
Zbiór zabaw wspierających 
Integrację Sensoryczną

..bo w domu nie musi być nudno!



Domowy badminton

Drogi Rodzicu!

Potrzebujesz tylko:

✓ dwóch papierowych talerzyków,

✓ dwóch patyków albo drewnianych łyżek,

✓ dobrego kleju albo taśmy klejącej,

✓ balonika.

Wspólnie z dzieckiem przygotuj paletki
i balonik. Wyznaczcie linie boiska (grając na
punkty) albo grajcie bez ograniczeń („idźcie
na rekord”!). Udanej zabawy!



Król bramki

Drogi Rodzicu!

Potrzebujesz tylko:

✓ pudełka,

✓ nożyczek,

✓ mazaków,

✓ piłeczek pingpongowych.

Wspólnie z dzieckiem przygotuj „bramki”. 
Wyznaczcie linię startu. Rywalizujcie albo grajcie 
drużynowo. No to.. cel – pal!



Tip-top

Drogi Rodzicu!

Potrzebujesz tylko:

✓ kolorowej taśmy izolacyjnej albo 
samoprzylepnego papieru kolorowego,

✓ nożyczek.

Wspólnie z dzieckiem przygotuj różnokolorowe
trasy wędrówek. Spacerujcie tak, żeby pięta
jednej stopy dotykała palców drugiej. Udało się
utrzymać równowagę? No to jeszcze raz.. i ręce
na biodra! A potraficie iść i śpiewać?



Wyrzutnia

Drogi Rodzicu!

Potrzebujesz tylko:

✓ rolki po papierze toaletowym,

✓ balona,

✓ plastikowych kubeczków,

✓ piłeczek pingpongowych. 

Razem z dzieckiem ułóżcie piramidę z kubków.
Następnie nałóżcie balon na rolkę po papierze
– to będzie wyrzutnia. Wystarczy włożyć do
wyrzutni piłeczkę pingpongową, naciągnąć
balon, namierzyć cel i.. TRACH!



Butelkowy slalom

Drogi Rodzicu!

Potrzebujesz tylko:

✓ butelek,

✓ chustki.

Zacznij od rozstawienia dwóch butelek w pokoju.
Daj dziecku chwilę na przyjrzenie się
i zapamiętanie gdzie stoją, po czym zawiąż mu
oczy. Zadanie polega na przejściu w taki sposób,
aby nie przewrócić żadnej z butelek. Gdy dziecku
uda się przejść, dołóż kolejną przeszkodę i tak do
momentu, aż skończą Wam się w domu
plastikowe butelki ;)

Ta zabawa poprawia koncentrację, ćwiczy
zapamiętywanie i koordynację ruchową.



Sekwencje trochę inaczej

Drogi Rodzicu!
Potrzebujesz tylko:

✓ taśmy klejącej,

✓ kolorowych piłeczek,

✓ kartki z bloku technicznego,

✓ kredek,

✓ nożyczek.

Wspólnie z dzieckiem przygotujcie kartoniki z układami
kolejnych sekwencji. Następnie naszykujcie piłeczki
w odpowiednich kolorach. [Piłeczki można zastąpić
klamerkami i przypinać je np. na suszarkę do prania.]
Zabawa polega na jak najszybszym przyklejeniu piłeczek
do taśmy według wylosowanego kartonika
z sekwencjami.

Zabawę możemy utrudnić eksponując kartonik tylko
przez chwilę, a następnie odtwarzać kolejne kolory
z pamięci.



Szczudła z puszek

Drogi Rodzicu!

Potrzebujesz tylko:

✓ dwóch puszek, np. po kukurydzy konserwowej, 
grochu albo plastikowych wiaderek, np. po 
twarogu (raczej dla młodszych, lżejszych dzieci),

✓ czegoś ostrego do zrobienia dziurek,

✓ sznurka,

✓ samoprzylepnego papieru kolorowego.

Zaproponuj dziecku zabawę plastyczną w ozdabianie
puszek. Następnie zrób dziurki w spodzie puszek lub
wiaderek, przewleczcie przez nie sznurek i zawiążcie
w środku dwa supły. Poleć dziecku, żeby stanęło na
puszkach, trzymając sznurki w dłoniach. Asekuruj
Malucha podczas przechadzki.

