
Propozycje zabaw sensorycznych dla „Sikorek”: 

1.Kolorowe woreczki 

Do zabawy potrzebnych będzie kilka plastikowych woreczków z zamknięciem strunowym i farby w kolorach 

podstawowych: żółtym, niebieskim i czerwonym. Do każdego woreczka wlewamy po odrobinie farby w 

dwóch kolorach w taki sposób, żeby kleksy znajdowały się w przeciwległych rogach, i szczelnie zamykamy. 

Dziecko ugniatając woreczek miesza barwy. Zabawa pokazuje związki przyczynowo-skutkowe, a przy okazji 

pozwala dwiczyd mięśnie dłoni i koordynację ręka – oko. 

2.Balonowe stempelki 

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

stempelki. Przygotowujemy paletę z farbami i można rozpocząd zabawę. Balonowe stempelki są miękkie i 

elastyczne, przelewająca się w środku woda przyciąga uwagę i sprawia, że dobrze leżą one w rączkach. 

Należy  odbijad pieczątki (balon wypełniony wodą) ,używad jak szerokiego pędzla albo toczyd po papierze 

jak piłkę. 

3.Mała cukiernia 

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

sprawdzą się papierowe papilotki (takie, w których piecze się babeczki). 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 wymieszad i intensywnie ugniatad, aż się połączą, a masa zrobi się zwarta i 

elastyczna. Ciastolinę można zabarwid, dodając do podzielonej na części masy barwniki spożywcze. 

4.Zabawy z piaskiem. 

Przepis na piasek kinetyczny: 



 mąka kukurydziana (tyle, ile potrzebujecie piasku), 

 olej spożywczy, 

 barwnik spożywczy (opcjonalnie). 

Do mąki stopniowo dodajemy olej. Mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji. 

5.Woda i kolorowy lód 

Do zabawy z wodą potrzebnych będzie kilka naczyo o rożnych wielkościach i kształtach, kubeczki, lejki, 

miarki kuchenne. Zadaniem dziecka może byd przelewanie wody z jednego naczynia do drugiego, 

porównywanie, gdzie jest jej więcej, sprawdzanie, czy zawartośd jednego naczynia zmieści się w drugim. A 

wrzucając do pojemników z wodą zabarwione spożywczymi barwnikami kostki lodu, dziecko poznaje 

przeciwieostwa ciepło – zimno, ciało stałe – płynne. Obserwuje też, jak lód rozpuszcza się i barwi wodę. 

7.Robaki spaghetti 

Do stworzenia robaków potrzebny będzie ugotowany makaron spaghetti. Kolory uzyskacie używając 

barwników spożywczych. Ugotowany makaron jest śliski i elastyczny, można go ugniatad, przekładad z ręki 

do ręki, wyciągad pojedyncze nitki w różnych kolorach, sprawdzając, czy wszystkie są takiej samej długości. 

Gdy zacznie wysychad, wystarczy delikatnie polad go wodą. 

8.Ścieżka sensoryczna 

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

właściwościach. Mogą to byd 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. 

 


