
Integracja Sensoryczna 
w przedszkolu

co to jest?
co za tym stoi?
co nie działa? 
co można zrobić?



Co to jest Integracja Sensoryczna? 

to proces, dzięki któremu mózg rozpoznaje
bodźce nieustannie docierające do niego ze
wszystkich systemów zmysłowych. Mózg
odbiera, sortuje, składa w całość napływające
informacje i pozwala na odpowiednią reakcję
organizmu. Tak zwaną odpowiedź adaptacyjną –
sposób radzenia sobie z wyzwaniem, jakim jest
np. nauka czy odpowiednie zachowanie.



Co stoi za właściwym 
przetwarzaniem sensorycznym?

Aby proces przetwarzania sensorycznego przebiegał 
pomyślnie niezbędna jest integracja informacji 
pochodzących z następujących układów zmysłowych:

wzroku
słuchu
smaku
węchu
dotyku
przedsionka
propriocepcji 

bazowe układy, na których 
koncentruje się terapia SI 



Dotyk

1. to baza dla umiejętności nawiązania więzi
uczuciowej,

2. niewłaściwe przetwarzanie zaburza poczucie
bezpieczeństwa emocjonalnego i może utrudniać
kontakty społeczne.



Przedsionek

1. jest nazywany zmysłem równowagi,
2. jest ściśle związany ze wszystkimi układami

sensorycznymi w naszym organizmie, dlatego
stanowi ramę do stymulacji innych zmysłów,

3. niewłaściwe przetwarzanie wpływa negatywnie
na napięcie mięśniowe, równowagę, postawę
ciała, planowanie motoryczne, koordynację
wzrokowo-ruchową, a także percepcję słuchową
oraz ruchy gałek ocznych.



Propriocepcja 

1. to tak zwane czucie głębokie z mięśni, ścięgien
stawów,

2. jest to zmysł, dzięki któremu mamy świadomość
gdzie znajdują się nasze kończyny bez
konieczności zerkania na swoje ciało,

3. niewłaściwe przetwarzanie wpływa negatywnie na
świadomość ciała, planowanie i płynność ruchu,
umiejętność dostosowania siły do aktywności.





zaburzZaburzenia modulacji sensorycznej

Nadwrażliwość sensoryczna [nadmierna reakcja na bodźce]

Podwrażliwość sensoryczna [obniżona reakcja na bodźce]

Poszukiwanie sensoryczne [domaganie się intensywnych bodźców]



Zaburzenia dyskryminacji sensorycznej

czyli zaburzenia różnicowania, dziecko np.:

- słyszy dźwięk, ale nie potrafi go zlokalizować,
- myli litery podobne graficznie jak: b-d,
- czuje dotyk, ale nie określa jego źródła.



Zaburzenia ruchowe na bazie sensorycznej

Zaburzenia posturalne [trudności z utrzymaniem właściwej
postawy ciała]

Dyspraksja [trudności z planowaniem i wykonaniem nowych
czynności ruchowych]



Przedszkolak z zaburzeniami SI:
 nie lubi zabaw grupowych,

 ma trudności z czynnościami manipulacyjnymi,

 jest niezdarny,

 trudno mi kontrolować potrzeby fizjologiczne,

 ma problemy z jedzeniem, 

 jest ruchliwy, wierci się, przeszkadza innym dzieciom,

 ma problemy z zapamiętywaniem wierszyków,

 nie potrafi przegrywać,

 ma problemy z zachowaniem,

 ma opóźniony rozwój mowy,

 ma długi okres adaptacji,

 nie lubi głośnych imprez, balów, teatrzyków,

 ma problem ze skupieniem uwagi,

 ma niewłaściwy chwyt przyboru,

 ma kłopot ze zorganizowaniem sobie zabawy,

 łatwiej wchodzi w relację z dorosłymi niż z rówieśnikami.



Co możemy zrobić?

Wprowadzić zrozumiałe dla dzieci, skuteczne zasady.