Zabawa ćwiczy koordynację obustronną
i równowagę.



Kółko i krzyżyk
Drogi Rodzicu!

Piękny klasyk, którego nie trzeba przedstawiać.
Idealna gra doskonaląca logiczne myślenie
i szybkie reagowanie. Dziś w wersji maxi.

Potrzebujesz tylko:

✓ taśmy malarskiej,

✓ 10 piłeczek w dwóch kolorach (5 w jednym i 5 
w drugim).

Utrudniając: umieśćcie dwie linie startu po obu
stronach pola gry. Każdy uczestnik na swojej linii
startu ma swoje piłeczki. Na sygnał biegniecie
z jedną piłeczką i kładziecie ją w dowolnym
miejscu na polu gry. Następnie wracacie na swoją
linię startu po kolejną piłeczkę.

Szybkich wygranych!



Uchroń udo

Drogi Rodzicu!

Stań naprzeciwko dziecka. Złapcie się za
prawe dłonie. Wasze zadanie będzie
polegało na tym, by klepnąć „przeciwnika”
w prawe udo. Jednocześnie należy starać
się uchronić swoje udo. Po kilku próbach
zmieńcie rękę i kontynuujcie zabawę.



Odrysowanie cieni

Drogi Rodzicu!

Potrzebujesz tylko:

✓ ulubionych zabawek dziecka,

✓ lampy albo latarki,

✓ ołówka,

✓ kartek.

Poproś dziecko, żeby przygotowało kilka swoich
ulubionych zabawek (mogą to być klocki,
samochodziki, figurki zwierząt), a Ty przynieś kilka
przedmiotów codziennego użytku (może to być
kubek, wazon). Ustawcie przedmioty w rzędzie, za
nimi postawcie lampkę lub latarkę. Zadanie polega na
tym, żeby odrysować cienie, jakie poszczególne
elementy będą rzucać na kartkę. Możecie też
zgadywać, co zostało odrysowane. Udanej zabawy!



Pająk w sieci

Drogi Rodzicu!

Potrzebujesz tylko:

✓ włóczki,

✓ opcjonalnie: piłeczek, kart, klamerek.

Razem z dzieckiem stwórzcie domowy tor
przeszkód. Zaczepcie włóczkę o meble, stoły,
krzesła, klamki. Spróbujcie przejść przez
pajęczynę tak, żeby nie dotknąć żadnej nitki.

Zabawa nabierze mocy, kiedy rozłożycie między
nitkami piłeczki albo przyczepicie klamerkami
do włóczki karty. Wtedy zwycięzcą zostanie ten,
kto nie dotknie pajęczyny i zdobędzie jak
najwięcej „fantów”.



Naleśnik

Drogi Rodzicu!

Potrzebujesz tylko:

✓ kołdry lub koca.

Z pomocą dziecka rozłóż koc na podłodze. Poleć
dziecku, żeby ułożyło się na jego brzegu (jeśli
potrzebuje wsparcia, powiedz: „tu połóż głowę, a tu
nogi”). Turlaj je, ciasno zawijając w koc, mówiąc, że
zawijasz naleśnik. Głowa dziecka powinna być na
zewnątrz a ręce mogą być zawinięte lub zostawione
luźno, przy głowie. Następnie (delikatnie masując
i dociskając) udawaj, że smarujesz naleśnik dżemem,
posypujesz cynamonem, kroisz i zjadasz. Zadaniem
dziecka jest samodzielne rozwinięcie się. Zabawa
pozwala na wyciszenie dziecka, zalecana zwłaszcza po
intensywnych szaleństwach oraz przed snem.



Przechadzka z taczką

Drogi Rodzicu!

Połóż dziecko na brzuszku, tak by jego
dłonie spoczywały na podłodze, niedaleko
ramion. Złap rękoma okolice ud dziecka,
a potem unieś mu nogi – tworząc w ten
sposób „uchwyt taczki”. Trzymaj dziecko
uważnie, kiedy „chodzi” na rękach.

Utrudnij zadanie: rozłóż w pokoju puzzle,
niech dziecko złoży je w całość „chodząc”
na rękach.



Pudełko rozmaitości
Drogi Rodzicu!
Potrzebujesz tylko:

✓ średniej wielkości kartonu,

✓ nożyczek,

✓ przedmiotów dnia codziennego,

✓ opcjonalnie: papieru z niszczarki, kamyków, 
drobnych zabawek.

