyciskanie dziecka między dużymi poduchami, podnoszenie
się na rękach siedząc na krześle, rozciąganie gumowej taśmy,
zagniatanie ciasta, czołganie się.
Zabawy dotykowe: masaże ciała dziecka różnymi fakturami,
materiałami, pędzelkami, rysowanie kształtów na plecach,
rozpoznawanie rodzaju faktury bez użycia wzroku, ścieżki
dotykowe.
Oznakami przeciążenia układu nerwowego u dziecka mogą być:
bezcelowe bieganie, wydawanie różnych dźwięków, wrzaskliwy
śmiech, unikanie kontaktu wzrokowego, buntowanie się, płacz.

 
Życzę Państwu świetnej zabawy z dziećmi 😊

Paulina Kamińska

 





DOŚWIADCZANIE TO
TWÓRCZE DZIAŁANIE
Eksperymenty dla dzieci to zawsze
świetny pomysł na wspólną zabawę, 
a także okazja do nauki poprzez
kreatywne działanie i samodzielne
doświadczanie. Poniżej znajdą Państwo
kilka sprawdzonych i bezpiecznych
domowych eksperymentów. Do dzieła! 😊 

 Meduza w butelce
Będą potrzebne: plastikowa butelka,
niebieski barwnik do żywności, woda 
i folia spożywcza.
Folię spożywczą tniemy na kawałki 
i formujemy z niej coś na kształt meduzy.
Wlewamy do butelki wodę i odrobinę
barwnika. Następnie umieszczamy tam
meduzę, zakręcamy i gotowe!

 
Zakręcone kolory
Będą potrzebne: nakrętka od słoika lub mały
kubek, nożyczki, biała kartka z bloku
technicznego, flamastry, ołówek, linijka,
wykałaczka.
Za pomocą nakrętki odrysuj koło i wytnij je.
Przy użyciu ołówka i linijki podziel koło na
6 równych części. Starannie pokoloruj części
na poszczególne kolory w następującej
kolejności: żółty, czerwony, bordowy,
niebieski, fioletowy, zielony. Na środku koła
delikatnie wbij wykałaczkę tak, aby
wystawała z jego obu stron. Zakręć kołem
jak „bączkiem”.

Ciecz czy nie ciecz?
Będą potrzebne: szklanka wody, ½ kg mąki
ziemniaczanej, miska, taca, łyżka.
Wsyp do miski pół kilograma mąki. Wlej
szklankę wody i wymieszaj dokładnie
wszystkie składniki. Jeśli konsystencja
przypomina kisiel, możesz przystąpić do
badania właściwości substancji. Nabierz
trochę substancji w dłonie i formuj kulę, 
a następnie spróbuj ją położyć na tacy. Co
zaobserwowałeś?

OPRACOWAŁA JOANNA MAKOSIEJ



Zabawy statyczne rozwijają
zdolność koncentracji 

i dostrzegania szczegółów.
Pozwalają wyciszyć dzieci, co 
z kolei pozwala na zapisanie

omawianego materiału w pamięci
dziecka. Karty obrazkowe mogą

być stworzone własnoręcznie, np.
z wycinków z gazet, zdjęć, etykiet

po opakowaniach, ulotek. 
 Postaram się omówić kilka

przykładowych zabaw statycznych
z użyciem kart obrazkowych, jakie

mogą być wykorzystane we
wspólnej zabawie rodzica 

z dzieckiem.

zabawy z użyciem flashcards



- Look and find! Rozkładamy karty obrazkowe przed sobą
powtarzając ich nazwy. Odwracamy karty obrazkiem do dołu,
ponownie powtarzając ich nazwy. Zachęcamy dzieci, by odnalazły
właściwy obrazek wskazując kolejne karty i pytając Is the plane here?.
Zadaniem dzieci jest potwierdzić lub zaprzeczyć.
- Bye-bye, pics! Rozkładamy karty obrazkiem do góry. Powtarzamy
słownictwo. Wypowiadamy magiczną formułę Magic, magic 1, 2, 3,
bye-bye... plane! i odwracamy jedną kartę obrazkiem do dołu. To
samo robimy z kolejnymi kartami aż nie zostanie żaden obrazek.
Zadaniem dzieci jest przypomnieć sobie co przedstawiają kolejne
karty.
- Make a train. Układamy karty w szeregu, zadaniem dzieci jest
zapamiętać ich kolejność. Prosimy dziecko o zamknięcie oczu:"Close
your eyes" i zamieniamy kilka kart miejscami. Zadaniem dziecka jest
ułożyć karty w takiej kolejności w jakiej były na początku.
- Masking flash/ keyhole. Potrzebny jest szablon maskujący albo
zestaw dziurek od klucza o różnym rozmiarze wyciętych z papieru.
Zadaniem dziecka jest odgadnąć, co jest na karcie. Jeśli mamy zestaw
dziurek, zaczynamy od tych najmniejszych stopniowo przechodząc do
tych, przez które widać już całkiem dużo. To samo dotyczy szablonów
maskujących. Możemy także wykorzystać zwykłą kartkę papieru 
i powoli zsuwać ją ukazując coraz większą część obrazka.
- Spin and Win. Oprócz kart potrzebna jest plastikowa lub szklana
butelka wypełniona np. ryżem. Rozkładamy karty tak, by leżały na
linii okręgu. Umieszczamy butelkę w jego środku i zakręcamy nią.
Zachęcamy dzieci do powtórzenia "Spin, spin, spin and win!". Kiedy
butelka się zatrzyma dziecka zadaniem jest  powiedzieć jaki obrazek
wskazuje.

 opracowała Iga Celińska
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