1. Miłe słowa.
2. Słuchające uszy.
3. Obserwujące oczy.
4. Delikatne ręce.
5. Spacerujące nogi.



Zadbać o kącik wyciszenia w sali. 

1. To może być poduszka, koc, namiot, karton. 
2. Kącik można wyposażyć w taśmy do rozciągania, 

piłeczki do zgniatania, kredki, książki.



1. skoki (obunóż: w miejscu, na boki, do przodu-tyłu), 
przeskakiwanie z nogi na nogę,

2. marsz z wymachami rąk i nóg,

3. w leżeniu na plecach dociskanie kolan do klatki piersiowej,

4. odbijanie balonika w nietypowy sposób: głową, łokciem, nogą,

5. zabawy w przepychanie i siłowanie się,

6. kołysanie się do przodu i na boki: w leżeniu na plecach z nogami 
ugiętymi, skrzyżowanymi, przyciągniętymi do klatki piersiowej 
oplecionymi rękami,

7. w siadzie kręcenie się w kółko na pośladkach,

8. unoszenie prawej ręki i lewej nogi oraz lewej ręki i prawej nogi 
w leżeniu na plecach,

9. zabawa w robienie orłów, aniołków w pozycji leżącej na 
podłodze,

10. czołganie, turlanie się.

Wprowadzać ćwiczenia przedsionkowo-proprioceptywne
w ciągu dnia.



Obserwować zachowania dzieci. 

Umówić się z pracownikiem PPP na przesiewowe 
badanie SI przeprowadzone w grupie przedszkolnej. 

Kierować rodziców do PPP na badanie pod kątem 
zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
(w załączniku – oddzielny plik – lista kontrolna dla nauczyciela)



„To jest dla dzieci, które są inne;
dzieci, które nie zawsze dostają „szóstki”.
Dzieci, które mają uszy
dwa razy większe niż ich rówieśnicy
lub nosy siąkające całymi dniami.
To jest dla dzieci, które są inne;
dzieci, które po prostu nie dotrzymują kroku,
dzieci, które ze wszystkimi się droczą,
które mają pokaleczone kolana,
których buty są ciągle mokre.
To jest dla dzieci, które są inne;
dzieci ze skłonnością do psot,
bo kiedy są już dorosłe,
jak pokazała historia,
te właśnie różnice czynią je
niepowtarzalnymi.”

Cytat z książki „Co się dzieje z moim dzieckiem”



Część II - ADHD



A – Attention
D – Deficit
H – Hyperactivity
D - Disorder

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej 
z deficytem uwagi lub z zaburzeniami 
koncentracji uwagi. 

Zgodnie z ICD-10 – zespół hiperkinetyczny. 



OBJAWY
„ADHD to zaburzenie 
charakteryzujące się 

nieadekwatnymi do wieku 
rozwojowego deficytami uwagi, 

impulsywnością i nadpobudliwością 
ruchową, które nie ustępują przez 

ponad sześć miesięcy, a ich nasilenie 
powoduje znaczne trudności 

w funkcjonowaniu 
w najważniejszych obszarach życia.” 

Jest to zaburzenie o charakterze 
neurorozwojowym, co oznacza, że 

pojawia się bardzo wcześnie. 
Pierwsze objawy widoczne są już w 
okresie niemowlęcym, a niektórzy 

upatrują pierwszych symptomów już 
w łonie matki.



wiek przedszkolny
dziewczynki

wiek przedszkolny

sfera motoryczna
sfera emocjonalna

sfera procesów 
poznawczychszkoła



NADRUCHLIWOŚĆ

- dotyczy sfery motorycznej (ruchowej), 

- widoczna głównie w wieku przedszkolnym i wcześniej,

- to głównie wzmożona ekspansja ruchowa – nie chodzi o to, że dziecko 
nie chce z nami współpracować, chodzi o to, że dziecko czuje wewnętrzny 
przymus pozostawania w ciągłym ożywieniu – niespożyte zapasy energii –
skacze, biega, chodzi po sali, bawi się rękami. Mogą pojawiać się 
stereotypie ruchowe (skurcze mięśni, tiki nerwowe),

- wyróżniamy: nadruchliwość totalną (motoryka duża), nadruchliwość 
w miejscu siedzenia (drobne ruchy manipulacyjne), nadruchliwość 
w obrębie mięśni języka (gadatliwość).



