
Wybrane propozycje zabaw i ćwiczeń wspomagających rozwój 

procesów integracji sensorycznej 

 

Zabawa jest podstawową formą aktywności każdego dziecka. To dzięki niej maluch 

poznaje świat oraz uczy się nowych umiejętności. Zwiększona aktywność ruchowa w trakcie 

zabawy rozwija wszystkie cechy motoryki (siłę, zręczność, szybkość, wytrzymałość) oraz 

umiejętności ruchowe mające zastosowanie w codziennych działaniach (biegi, skoki, 

chwyty, rzuty). Dzięki aktywności ruchowej doskonalą się zmysły, poprawia odbió r 

bodźców oraz funkcje poznawcze dziecka.  

Zamieszczone w tym artykule zabawy służą stymulacji (pobudzeniu) układu nerwowego 

dziecka. Dzięki nim mózg małego człowieka będzie zdobywał więcej doświadczeń 

zmysłowych i lepiej integrował docierające do niego bodźce.Do aktywności, podczas 

których będzie można : ruszać się, zobaczyć, powąchać, spróbować, dotknąć, posłuchać, 

czyli doświadczyć otoczenia na własnej skórze, warto zaangażować wszystkich członków 

rodziny, co stanie się okazją do wspólnego, aktywnego spęd zania czasu. 

 

Zabawy stymulujące układ przedsionkowy (wrażenia grawitacji) i 

proprioceptywny(wrażenia z narządu ruchu) 

 Huśtanie w kocu. 

 Bieg lub marsz z natychmiastowym zatrzymaniem się na dany sygnał i ponowne 

ruszanie. 

 Zabawa w ZOO-chodzenie jak jaszczurka, krokodyl, małpka, konik, kaczuszka, 

ślimak. 

 Przechodzenie po wyznaczonym torze (np. skakanka kabel od odkurzacza) i 

zbieranie skarbów(kasztany, maskotki, klocki).  

 Turlanie się po podłodze na, której rozłożone są rzeczy o różnej fakturze i twar dości 

(poduchy, karimaty, koce, materacyki)z wyprostowanymi rękami i nogami wzdłuż 

ciała. 

 Siłowanie się, przeciąganie liny.  

 Gra w klasy-skakanie na jednej nodze po wyznaczonych polach. 

 Pokonywanietoru z przeszkodami-dzieci z pomocą dorosłego układają przeszkody 

np.:poduszki, krzesełka, podesty o różnych fakturach i przechodzą po nich, starając 

się nie stracić równowagi. 

 



 
 Przeskakiwanie obunóż przez kij od miotły.  

 Zabawa w naleśnika- zawijanie dziecka w koc w rulonik i odwijanie.  

 Skakanie przez skakankę, przez gumę. 

 Baraszkowanie-bitwa na poduchy, turlanie się, wszelkiego rodzaju łaskotki 😊 

 Ślizganie-leżąc na podłodze (lub na kocyku) ślizgi na brzuchu (ważne, by ręce 

odpychały się równocześnie) . 

 Rzucanie jak najdalej np. maskotki, następnie czołganie się  po nią. 

 Zabawy na sygnał, np.: spacerowanie po dywanie, na umówiony sygnał, np., 

klaśnięcie jak najszybciej uczestnicy zabawy siadają na krześle, kładą się na 

podłodze na brzuchu, zamieniają się w rzeźbę, stają na jednej nodze, itp.  

 Odbijanie baloników. 

 

Zabawy stymulujące zmysł dotyku (czucie powierzchniowe)  

 Malowanie rączkami na papierze i odciskanie swoich pomalowanych stóp i rąk.  

 Pieczątki z ziemniaków.  

 Tworzenie mas plastycznych (przepisy w proponowanych linkach).  

 Przelewanie wody z kubeczka do kubeczka, przesypywanie mąki, kaszy piasku za 

pomocą lejka. 



 
 Skrzynia skarbów”-do pudełka wsypujemy kaszę i dodajemy kilka koralików, monet 

lub innych drobnych przedmiotów. Dziecko ma za pomocą dotyku (z zamkniętymi 

oczami znaleźć ukryte skarby).  

 „ Co narysowałam”-dorosły rysuje na plecach lub dłoni dziecka, proste wzory, 

dziecko mam za zadanie narysować takie same na swojej dłoni lub kartce.  

 „ Co jest miękkie?”-dzieci szukają w domu przedmiotów, które w dotyku są miękkie, 

twarde, szorstkie, zimne itp. 

