
ZABAWY SENSORYCZNE 

 

Zabawy sensoryczne mają za zadanie dostarczać różnorodnych bodźców do 

rozwoju zmysłów dziecka, poszerzać świat jego doznań. Nie potrzeba do nich 

skomplikowanych zabawek, można wykorzystać przedmioty codziennego użytku i 

produkty spożywcze, które znajdą się w każdym domu. 

 

 PIASEK KINETYCZNY 

 

Najważniejszym narzędziem w czasie tej zabawy są ręce dziecka. To one przesypują, 

ugniatają i przesiewają piasek. Gotowe budowle można ozdobić kamykami, 

muszelkami, listkami. Piasek kinetyczny jest wilgotny, świetnie się klei i nie 

rozsypuje. Można kupić go w sklepie lub zrobić samemu. 

Piasek kinetyczny: 

• mąka kukurydziana (tyle, ile potrzebujecie piasku), 

• olej spożywczy, 

• barwnik spożywczy (opcjonalnie). 

Do mąki stopniowo dodajemy olej. Mieszamy do uzyskania odpowiedniej 

konsystencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BALONOWE STEMPELKI 

 

Do różnokolorowych baloników nalewamy wodę (wystarczy tyle, żeby je obciążyć), w ten sposób 

powstaną stempelki. Przygotowujemy paletę z farbami i można rozpocząć zabawę. Balonowe 

stempelki są miękkie i elastyczne, przelewająca się w środku woda przyciąga uwagę i sprawia, że 

dobrze leżą one w rączkach. Jak malować balonami? Odbijać pieczątki, używać jak szerokiego 

pędzla albo toczyć po papierze jak piłkę. 

 

 MAŁA CUKIERNIA 

 

Ciastolinowe ciastka mogą mieć różne wielkości, kształty i kolory. Do zabawy 

przyda się wałek, foremki do ciastek i występujące w roli posypek cekiny, brokatowy 

pył, ziarenka maku lub sezamu. 

Domowa ciastolina: 

• 2 szklanki mąki, 

• 1 szklanka soli, 

• 2 łyżki oleju roślinnego, 

2 płaskie łyżki proszku do pieczenia, 

• 1,5 szklanki gorącej wody. 

Wszystkie składniki należy wymieszać i intensywnie ugniatać, aż się połączą, a masa 

zrobi się zwarta i elastyczna. Ciastolinę można zabarwić, dodając do podzielonej na 

części masy barwniki spożywcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SOLNE OBRAZKI 

 

Sól kuchenną wsypujemy do kilku kubeczków i energicznie mieszamy z kawałkiem kolorowej kredy. 

Powstały pył zabarwi sól. Teraz można zacząć tworzyć obrazki. Wystarczy przygotować kartkę z 

wybranym konturem narysowanym grubym flamastrem. Może to być np. owoc, zwierzę, dom – 

ważne, żeby kształt nie był skomplikowany. Wypełnienie konturów różnymi kolorami soli wymaga 

większej precyzji i koncentracji uwagi. 

 

 SYPKA TABLICA 

 

Na dużej tacy lub kuchennej stolnicy rozsypujemy warstwę mąki, kaszy manny lub piasku – i tabliczka 

gotowa. Na ciemniejszym tle kreślone przez dziecko znaki będą lepiej widoczne, co z pewnością 

zachęci je do dalszej zabawy. Sypką tabliczkę ściera się jednym ruchem ręki, a powierzchnię można 

wyrównać dosypując odrobinę mąki lub kaszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ŚCIEŻKA SENSORYCZNA 

 

To zabawa dla bosych stóp. Na podłodze przygotowujemy trasę składającą się z powierzchni o 

rożnych właściwościach. Mogą to być kawałki tkanin – wełna, jedwab, futerko, płótno, papiery – 

ścinki gazet, grubszy karton, bibuła, tacki wypełnione cienką warstwą kaszy albo ryżu. Spacerowanie 

taką ścieżką rozwija nie tylko zmysł dotyku. Dzięki kolorom stymulowany jest też wzrok, a wydające 

różne dźwięki faktury pobudzają słuch. 

 