IMPULSYWNOŚĆ
- dotyczy sfery emocjonalnej

- potrzeba działania tu i teraz, natychmiastowa reakcja na bodziec. Takie 
dziecko bez wahania wybiegnie na ulicę po piłkę

- dziecko oczekuje spełnienia zachcianek tu i teraz np. rzucanie się na

podłogę i próby wymuszenia konkretnego działania ze strony dorosłych. 

- często przerywa innym rozmowę,

- nie potrafi przewidzieć konsekwencji swoich działań !!!!!!!

- gwałtownie wyraża swoje emocje, łatwe przechodzenie ze skrajności 

w skrajność,

- nierzadko są to dzieci niedojrzałe emocjonalnie, a przy tym bardzo 
uczuciowe.



ZABURZENIA UWAGI
- dotyczy sfery procesów poznawczych,

- dotyczy głównie dzieci w szkole, 

- u maluchów obserwuje się trudności ze skupieniem uwagi na danej 
czynności chyba ze jest to coś co ich bardzo interesuje, np. potrafią 
nieruchowo siedzieć przed tv,

- uwaga jest nadmiernie przerzutna,  (słomiany zapał).

- dziecko nie słucha poleceń lub nie reaguje na nie, tendencje do 
marzycielstwa,

- wystepuje nadwrażliwość na bodźce z otoczenia (dźwięki, smaki, zapachy, 
obecność innych osób), to ich łatwo dekoncentruje i trudno im wrócić do 
danej czynności.

Objawy towarzyszące: objawy alergii, nietolerancja pokarmowa, 
zaburzenia łaknienia, mniejsze zapotrzebowanie na sen, zaburzenia 

pamięci, zaburzenia funkcji językowych, dysleksję rozwojową, 
niezgrabność ruchową z zaburzeniami koordynacji ruchowej. 



DIAGNOZA

O diagnozie ADHD wówczas, gdy dziecko jest w szkole, a więc w wieku od 
7 lat. Diagnozę stawia się gdy dziecko ujawnia objawy z III obszarów. 
Objawy te utrzymują się dłużej niż 6 miesięcy i występują w kilku formach 
aktywności dziecka oraz co najmniej w dwóch różnych miejscach (nie tylko 
w szkole, ale i w domu). Objawy ADHD występują nie tylko przez cały 
dzień, ale także w nocy (dziecko ma problem z zasypianiem). Wszystkie 
objawy występowały przed 7 rokiem życia i utrzymują się do chwili obecnej. 
Konieczne jest wykluczenie takich chorób somatycznych jak: nadczynność 
tarczycy, astma, choroby pasożytnicze, choroby organiczne CUN, padaczka. 
Obserwowane objawy mogą też być wynikiem głębszych zaburzeń (autyzm, 
zaburzenia zachowania, niski poziom intelektualny).



JAK POMÓC?

ławka blisko nauczyciela

miejsce wyciszenia 
– nie kara ruch

kontrola pracy

cel osiągalny, dostosowany

przewidywalność dnia 

ograniczenie bodźców

polecenia
współpraca z rodzicami

jasne reguły/zasady



POLECENIA

6. DOPILNUJ

1. PODEJDŹ DO DZIECKA

2. ZDOBĄDŹ UWAGĘ

3. KRÓTKIE ZDANIA

4. POWTÓRZ POLECENIE
- DZIECKO

5. POWTÓRZ 



Co poradzić rodzicowi?
- poprzednie zasady i wskazówki,
- dziecko musi mieć poczucie, że jest akceptowanie,
- ustalony, jasny i przewidywalny harmonogram zajęć/ plan dnia,
- zapewnić dziecku odpowiednią dawkę ruchu,
- ograniczyć oglądanie telewizji,
- przed snem – zajęcia relaksujące,
- krótkie, jasne polecenia,
- kontakt wzrokowy z dzieckiem/ przykucie uwagi,
- natychmiastowe chwalenie, na każdym etapie, nawet za drobne 