 Stopy w pudełku-w kilku pudełkach umieszczamy materiały różne w dotyku, np. 

papier ścierny, kawałki włóczki, watę, sztruks, jedwab. Dzieci wkładają bose stopy 

do kolejnych pudełek i opisują wrażenia, jakie odczuwają (szorstki, miękki, 

przyjemny, chłodny itd.) 

 „Dopasuj pary”- wybieramy kilka par jednakowych przedmiotów (łyżeczki, klocki, 

spinacze, guziki, kasztany, itp.). jeden z przedmiotów umieszczamy w worku z 

nieprzezroczystego materiału, pozostałe przedmioty układamy przed dzieckiem. 

Dziecko ma znaleźć w worku (nie patrząc, za pomocą dotyku) np. drugi spinacz.  

 Dotykowy kącik – dzieci z pomocą rodziców gromadzą interesujące w dotyku 

przedmioty. Dzieci w różnych momentach w ciągu dnia , mogą bawić się nimi, 

porównywać zgromadzone materiały.  

 Rysowanie wzorów na tackach wysypanych materiałami o różnej strukturze (mąka, 

kasza manna, pianka do golenia). 

 Robienie kul z materiałów o różnej fakturze i rzucanie nimi do celu.  

 
 

Zabawy rozwijające zmysł słuchu:  

• Rozpoznawanie dźwięków w domu i okolicy (dźwięki wydawane przez klucze, 

pieniądze, kapiąca wodę, itp.). 



• Słuchanie odgłosów-do pustej puszki wkładamy kolejno różne przedmioty (spinacze, 

groch, waciki, monety, klocki itp.). Dzieci mają odgadnąć, co jest w środku.  

• Gdzie tyka zegar?-w dowolnym miejscu sali chowamy nastawiony minutnik. 

Dziecko ma znaleźć minutnik, zanim ten zadzwoni.  

• Różnicowanie dźwięków: głośny- cichy, wysoki- niski w połączeniu z ruchem.  

• Wrzucanie np. maskotek do celu po usłyszeniu określonego dźwięku.  

• Wrzucanie woreczka do zielonego kszyka po usłyszeniu np.: dźwięku dzwoneczka i 

do koszyka czerwonego po usłyszeniu dźwięku grzechotki.  

• Odtwarzanie rytmu na instrumentach. 

 
• Szukanie par dźwięków (pojemniczki z różnymi rzeczami rozłożone po cał ym 

pokoju). 

 
• Rozpoznawanie kolejności brzmienia  instrumentów, odgłosów, np. uderzenie łyżką 

w szkło, garnek, drewno, papier. 

• Układanie i tworzenie szeregów rytmicznych: układnie przedmiotów według 

słyszanej sekwencji dźwięków (np. auto, piłka, auto, piłka), zabawy ruchowe z 

zauważalnym rytmem (np. podskocz, podskocz, tupnij), liczenie słyszanych 

dźwięków. 

•  

Zabawy rozwijające zmysł wzroku:  

• Rysowanie wzrokiem ( noskiem) lekkim, płynnym ruchem różnych figur: spirali, 

okręgów, iksów, trójkątów, ósemek.  

• Zabawy z szybkim mruganiem-liczenie za pomocą drobnych mrugnięć drobnych 

elementów. 

• Zbijanie baniek mydlanych, łapanie do plastykowego kubka.  

• Układanie figur w konturach. 

• Nawlekanie makaronowych rurek na sznurek.  

• Fasolkowe literki-wynajdowanie w dużej ilości suchego ziarna fasoli, tych z 

literkami (literki napisane drukiem- markerem). 

• Klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, kształtu, barwy.  



 
• Segregowanie od najmniejszego do największego przedmiotu.  

• Wyszukiwanie ulubionych zabawek schowanych w pomieszczeniach ( wystający 

fragment zabawki). 

• Łączenie różnych kolorów i kształtów wykonanych z plasteliny wg podanego wzoru.  

• Przypinanie spinaczy wg sekwencji kolorów, przykręcanie nakrętek.  

 
• Odtwarzanie różnych kształtów w powietrzu za pomocą np. apaszki.  

• Łączenie kropek linią. 

• Gdzie jest zajączek?-zasłaniamy okna w pokoju, dzieci siedzą zwrócone przodem w 

stronę ściany. Dorosły „puszcza zajączki” światłem latarki lub wskaźnika na ścianę. 