Wytnij w kartonie otwory tak, żeby zmieściły się
w nich ręce dziecka, ale jednocześnie tak, żeby nie
udało się podglądać, co jest w środku.
W tajemnicy przed dzieckiem włóż do środka jakiś
przedmiot, np. grzebień i poleć Maluchowi, żeby
po dotyku odgadnął co trzyma w dłoniach.

Za kilka dni zabawę można wzbogacić wsypując do
kartonu np. papier z niszczarki i kilka kamyków
(drobnych zabawek), które dziecko ma odnaleźć
wykorzystując tylko dotyk.



Pajęczynka

Drogi Rodzicu!

Potrzebujesz tylko:

✓ taśmy malarskiej,

✓ gazet,

✓ pomponów.

Naklej taśmę malarską na futrynę tak, żeby
imitowała pajęczynę. Następnie przygotuj
gazety albo sklepowe reklamy. Wspólnie
z dzieckiem zgniećcie je i stwórzcie z nich
kule. [Możecie wykorzystać też gotowe,
lekkie pompony.] A teraz nie pozostaje nic
innego jak.. celować! Samych rekordów!



Smakowe zgadywanki*

Drogi Rodzicu!

Potrzebujesz tylko:

✓ smakołyków (wybierz te, które dziecko lubi, ale
ostrożnie możesz spróbować wprowadzić nowy
smak),

✓ chustki.

Zawiąż dziecku oczy i daj do spróbowania wcześniej
przygotowane smakołyki (kawałek jabłka, odrobinę
dżemu, orzeszka, troszkę Nutelli czy pół biszkopta).
Świetna zabawa stymulująca zmysł smaku. A także
okazja do śmiechu! Okazuje się, że gdy nie widzimy
co jemy, smaki przestają być takie same.

*zabawę możemy zaproponować dziecku, które nie napotyka na
trudności z jedzeniem, by nie powodować dodatkowego stresu.



Domowy twister

Drogi Rodzicu!
Potrzebujesz tylko:

✓ kartonu albo dużego arkuszu papieru,

✓ mazaków,

✓ farb.

Razem z dzieckiem rozłóżcie papier na
podłodze. Pozwól dziecku odrysować na nim
Twoje stopy i dłonie. Możecie wykorzystać
sekwencje ze zdjęcia albo stworzyć własne.
Wspólnie pomalujcie je farbami jak
najbarwniej. Poczekajcie aż trasa wyschnie
i zacznijcie zabawę. Ręce i nogi powinny być
ułożone na odpowiednich śladach na
papierze. Komu uda się nie pomylić podczas
skoków?



Mini boisko
Drogi Rodzicu!
Potrzebujesz tylko:

✓ płaskiego pudełka (np. wieczka po puzzlach, butach),

✓ dwóch gumek recepturek,

✓ nakrętek lub pomponów,

✓ białej i zielonej kartki bloku technicznego,

✓ nożyczek,

✓ kleju,

✓ czterech małych guzików.

Razem z dzieckiem namalujcie boiskowe linie na kartce zielonego kartonu
(dopasowanego do wielkości pudełka). Poleć dziecku, żeby włożyło kartkę do
pudełka. Z białej kartki technicznej wytnij pasek o szerokości równej wysokości
pudełka, ale od niego dłuższy. W środku wytnij dziurę nieco większą od nakrętki.
Przyklej pasek na środku pudełka. Po dłuższych bokach kartonu zrób cztery dziurki
na gumki. Pozwól dziecku przeciąć gumkę i przełożyć przez dziurki. Warto
guziczkami wzmocnić węzełki na recepturkach, żeby się nie przesuwały. Czas na
zabawę! Każdy z graczy otrzymuje tyle samo nakrętek/pomponów. Zadanie polega
na strzelaniu gumką w nakrętkę tak, żeby przez dziurę wpadła na pole przeciwnika.
Wygrywa ten, na którego polu jest mniej nakrętek (nieistotne czy swoich, czy też
partnera w zabawie). Cel pal!



Złap i rzuć

Drogi Rodzicu!

Potrzebujesz tylko:

✓ piłeczki pingpongowej,

✓ dwóch plastikowych kubków.

