
Opracowały: 

pedagog/logopeda K.Iwanowska, psycholog B. Wołyńska 

Źródło: 

Agnieszka Radziszowska „15 pomysłów na zabawy sensoryczne”. 

Elżbieta Lekan „Trampolina+ Zabawy sensoryczne”. 

Marta Bogdanowicz „Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki”. 

 

ZABAWY SENSORYCZNE Z MAŁYM DZIECKIEM 
 

Proponujemy zabawy sensoryczne dostarczające bodźców do rozwoju zmysłów i poszerzenia 

świata doznań, pozwalające poznawać otaczający świat i pobudzające wyobraźnię, a także zajmujące 

dziecko na dłuższy czas.  

Ważne jest to, że możemy do zabawy wykorzystać przedmioty codziennego użytku i produkty 

spożywcze, które znajdą się w naszym domu.  

1. Zabawy z piaskiem. 

Najważniejszym narzędziem w czasie tej zabawy są dziecięce rączki. To one przesypują, ugniatają  

i przesiewają piasek. Gotowe budowle można ozdobić dostępnymi w domu drobiazgami (kamykami, 

muszelkami, listkami, ścinkami materiału, bibułą, grochem, ryżem itp.). Żeby babki się udawały                

(i sprzątania było mało), będzie potrzebny piasek kinetyczny. Jest zawsze wilgotny, świetnie się klei i 

nie rozsypuje. Można go 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. 

2. Pudełko ze skarbami. 

To prawdziwa uczta dla zmysłów. Do zabawy przyda się duże pudełko kartonowe, w którym należy 

wyciąć otwory na rączki. Następnie należy włożyć do środka przedmioty, które mają różne faktury. 

Mogą to być ścinki kolorowych tkanin, wstążki, piórka, kawałki folii bąbelkowej czy gazety.  

W pudełku chowamy niewielkich rozmiarów skarby, np. figurki ulubionych zabawek, samochodziki, 

laleczki czy małe przedmioty codziennego użytku. Dziecko wkłada ręce do kartonu. Jego zadaniem jest 

odnalezienie przedmiotu, o który prosimy. Dziecko może także próbować za pomocą zmysłu dotyku 

opisać, co znajduje się w kartonie (miękki, twardy, okrągły, gładki, chropowaty itp.),  

a następnie próbuje odgadnąć, co to jest. 

3. Dotykowy obrazek. 

Przygotujcie wspólnie dotykowe dzieło. Będą wam potrzebne różne skrawki materiałów, gąbki, waciki, 

guziki, muszelki, kawałki tapet, ziarenka ryżu, groch, fasola, karton, bibuła, gazety, klej  

i wyobraźnia. Stwórzcie obraz, przyklejając do papieru dostępne w domu skarby. Niech dziecko 

zamknie oczy i próbuje rozpoznawać faktury dotykiem. Poprośmy, by opisało cechy powierzchni, jakiej 

dotyka np. szorstki, gładki, twardy, miękki, kłujący itp.  

4. Suchy makaron. 

Makaron o różnym kształtcie i w wielu kolorach jest znakomity do przesypywania i segregowania. 

Wypełniony nim, zakręcony słoik to świetny grzechoczący instrument. Nieco starsze maluchy mogą 

spróbować nawlekać makaron na sznurek i zrobić naszyjnik dla mamy. 

5.  Bańki mydlane. 

Z pianą można bawić się przygotowując miskę z wodą, w której maluch będzie mógł zanurzyć ręce, 

albo wkładając dziecko do wanny. Do wypełnionego pianą naczynia lub wanny wrzucamy kolorowe 

piłeczki, plastikowe zakrętki od butelek, niewielkie zabawki. Zadaniem dziecka będzie odnalezienie ich 

i wyłowienie ręką lub sitkiem.  

6. Mała cukiernia. 

Ciastolinowe ciastka mogą mieć różne wielkości, kształty i kolory, w roli wafelków do lodów doskonale 

sprawdzą się papierowe foremki, w których piecze się babeczki. Do zabawy przyda się wałek, 

wykrawaczki do ciastek i występujące w roli posypek cekiny, brokatowy pył, ziarenka maku, ryżu 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. 
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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. 

7. Figurki z masy solnej. 

Z gotowej masy maluchy mogą lepić płaskie lub przestrzenne figurki. Gdy brak im jeszcze precyzji, 

wielkim ułatwieniem będą foremki do ciastek. Kiedy gotowe figurki wyschną (zazwyczaj trzeba dać im 

dzień na stwardnienie), można je pomalować. 

Masa solna: 

• 2 szklanki mąki, 

• 2 szklanki soli, 

• woda (tyle, żeby uzyskać pożądaną konsystencję). 

Do składników sypkich dodajemy powoli wodę i zagniatamy, aż całość się połączy. 

8. Malowanie farbami rączkami lub stopami. 

To niezwykle odkrywcze doświadczenie, które pozwala poznać lepiej swoje ciało, dotyk i doskonale 

poprawia nastrój. Małe dzieci malują z rozmachem – im większa kartka, tym lepiej, i oczywiście na 

podłodze, bo z niej nic już nie spadnie. Proponujemy zabezpieczyć podłogę gazetami lub folią i 

sprzątania wcale nie będzie tak dużo. 

9. Rysowanie w piance do golenia. 

Wystarczy na gładką powierzchnię wycisnąć piankę do golenia i dać maluchowi pełną swobodę. Zachęć 

dziecko do malowania nie tylko palcami, ale używania całych dłoni. 

10. Masażyki. 

Zabawy w rysowanie palcami na pleckach dziecka różnych kształtów, np. płynącą rzeczkę, słoneczko, 

padający deszczyk, idące słonie po betonie czy panieneczkę na obcasach. Większość dzieci je uwielbia. 

Możemy bawić się w ten sposób na siedząco lub leżąco. Taka zabawa pozwoli pogłębiać więź 

uczuciową z dzieckiem. Ponadto masażyki uczą dzieci orientacji we własnym ciele, pomagają poznać 

kierunki (góra-dół, lewo-prawo), pozwalają doznawać różnego rodzaju bodźce dotykowe. Pomagają 

także dziecku skoncentrować się na sobie, swoim ciele, dzięki czemu uspokajają i odprężają. 

 

  

Życzymy świetnej zabawy. 
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