Zadaniem dzieci jest śledzić tor ruchu „zajączka” samymi oczami, bez poruszania 

głową. Dorosły może też gasić i zapalać światło latarki w coraz to innym miejscu 

pomieszczenia, a dzieci mają jak najszybciej znaleźć świecący punk.  

• Łapanie do wytłaczanki od jajek wyrzucanej w powietrze piłeczki pingpongowej.  

 

Zabawy rozwijające zmysły smaku i zapachu  

• Co może tak pachnieć?- w kilku buteleczkach gromadzimy różne aromatyczne 

produkty (kawa, skórka z cytryny, z pomarańczy, cynamon, płatki róży itp.). Dzieci 

wąchają zapachy w poszczególnych buteleczkach, opisują wrażenia, mówią, czy 

znają taki zapach, z czym im się on kojarzy? Mogą też porównywać wyczuwane 

zapachy z obrazkami, na których są przedmioty pachnące w taki sposób.  

• Picie soków przez słomkę i rozpoznawanie smaku poprzez wybranie właściwego 

owocu na rysunku, np.: jabłko, pomarańcza, gruszka.  

• Rozpoznawanie po zapachu przypraw w małych pojemniczkach -cynamon, pieprz, 

wanilia, czosnek. 

• Rozpoznawanie łazienkowych zapachów, np.: szamponu do włosów, mydła, proszku.  

• Szukanie ukrytego zapachu wśród pojemniczków z watą. Jeden spośród kilku 

wacików jest nasączony określonym zapachem.  

• Łączenie w pary skropionych zapachami płatków kosmetycznych - maksymalnie trzy 

zapachy. 

 

Zabawy rozwijające schemat ciała:  

• Naśladowanie piosenek i wierszyków, na przykład: Głowa, ramiona….  



• Poruszanie wskazaną częścią ciała do rytmu. 

• Odbijanie różnymi częściami ciała balona.  

• Przemieszczanie się w pozycji na brzuchu, plecach, pośladkach, kolanach dookoła 

własnej osi, do przodu, do tyłu.  

• Przepychanie się plecami, nogami, rękami w parach w pozycji siedzącej, stojącej.  

• Obrysowywanie różnych części ciała z wyodrębnieniem i nazywaniem 

poszczególnych elementów. 

• Dorysowywanie naszkicowanej na papierze postaci brakującej części ciała.  

• Zabawa „lustro”-naśladowanie ruchów drugiej osoby.  

• Wykonywanie przez dziecko poleceń, takich jak: „połóż się na brzuchu, plecach, 

„Podaj lewą rękę”, „Tupnij prawą nogą” itp..  

• Poruszanie według wskazówek, na przykład: „Zrób jeden krok do przodu, dwa kroki 

do tyłu, jeden krok w prawo…”  

• W pozycji siedzącej-dotykanie na zmianę prawą ręką lewego ucha i lewą ręką 

prawego kolana, itp. 

• Przeskoki z nogi na nogę w różnym tempie i zgodnie z narzuconym rytmem,  

• Maszerowanie połączone z wymachami rąk.  

• Łapanie mydlanych baniek na różne sposoby , np. klaszcząc, stojąc na niestabilnej 

powierzchni. 

• Pokazywanki -ilustrowanie treści prostych wierszyków ruchami ciała.  

 

Zabawy usprawniające motorykę małą  

 Wieszanie chusteczek na sznurku i przypinanie ich klamerkami.  

 Zbieranie drobnych elementów do pojemnika szczypcami.  

 Nawlekanie makaronu na sznurowadło.  

 Malowanie watą lub gąbką. 
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 Linki, które można wykorzystaćdo pracy z dziećmi w domu  