I już. Gra zręcznościowa gotowa. Niby nic, a dzięki niej
rozwijamy i doskonalimy: koordynację wzrokowo-
ruchową, funkcje wzrokowe (percepcję, ocenę
odległości), umiejętność dostosowania siły do zadania,
planowanie ruchowe, ruchy posturalne w tle,
umiejętności utrzymania równowagi bez kontroli
wzrokowej.. A zatem do dzieła!



Ręce do góry!
Drogi Rodzicu!

Wieszanie firanek, trzech z rzędu, jest nie lada
wyzwaniem dla naszej obręczy barkowej. Dlatego
należy o jej wzmocnienie dbać od najmłodszych lat. Jak
to zrobić, żeby było atrakcyjnie dla Malca?

Potrzebujesz tylko:

✓ okna balkonowego albo dużego lustra,

✓ pianki do golenia.

Zachęć dziecko, żeby mazało pianką po całej dostępnej
powierzchni. Świetna zabawa i nieocenione ćwiczenie
wzmacniające i stabilizujące obręcz barkową. A tym
samym baza dla doskonalenia małej motoryki i ruchów
precyzyjnych. Podsumowując.. żeby jutro ładnie pisać,
trzeba dzisiaj bazgrolić!



Baza

Drogi Rodzicu!

A gdyby tak odświeżyć wspomnienia i przybliżyć
Maluchowi odrobinę „świata w zupełnie innym
stylu”? Z koca, kołdry, prześcieradeł, poduszek,
krzeseł budowaliśmy prawdziwe fortece. Jeszcze
tylko sznurek, spinacze i książki („żeby nie spadło”)..
i gotowe! Latarka i miseczka łakoci zapewnią
zabawę na długie godziny. W końcu to klasyk!



Skoki przez drabinkę

Drogi Rodzicu!

Potrzebujesz tylko:

✓ gazety,

✓ nożyczek.

Razem z dzieckiem potnij gazetę na około 5-centymetrowe
paski. Następnie ułóżcie je na podłodze na wzór drabinki.
Zadanie dziecka polega na sprawnym przeskakiwaniu
kolejnych szczebelków w najróżniejszy sposób. Może
wskakiwać na szczebelki obunóż albo w przestrzenie
między szczebelkami, albo biec po szczebelkach wysoko
unosząc kolana, albo skakać obunóż raz w drabinkę a raz
na zewnątrz, albo.. Skocznej zabawy!



Dziecięca fizyka
Drogi Rodzicu!
Potrzebujesz tylko:

✓ miski,

✓ 1 kg mąki ziemniaczanej,

✓ wody (delikatnie dolewanej; na 1 szklankę mąki – ok. ½ szklanki 
wody),

✓ opcjonalnie: barwników, ceraty na stół (!)

Poleć dziecku, żeby dokładnie wymieszało wszystkie składniki i.. ciecz 
nienewtonowska gotowa!

Zaproponuj dziecku, żeby:
- delikatnie położyło dłoń w misce,
- zgniotło ciecz,
- położyło ją na dłoni,
- uderzyło pięścią w masę w misce,
- postawiło w misce zabawkę (np. figurkę zwierzątka),
- wrzuciło do miski z cieczą piłeczkę kauczukową,
- ulepiło „śnieżkę” i położyło ją na Twojej dłoni,
- „pospacerowało” paluszkami po cieczy w misce.
Jak reaguje ciecz? Ciecz.. nie-ciecz?



Przeciskanki-przeskakiwanki

Drogi Rodzicu!

Usiądź na podłodze z wyprostowanymi nogami.
Poleć dziecku, żeby przeskoczyło przez nie
obunóż. Następnie rozsuń nogi – niech dziecko
przeskoczy najpierw przez jedną, a później przez
drugą Twoją nogę. A teraz ugnij nogi w kolanach
robiąc mostek – powiedz dziecku, żeby się
przecisnęło (możesz lekko docisnąć Malca, żeby
wydostanie się spod nóg wymagało od niego
użycia siły). Na koniec jedną nogę ugnij (niech
dziecko się przeczołga), a drugą wyprostuj (tak,
żeby mogło przeskoczyć). A jeśli do zabawy
dołączy druga osoba dorosła? Tor przeszkód
gotowy!