osiągnięcia,
- natychmiastowa reakcja na zachowania negatywne,
- oceniaj zachowanie, a nie dziecko,
- KONSEKWENCJA !!!!!!
- konsultację/diagnozę w PPP, 
- w miarę potrzeby można zaproponować obserwację zachowania 

dziecka w przedszkolu przez pracownika PPP.



Wyciąganie konsekwencji:
KONSEKWENCJE:
- naturalne, 
- logiczne.
Etapy wprowadzania konsekwencji:
- przypomnienie zasady.
- wyrażenie własnych uczuć na temat zachowania (punkt widzenia 
nauczyciela),
- zagrożenie konsekwencjami,
- wyciągnięcie konsekwencji.
Jeżelidziecko zrezygnuje z niewłaściwego zachowania na 
którymkolwiek etapie, pozostałych nie stosujemy.
Konsekwencje muszą być: 
- wyciągane natychmiast,
- adekwatne, 
- tak dobrane, aby były postrzegane jako brak przywileju a nie 
kara,
- angażujące dziecko,
- takie żeby dorosły mógł tą konsekwencję też wytrzymać.



Zalety dziecka z ADHD ???????



Jakie zachowania mogą niepokoić?
Kiedy skierować dziecko do PPP?
- dziecko nie mówi lub mówi niewyraźnie, 
- nie jest zainteresowane kontaktami społecznymi (z dorosłymi ani 

dziećmi) lub boi się ich,
- nie podejmuje proponowanych zabaw, bawi się w jeden określony 

sposób,
- niechętnie rysuje, nie uczy się czynności samoobsługowych,
- ma trudności z aklimatyzacją w przedszkolu,
- jest przewlekle chore lub niepełnosprawne,
- dziecko zachowuje się agresywnie, 
- konieczne jest zbadanie dojrzałości szkolnej,
- potrzebne jest badanie lateralizacji,
- jeżeli cokolwiek niepokoi Ciebie albo rodziców.
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Część III – motoryka mała



Czym jest motoryka?
 Motoryka zawsze wiąże się z ruchem. W zależności od 

rodzaju i zakresu ruchu możemy mówić o:

MOTORYCE DUŻEJ : dotyczy ruchów dużych partii mięśni, 
ruchów całego ciała. To bieganie, skakanie, chodzenie, jazda na 
rowerze, itp.

MOTORYCE MAŁEJ: dotyczy ruchów bardziej precyzyjnych, 
ruchów rak, dłoni, palców. To przede wszystkim czynności 
samoobsługowe, ale także rysowanie, lepienie, wycinanie, pisanie.
‼ Motoryka mała zawsze jest związana z motoryką duża. Aby 

dziecko nabyło umiejętności związane z motoryką małą musi 
najpierw opanować podstawowe umiejętności z zakresu 
motoryki dużej zgodnie z zasadą OD OGÓŁU DO 
SZCZEGÓŁU.



Piramida aktywności fizycznej
 Biorąc pod uwagę powyższą zasadę 

ważne jest zapewnienie dzieciom 
odpowiedniej dawki aktywności 
fizycznej.