 
https://mojedziecikreatywnie.pl/…/masy-plastyczne-dla-dzie…/ 
 
https://mojedziecikreatywnie.pl/…/co-zrobic-z-rolek-po-pap…/ 
 
https://mojedziecikreatywnie.pl/…/nauka-figur-geometryczny…/ 
 
https://mojedziecikreatywnie.pl/…/zabawy-dla-dzieci-tasma-…/ 
 
https://mojedziecikreatywnie.pl/…/nauka-przez-zabawe-z-klo…/ 
 
https://mojedziecikreatywnie.pl/…/jak-ulepic-zwierzatka-z-…/ 
 
https://mojedziecikreatywnie.pl/20…/…/pisanki-z-masy-solnej/ 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmojedziecikreatywnie.pl%2F2018%2F02%2Fmasy-plastyczne-dla-dzieci-diy%2F%3Ffbclid%3DIwAR1IkRhjlkcA9B9E_rFB7mLoP7ihYJudOtEL5Ps8bhwv4quad9XOdGlw7y8&h=AT3WjXawkxyZ_tmF5E0ItolDjnhPSo4SkEACHorzXM8E2SeBMSGSK_ZUuluue5UVEsDN2XZNRrR4uly2mbLjtet22171TfRylQm1JusBndCap3SiXnzdAw-y3QNr6kfjS6ZCz7lz0drjyJQ6Poi8xYyvsEuwf2I6kEGlCWqT_jBcgmaoZtiLCYEH9D4JkdVnFMtj9tzqWkzgmyZj6sE7LcErLywE_ASQ_fWD_A64Z2-cOkgJJLcMWW13xTDweQjx_K0wsx-0HhNvys8P7Y-EXUALgD5UGulWrhBbefQ6pQEATKxMOUCFCER7QgLcvmPxmQeWfdXSoCIiqpkcKtmg554ET4inRRyUUDDx0OpapmTKZlKlmLGjek0P5yWzM6PAMIJ7URxg3AZaOxUdYb9GPVEEEEnBFex0pAnPG3d7hHpqRMOwj3Q4j3rgPxlENChghLPFq7vCJD9SY8d7ctX61JF7Y-su3hjnGi29kBolK4LatQQ_0PeRVtMGrk9TzmIexpi8JqqlX_2i7Zlpb0YvOK1bw-8op2ZaHPbWTYIeDfetyXaV9-CdG387jg8sVGYbiT7Asv7KvEEohVMeHG1h9QiHb45MFRhaRKeJRPdoADhL7N8CEYtL3v385n3pSlC9Pl5hqA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmojedziecikreatywnie.pl%2F2018%2F06%2Fco-zrobic-z-rolek-po-papierze%2F%3Ffbclid%3DIwAR01CUi6O_MKTgdkjwpDntZGqh_tf27O2wfR_305TlCpxSries2G8znP0iw&h=AT2zJKc8vbJ5R6cN6LdMQbifymqg3kAetrMPPohssEojbcF0qnEXH8ctdFfc4FK9QoAV9lElDQKw9kSUjCeCUnJ2fBPzBCTROV1ddB4ZE-lVX7G9lIR9DMGgvuK_zGOQEbCvJvlGG2KI0Pd5rX1_Py6nRbaHBfkkXwMb1RbAFnwWr6y3uVfuj4TSex36f4eXhasLQKPCaTK_0oeZpJ8wl_DEvWvwTCa9TO89fOHF3PHM7uR2M4L3_UR6YUfn9HHkV-UOuiRfcA-WMrskJSM3ucODnt4i_gBpnBKpq-WZXQ0ICd4MvFAVj6ob4M2_G3LzNlsl9wvrFEdWzs5GCMcvxIxY_cGZIp8H_i1rsJWEr0Lw8II891N7rIjyPmoG3KuqU8bRpvijCm9s8jnipOlqtGQ0n1U1xB5wSe3cOMY9gP7Ca_DpTeBvob6sedQk8T_dVPMKdYEPD_n-IberjOLQonvMXlKkr4f8Yp0fAYJDDHnCEyhsKgknH2knACbYGCkzgMCNYn8Wk_HfmWKxowE-pbblE-XbzCixQElPgksIIdbhyZMUYwvBbodGGlE_aNnfWYoeF2CmHibYBlwFjPbPJx1hcVogkrgh4DEUYhVhwXoUCSQnHwV-ykWAMsRqysB-dvOOMg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmojedziecikreatywnie.pl%2F2019%2F04%2Fnauka-figur-geometrycznych-w-zabawie%2F%3Ffbclid%3DIwAR0qYyuztxl8-2yHN_8Fz7oRgatl1di-fxN0NgfijQYnh375F2PKytKxh-w&h=AT2UfL2zmLHS_kw1ZUBN7Ys1njjxl_cW9fhg093csl4g8fQmckm8Ny3DK3Tsi-x-CYO8rVtKfvpz0PtkB7WMx3LPtNbepUR2h2_GtCnH31sERJwRQ86HswzNjaWNxhda-KGJQt-u0Oiov7GP-DkYVyVsQ_ZWrOtRwFUeuS75woHFFcemW5dBSp-saAtyKquw-kOBKjmztSJgXSmesPaAFCfTvSL3ZFY0HIwzZZyrJYtaOjq8S2HLvXYBgNCBNbhfQ_E4KxC1AcE4v_52leOj35l1wBhSo50RlQi-yBsFN9S6Y2REUkOkoXyQfygxFCMjrPDodNTS2PZX0k-Gf13Cnm-WeJsRnUxMB_8F3x5itW9ksmMJi6cgiKiuC4w97i9rB-9_SADvRYhkXg2QqYLrKIxfc2J9QI3kUaIJOy7nC4xHziOQPLITS3bxWcfXit2jeDHqA_9BunEJACcb08_-TazBi86ZCbwj6kM18fqVNc5lXI7q2I4GmEaECvpw7IthRGeklc5KL89r-dfCw-BC71ANCEvaCAd-z_rY6IHMmg-yG8j0DYLyqPhGVckS4EO0iYvMDFAJVg3pqACH2_0V_UCxOZkd40i4IdIY5YSJd4qxhWbz0mp1trfIjyuW2OGqvNVPlQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmojedziecikreatywnie.pl%2F2018%2F02%2Fzabawy-dla-dzieci-tasma-klejaca%2F%3Ffbclid%3DIwAR31J3BjRd42jmOY2N7ma50_sJPRMtmCMNRWLkvsHNTRiFB4mtrv2JmL-b0&h=AT0tIYk4ACMwQOCpGP2KwTk8RTz98V8GCQMrrgg7eVuLrH8LriUhpzFk8G9IhUn36PssdPaiqaMjEGyPM2hpKcd8sOpYwrani3Q3iUakwVlnDgYk-RJiXiYQkm_IYQjn88pZoudi9JuUyQtxSIe8pzp6nTUjWreYapq196RW911D33FoMO7Rqbn9c53a_gGj2hCjy38SoWbtGkU8h0gdAJf1l6ep7167-3OiRTefaplDfOGngHwWe5trXM7TB6WfU-BFcmOPMXJtxIwkWUw1CKuApaPL1qakH83WuBYVX2CGTfiqd31JxAo8q05gOncH86jZ8eBwtAztoqARFZ0_ZNxzH_yIP_RCCaGZfszGbssLRCfyBxc3D4TgMYTXsUSCj7s1y9mbfvGJgGCwr2erX58RjjvbhQ1EJnU_2FVxdLpboYJb7dmL_WJ6UNInPgkOfcbDyQhTQpqKxvW-r-POn54cu66TIxpRdlFwIR9_szyI4swYW0V9D_xiKhEdM746ZprGxZUzSLSVY1q8rKFZLAjtl8tmhIo6RrKNcEKhM3xBx-D7IP65vSlKK9I57aVb6DZOjPT4cqiN-S3dIEAfaJR43ur-NoltClE-ElXS8cDsYqANhHtafP4sk4XVleft_O_8lw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmojedziecikreatywnie.pl%2F2018%2F10%2Fnauka-przez-zabawe-z-klockami-lego%2F%3Ffbclid%3DIwAR2bStE-Bv3wNemFZNyJWQmP-kewuDEER8FrWqdF1OMbfrCloH4YfIrlgVE&h=AT0G13w3WaGsRYXNz9NVhiOlYXxAbYEsrqzhX3sQe_w3zyuXwfFVF_tBWTrYLULvvj4S5KGAGANge100LOvBCwV3g7ce-XckwFS0u3j89H67kzQ9AmoEB0YkVEboSLqHP9WY9KyF_Tyx9LY5Eno6AUCsrIThQ-zK4ktyuM9hVHu--SUn4bgxEHiiY-xp__wHOmXpAcaNLPS4yYHzVeUlFHRcgZvU_hvemkx-uGM-_vTzOLUFaxftaEi8f8Iv00ULI8XzL0zHiBiwmnMgUid93OzQzRZvEtSbEn71pBExf6_VhO6TvyD-KDy7bZV6CwL9ctawLI0gfhZsug_qS8YyowumQMBdw0n773-Bzr7C8XphQVBbXx-NORihmP-YgG9rCPiUL2exttAPHlkdVimVjXfqaYxQTTjFqd9PxczNU7BfR1hBnctJJrmkQ2c-rNjjSixhS2QMEqhoeS2qUIhXb6c8I8kDZlf1zNEjU8wCzlQ6OHMaQUJFH4rKd4gOU_3-dswdLFbfuwvvHPD9-QJ1nTiFRDaYlkFPVtQt4mwxL0RVxlovhgBUL6ORdMBCLhfWhegp5NEqEzq9lzs1AD9EO3Nw5Sqx6EThBMB5_bXykubDZD7sOdQG8bSP4tsuC6hgffMwPA
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