Wyścig
Drogi Rodzicu!
Potrzebujesz tylko:

✓ słomek,

✓ tektury,

✓ nożyczek,

✓ kleju,

✓ piłeczek pingpongowych.

Poleć dziecku, żeby pocięło słomki na krótsze
odcinki. Wspólnie ułóżcie z nich tory dla piłeczek.
Kiedy trasy będą gotowe – przyklejcie je do
tektury i rozpocznijcie wyścig. Czy uda się jednym
dmuchnięciem pokonać całą trasę?

Dla urozmaicenia: ze słomek można zbudować
także labirynty, zdobywać leżące w korytarzach
punkty i szukać wyjścia.

Udanej zabawy!



Papierowe serso

Drogi Rodzicu!
Potrzebujesz tylko:

✓ papierowych talerzyków,

✓ rolki po ręczniku papierowym,

✓ nożyczek,

✓ farb.

Poleć dziecku, żeby pomalowało farbami kilka
talerzyków. Najlepiej każdy na inny kolor. Chyba,
że Malec ma inną wizję. Po wyschnięciu,
wytnijcie z nich koła tak, żeby pozostały obręcze.
Na środku pokoju postawcie rolkę po ręczniku.
Do środka włóżcie kamienie, samochodziki albo
cokolwiek innego, co obciąży cel i zapobiegnie
jego przewracaniu się. A teraz.. postarajcie się
wrzucić wszystkie obręcze na rolkę!



Tablica sensoryczna

Drogi Rodzicu!
Potrzebujesz tylko:

✓ tektury,

✓ opakowań po soku, mleku, wodzie, płynie do 
naczyń, żelu do kąpieli itp.

✓ nożyczek,

✓ kleju.

Razem z dzieckiem przygotujcie różne opakowania
z nakrętkami – po soku, wodzie mineralnej, płynie do
prania, żelu do kąpieli, płynie do mycia naczyń, kleju,
keczupie.. Wytnij górną część opakowań i przyklej je
do tektury. Wręcz dziecku stertę nakrętek. Zadanie
rozwija małą motorykę i koordynację wzrokowo-
ruchową. A gdyby tak dodać element rywalizacji
w szybkości dopasowania?



Walka kogutów

Drogi Rodzicu!

Razem z dzieckiem przykucnijcie
naprzeciwko siebie. Wyciągnijcie do
siebie ramiona i podskakując,
próbujcie przewrócić „przeciwnika”,
poprzez uderzenie go w dłonie. Dla
utrudnienia Rodzic może mieć na
oczach zawiązaną opaskę. Nie tylko
siła, przede wszystkim umiejętność
utrzymania równowagi jest receptą
na zwycięstwo. Powodzenia!



Prosto w kubek

Drogi Rodzicu!
Potrzebujesz tylko:

✓ lekkich piłeczek,

✓ kubków plastikowych,

✓ taśmy klejącej.

Razem z dzieckiem przyklejcie kubki do brzegu stolika.
Przygotujcie kilka piłeczek, np. pingpongowych.
Oznaczcie swoje „szczęśliwe” piłeczki mazakowymi
rysunkami. Powiedz dziecku, żeby usiadło po drugiej
stronie stolika. Zadanie polega na toczeniu piłeczki tak,
żeby wpadła do kubeczka.

Łatwe? Podnieście poprzeczkę poprzez wybranie
dłuższego stołu albo ustaleniu zasady, że do każdego
kubeczka może wpaść tylko jedna piłeczka. Celności!



Przeprawa przez rzekę
Drogi Rodzicu!

Potrzebujesz tylko:

✓ poduszek,

✓ ręczników,

✓ kocyków,

✓ kawałków materiału.

Przed rozpoczęciem zabawy opowiedz dziecku krótką historię
o tym, że przez pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga
swoje brzegi od stołu aż do kanapy albo od ściany do ściany
(w zależności od rozkładu mieszkania). Zadaniem dziecka będzie
przejście na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie
wpaść do wody. Czym są kamienie? Poduszkami, złożonymi
w kostkę ręcznikami czy kocami. Razem z dzieckiem rozłóż je na
podłodze tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe.
I po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg
zmieniajcie ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to
był kolejny level do przejścia w grze. Dobrej zabawy!