Na co zwrócić uwagę?
 Czy dziecko radzi sobie na placu zabaw? Wspina się? Korzysta z dostępnych sprzętów? Czy 

wydaje się niezgrabne?
 Czy dziecko potrafi utrzymać równowagę, np. podczas jazdy na rowerze?
 Czy dziecko radzi sobie podczas spożywania posiłków? Czy używa sztućców? Czy radzi 

sobie z piciem z kubeczka?
 Czy dziecko jest samodzielne podczas ubierania? Zapina guziki? Zapina zamek? Wiąże 

sznurowadła?
 Czy dziecko radzi sobie z manipulowaniem przedmiotami? Np. przekłada drobne 

przedmioty, potrafi pozbierać je, nawleka korale, wkręca nakrętki, itp..
 Czy dziecko lubi rysować, kolorować, mazać i malować? Czy jest zainteresowane tego typu 

zajęciami?
 Czy poprawnie używa nożyczek? 
 Jaką pozycję ciała dziecko przyjmuje przy stoliczku?
 Jaki jest chwyt przyboru do rysowania/pisania?
 Czy nie naciska na przybór zbyt mocno lub zbyt słabo?
 Czy dziecko ma trudności z odwzorowaniem szlaczków, liter? Czy pismo dziecka jest 

czytelne?
 Czy u dziecka występują jakieś choroby, zaburzenia, wady? Czy dziecko było lub jest 

rehabilitowane? Czy wdrożone jest jakieś leczenie?



Co może niepokoić?



Prawidłowa pozycja siedzenia 
podczas pracy stolikowej



Błędy w czasie pracy przy biurku/
stoliku:
 Nogi nie są oparte o podłoże.
 Dziecko kładzie się na biurko.
 Dziecko zawija stopy o nogi krzesła,
 Dziecko przenosi ciężar ciała na jedną stronę.
 Tzw. okrągłe plecy – wysunięcie do przodu barków.
 Ręka pomocnicza podpiera głowę zamiast kartki.
 Zbyt wysoki/niski blat biurka/stolika.
 Miednica wysunięta znacznie do przodu.
 Niewłaściwe oświetlenie – powinno być ono 

skierowane tak, aby oświetlać rękę i wykonywaną 
pracę – dla praworęcznych lampa ustawiona 
centralnie lub z lewej strony, a dla leworęcznych 
centralnie lub po prawej stronie.



Chwyty 
pisarskie:



Chwyty 
pisarskie:



W jaki sposób wspierać rozwój motoryki małej 
od najmłodszych lat? Propozycje ćwiczeń:

 Ćwiczenia zostaną podzielone na 
poszczególne grupy:

• Ćwiczenia motoryki dużej, w tym 
ćwiczenia rozmachowe, doskonalenie 
orientacji przestrzennej, ćwiczenia 
stabilizujące

• Ćwiczenia manipulacji,
• Ćwiczenia ruchów precyzyjnych,
• Masy plastyczne – stymulacja dotykowa
• Grafomotoryka i propozycje pracy 

plastycznych



MOTORYKA DUŻA
 ZRÓB TO CO JA: Ćwiczenie zarówno motoryki dużej, jak i 

umiejętności naśladowania – idziemy jak pieski, skaczemy 
jak żabki, pełzamy jak węże, latamy jak samoloty, skaczemy 
na jednej nodze, zrywamy jabłka, wkręcamy żarówki, 
pływamy, itp.

 RZUCAMY PIŁKĄ– rzucamy do siebie nawzajem zza głowy, 
rzucamy tak, że by trafić do celu, rzucamy tak żeby piłka 
odbiła się od ziemi, kozłujemy.

 PRZEKŁADAMY PIŁKĘ – stajemy do siebie plecami
– piłkę podajemy sobie górą poprzez 
wyprostowane ręce oraz dołem między nogami. 
Powtarzamy parokrotnie.



 TAŃCE – tańce z pokazywaniem, tańce wygibańce wg 
własnego pomysłu, tańce ze wstążką 
(na kredkę zawiązana wstążka)

 ROZCIĄGAMY SIĘ – można ćwiczyć 
w parach lub pojedynczo. W siadzie 
rozwartym próbujemy dotknąć 
stóp.

 PODAWANIE SOBIE PIŁKI – leżąc na brzuchu turlamy do 
siebie piłkę. Staramy się aby było to jak najwięcej podań.

 KREŚLENIE W POWIETRZU kształtów, szlaczków. Ważne żeby były bardzo 
duże.

 ŁAPANIE BANIEK MYDLANYCH
 PRZECIĄGANIE LINY 
 ODBIJANIE BALONA (rękami, paletkami).



 ZBIERANIE FANTÓW – dziecko siedzi na kocu/ręczniku. 
Dorosły ciągnie dziecko, którego zadaniem jest zbieranie 
klocków, kredek lub innych przedmiotów. Dobrze by 
było gdyby prawa ręka zbierała przedmioty po lewej 
stronie, a lewa po prawej.

 UNOSZENIE wyprostowanych 
ramion i nóg w górę

 UNOSZENIE głowy leżąc na plecach z wyprostowanymi rękami
i utrzymanie pozycji przez 5 sekund

 W pozycji czworaczej utrzymanie i przenoszenie 
zabawek na własnych plecach.

 MOSTEK – unoszenie bioder przy zgiętych kolanach

 Naciąganie, rozciąganie taśmy rehabilitacyjnej
w pozycji stojącej, leżącej i siedzącej.



Ćwiczenia manipulacji
 Zanim dziecko rozpocznie ćwiczenia 

doskonalące umiejętność 
manipulowania bardzo dobre są 
ćwiczenia wstępne takie jak:

• Zabawy piaskiem, ciastoliną, 
plasteliną, malowanie rękami,

• Naciskanie dłońmi o przedmioty lub 
naciskanie dłoni o dłoń, przesuwanie 
cięższych przedmiotów, „pchanie 
ściany”, 



Ćwiczenia ruchów precyzyjnych
 Łączenie wyznaczonych punktów 
 Kopiowanie rysunków przez folię.
 Wodzenie palcem po śladzie.
 Wycinanie po linii prostej, falistej, a później konkretnych kształtów,
 Układanie obrazków np. z liści, ziarenek, pestek, kasztanów, patyczków,
 Ugniatanie małych kulek z gazety, 
 Zabawy plasteliną, w tym wyklejanki 
 Wydzieranki,
 Pisanie palcem w piasku.
 Skarby w ryżu – do miski wsypujemy ryż i chowamy w nim małe przedmioty. 

Zadanie dziecka jest odnalezienie ich.
 Piórko – łapanie piórka upuszczonego przez dorosłego.
 Jadalny naszyjnik – do tego ćwiczenia potrzebny będzie sznurek i płatki 

śniadaniowe z dziurką w środku. Zadaniem dziecka jest nawlekanie płatków na 
sznurek. Później pracę można zjeść



 Smakołyki na patyku – na wykałaczkę dziecko nabija rodzynki, żurawinę albo 
morele.

 Tworzenie własnych puzzli. Zadanie dziecka jest pocięcie np. kartki pocztowej 
na kilka elementów. Następnie czas ułożyć te puzzle.

 Zwijanie sznurka.
 Origami – sztuka składania papieru.*

* Materiał z książki „Papierowe zabawy”



Masy plastyczne

 Masy plastyczne są fantastyczną okazją do zabawy, ćwiczeń i bycia 
razem. Ponadto stymulują dziecko – pomagają w rozwijaniu 
sprawności dłoni, a także ruchów precyzyjnych. Ponadto masy 
plastyczne regulują napięcie mięśniowe w obrębie kończyny 
górnej, rozwija się percepcja czuciowa, kontrola ruchu i 
KREATYWNOŚĆ dziecka. Mas terapeutycznych jest wiele. Na 
kolejnych slajdach zaprezentowane będą niektóre z nich 
zaczerpnięte z książek, internetu i własnego doświadczenia. A więc 
do dzieła!



Masa solna:
 1 szklanka mąki;

 1 szklanka soli;

 ok. 0,5 szklanki woda.

Składniki mieszamy, dolewając stopniowo wody. Gdy masa 
będzie już gładka można wziąć się do lepienia, krojenia, 
wycinania, cięcia, rzeźbienia, itp. Do masy można dodać 
barwniki, albo odrobinę farbki plakatowej. Można dodać kakao 
albo kurkumę wtedy zapach będzie ciekawy. A może brokat? 
Suszyć masę można na dwa sposoby albo w piekarniku albo na 
powietrzu (to zajmuje więcej czasu). Później pozostaje tylko 
ozdabianie



Masa porcelanowa
Masa porcelanowa z klejem:

 300 ml kleju wikolowego,

 300g mąki ziemniaczanej,

 2 łyżki oliwy lub oleju,

 2 łyżki soku z cytryny

Wszystkie składniki mieszamy. Masa schnie ok 3 godzin.

Masa porcelanowa bez kleju: 

 80 g sody oczyszczonej – opakowanie

 50 g mąki ziemniaczanej 

 60 ml wody
W tym przepisie trzeba jednak składniki podgrzać. Po 
podgrzać i połączeniu wszystkich składników wyrabiać na 
stolnicy - nadal gorące... To chyba jedyna wada tego 
rozwiązania. Później można się bawić



Piasek kinetyczny

 4 szklanki mąki pszennej 
 0,5 szklanki oleju

Składniki mieszamy i gotowe. Polecam 
dodawać olej stopniowo tak żeby 
kontrolować konsystencję piasku. Jeżeli 
chcemy aby był bardziej mokry to 
dodajemy więcej oleju. Można też 
dodać jakiegoś barwnika wtedy będzie 
kolorowo.



Domowa ciastolina

 2 szklanki mąki

 1/2 szklanki soli

 2 łyżki oliwki dla dzieci (lub oleju)

 2 łyżki proszku do pieczenia

 1,5 szklanki zagotowanej wody

 barwnik

Składniki należy wymieszać w misce. Dopiero później przełożyć 
na stolnicę i wyrabiać. Całość posypywać mąka. Gdy nas będzie 
miała odpowiednią konsystencję dodajemy barwniki.



Ciecz nienewtonowska:

 0,5 szklanki wody

 1 szklanka mąki ziemniaczanej
Rewelacyjna zabawa i doświadczanie różnych konsystencji. 
Ciesz czy nie ciecz? Raz lejąca, a raz twarda….

Piankolina:
 1 kg mąki ziemniaczanej

 Pianka o golenia

 Odrobina mydła w płynie, najlepiej przezroczystego

Składniki mieszamy ze sobą. Na koniec można piankolinę podzielić i zrobić różne kolory 
poprzez dodanie barwników. Z gotowej piankoliny rewelacyjnie tworzy się kształty, figury, itp. 



Masa cynamonowa:
 0,5 kg maki kukurydzianej

 Cynamon

 Woda

Do miski wsypujemy mąkę oraz cynamon. Stopniowo 
dodajemy wodę. Masa powinna być aksamitna, nie za mokra.

Można w niej odciskać kształty, kroić, wałkować, rozgniatać i 
zagniatać. Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia 

Jogurtowa guma:
 3 jogurty naturalne

 Barwniki spożywcze

 2 kg mąki ziemniaczanej

Jogurty umieścić w miseczkach i do każdego dodać inny barwnik – dobrze wymieszać. Dodać 
mąkę ziemniaczaną i wyrabiać do uzyskania aksamitnej masy. Konsystencja nie może być lejąca, 
a struktura powinna pozwalać na rozciąganie.



Grafomotoryka
 Etapy rozwoju rysunku i grafomotoryki:*
 Od 18 miesiąca życia do 3 roku życia: etap bazgrot – najpierw dziecko rysuje przypadkowe 

zygzaki, kropki. Następnie zaczyna rysować linie pionowe i poziome, 
a następnie kształty koliste i spirale. Dziecko po tym okresie potrafi narysować koło, krzyż i 
szyny.

 Od 3-5 roku życia: głowonogi (3-4r.ż.) – dziecko zaczyna rysować postać ludzką składająca 
się z nieregularnej głowy. Nogi i ręce to kreski. Następny etap przypada na 4-5 r.ż. I 
obejmuje głowotułowia – czyli postać posiadająca tułów najczęściej przedstawiana frontem. 
W tym okresie dziecko uczy się rysować kwadrat. 

 Od 5-7 roku życia– to okres schematyczny: schematy uproszczone. Rysunki tematyczne są 
bogate treściowo, a elementy stają się spójne. Postacie ludzkie mają formę uproszczoną ale 
mają prawidłową budowę. Dziecko w wieku 5 lat potrafi rysować linie ukośne w lewo i w 
prawo : /////\\\\. Potrafi również odwzorować proste szlaczki. Odwzorowuje trójkąt i 
prostokąt. Potrafi też odwzorować niektóre drukowane litery i cyfry.

 7-12 rok życia – okres schematyczny: schematy wzbogacone – nadal widoczny jest schemat, 
ale linie stają się bardziej płynne i giętkie. Dziecko zaczyna koncentrować się na szczegółach 
często nieistotnych, a ich obrazki są bardzo barwne. Zaznacza górę (niebo) i dół (ziemię). W 
wieku lat 6potrafi samodzielnie odwzorować litery drukowane. Rysuje tez szlaczki 
literopodobne oraz potrafi odwzorować kształt rombu.

*na podstawie książki: k. Piotrowska-Madej, A. Żychowicz:” Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci”



Prace plastyczne:
 Bardzo ważnym elementem w życiu dziecka. Daje bowiem 

unikalną możliwość ekspresji siebie, wyrażenia siebie, 
swoich uczuć i nastroju. Prace plastyczne i ogólna 
twórczość sprawiają dziecku przyjemność i są doskonałą 
formą rozwoju kreatywności dzieci. 

 Mówiąc o pracach plastycznych mamy na myśli nie tylko 
rysowanie kredkami i kolorowanie. Poniżej zaprezentowane 
zostaną różne techniki i metody prac plastycznych, które 
mogą być przydatne.

 A więc do dzieła:

 Zamalowywanie dużych form, dużych arkuszy. 
Wykorzystanie farb plakatowych, farb do 
malowania rękami. Dziecko maluje rękami, 
wałkami malarskimi, pędzlami o różnej szerokości, 
gąbkami, folią bąbelkową. Obraz nie musi mieć 
żadnego kształtu ani treści, ważna jest dobra 
zabawa i duże ruchu rąk.  



 Wypełnianie konturów papierem 
kolorowym, 
bibułą, plasteliną. Ważne jest oby to 
dziecko 
darło papier lub go cięło nożyczkami, 
rwało 
i rolowało bibułę i rwało małe 
kawałki 
plasteliny. 



 Kolorowanie/malowanie według symboli, kodów i poleceń

 Tworzenie witraży nie tylko używając farb witrażowych, 
ale także bibułę, a nawet GALARETKĘ :



 Stemplowanie – można tutaj 
wykorzystać 
gotowe już stempelki, ale również 
można 
wykorzystać ziemniaki, a nawet rolki 
po 
papierze toaletowym (pokazane za 
zdjęciu). 



‼ WAŻNE

Serdecznie zapraszam do korzystania z pomysłów 
zawartych w prezentacji, a przede wszystkim do zabawy z 

dziećmi, bo to one są przecież najważniejsze  Proszę 
jednak pamiętać, że jesteście Państwo rodzicami, a nie 

terapeutami dla własnych dzieci. W sytuacji obserwowanych 
trudności, albo gdy cos Państwa niepokoi prosimy o kontakt 
z naszą Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz naszymi 

specjalistami. Na terenie naszej placówki prowadzone są 
różne terapie, m.in. terapia pedagogiczna i terapia ręki.

ZAPRASZAMY
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