
Zabawy sensoryczne  
w warunkach domowych 

 

Wszystkim dzieciom, aby mogły się rozwijać potrzebna jest zabawa. Poprzez działanie angażujące 
uwagę i wszystkie zmysły, rozwijają się fizycznie, intelektualnie, emocjonalnie i społecznie. Szczególnie 
ważna jest wspólna zabawa z rodzicami, która wzmacnia więzi, poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie. 
Obserwacja dziecka w czasie wspólnej zabawy pozwala rodzicom na lepsze poznanie jego możliwości, 
trudności i potrzeb. Dzieci bardzo cenią rodziców, którzy się z nimi bawią. 

ZASADY ZABAW  

1. Rodzic zawsze bawi się z dzieckiem, a nie stoi z boku. 
2. Staramy się, by zabawa była dostosowana do możliwości dziecka. To co dla rodzica jest proste może 

być zbyt trudne dla dziecka. Nie należy też wybierać zabaw zbyt łatwych, gdyż szybko stają się mało 
atrakcyjne i przestają sprawiać dziecku przyjemność.  

3. Dziecko może nie zareagować na daną zabawę w sposób, który oczekujemy. Jeśli zabawa nie 
wychodzi za pierwszym razem, dziecko się boi lub nie wykazuje zainteresowania należy 
zaproponować inną zabawę, a do tej powrócić za jakiś czas. 

4. Należy zwracać uwagę, by nie przestymulować dziecka (szczególnie przy ruchach obrotowych, 
huśtaniu) – jeśli dziecko po chwili zabawy zaczyna zbyt gwałtownie domagać się zabawy, 
nadmiernie śmiać, gwałtownie chce przerwać zabawę, nagle zaczyna płakać – należy przerwać 
zabawę i zmienić ją na statyczną, wyciszającą. 

5. Podczas zabawy często chwalimy dziecko, ale za realne osiągnięcia tzn. za to co faktycznie udało się 
dziecku osiągnąć.  

6. Jeśli dziecko ma pomysły na modyfikację zabawy – z radością z nich korzystamy. 
7. Dzieci lubią współzawodniczyć – rodzic walczy o zwycięstwo i nie pozwala za każdym razem 

wygrywać! 
  

Zabawy ruchowe  

 
 

1. Utrzymywanie równowagi na dużej piłce. Dziecko może leżeć na brzuchu, na plecach lub siedzieć                      
i utrzymywać równowagę, podczas gdy rodzic lekko przesuwa piłkę w różne strony. 
 



2. Dziecko siedzi na kocyku, rodzic chwyta koc za rogi i ciągnie po pokoju. Dziecko może także leżeć               
na brzuchu, plecach, boku. Możemy w ten sposób przewozić różne zabawki z jednego miejsca w 
drugie. Można przewozić dziecko pomiędzy różnymi przeszkodami. 

 

3. Huśtanie dziecka w kocu. Rodzice trzymają koc z dzieckiem w środku i wolno huśtają na boki, mogą 
też delikatnie podnosić w górę i opuszczać w dół. 

 

4. Dziecko kładzie się na podłodze z rozłożonymi, wyprostowanymi rękoma i nogami. Rodzic chodzi 
dookoła niego, przekraczając poszczególne kończyny. Następnie zmiana – rodzic kładzie się                              
na podłodze, a dziecko chodzi. Sprawniejsze dziecko może przeskakiwać przez kończyny rodzica.  

 

5. Rodzic wykonuje skłon z oparciem rąk o podłogę. Dziecko może przechodzić pod rodzicem w różnych 
kierunkach. 

 

6. Dziecko leży na podłodze, udając marionetkę. Rodzic staje nad nim i na niby pociąga za sznurki, które 
kukiełkę poruszają. Dziecko podnosi i opuszcza poszczególne części ciała w ślad za ruchem sznurków. 

 

7. Rodzic razem z dzieckiem porusza się po pokoju. Zadaniem dziecka jest naśladowanie różnych 
sposobów poruszania się np. jak niedźwiedź, bocian, pies, kot, robot, żabka, wąż itp. 

 

8. Rodzic staje z dzieckiem naprzeciw siebie, trzymając wspólnie za rogi chustkę. Kładziemy na nią 
balonik (piłeczkę, gąbkę, maskotkę itp.), staramy się wspólnie podrzucać i łapać. Można też przenosić 
z jednego miejsca w inne. 

 
9. Zabawy z piłką – toczenie, rzucanie do siebie, podrzucanie i łapanie, rzucanie do celu, skakanie z piłką 

między nogami, toczenie piłki po wyznaczonym torze (nogą, głową w pozycji na czworakach) itp. 
 

10. Łapanie rzucanych przedmiotów do pojemnika. Rodzic rzuca np. woreczki, pluszaki, a zadanie dziecka 
polega na złapaniu rzucanego przedmiotu do trzymanego koszyka (pudełka, miski). 

 

11. Na podłodze kładziemy sznurek i próbujemy (najlepiej boso) chodzić stopkami po leżącym sznurze 
zwracając uwagę na dołączanie palców do pięty. Chodzimy różnymi sposobami – przodem, tyłem, 
bokiem, z woreczkiem na głowie itp. Następnie próbujemy chodzić z zamkniętymi oczami. Sznurek 
może być ułożony prosto, tworzyć figury, fale itp. 

 

12. Zabawy z bańkami - zbijanie baniek mydlanych ręką, nogą, rakietkami, łapanie baniek oburącz,                                   
w kubeczki. 

 

13. Skakanie – skoki przez przeszkody, z piłką (balonem) między nogami, skoki w różnych kierunkach 
określanych przez rodzica, pajacyki, skoki z zatrzymaniem na określony sygnał (np. dźwięk, 
pokazywany kolor itp.). 

 

14. Pokonywanie różnych torów przeszkód. Ustawiamy tor w taki sposób, by można było przejść pod, 
nad, przez, wejść na coś i zejść, przecisnąć się przez coś itp. 

 

15. W pozycji na brzuchu, turlanie piłki z drugą osobą, zbijanie kręgli, celowanie piłką do bramki, rzucanie 
do celu itp. 

 

16.  „Kołyska” na plecach – kołysanie w przód, tył, na boki, początkowo można wspomagać poprzez 
włożenie pod kolana kija, ręcznika, ręce obejmują ugięte kolana. 

 

17. W leżeniu na placach przekładanie piłki lub innych przedmiotów trzymanych między stopami za 
głowę. 

 



Zabawy rozwijające czucie ciała 

 
1. Dociskanie, oklepywanie, wałkowanie, zwijanie w matę, koc (głowa dziecka pozostaje na zewnątrz), 

wałkowanie  piłką (może być piłka typu kangur, piłki kolczatki itp.).  
 

2. Przepychanie oburącz dużej piłki z rodzicem, uderzanie w piłkę rękoma, ugniatanie jej różnymi 
częściami ciała. 

 

3. Robienie kul z papieru o różnej fakturze (gazety, folia aluminiowa itp.) i rzucanie nimi do celu. Można 
celować małymi kulkami do pojemnika po jajkach. 

 

4. Zabawy w przepychanie i siłowanie z rodzicem (w staniu, klęku, siadzie): stykanie się plecami, nogami, 
ramionami, dłońmi. 

 

5. Dziecko stara się przeturlać rodzica po podłodze (rodzic leży na plecach i po chwili oporu pozwala się 
toczyć dziecku). 

 

6. Rozwijanie „kłębka” – dziecko rozwija dorosłego zwiniętego w „kłębek” (siad skulny na podłodze, ręce 
obejmują nogi) odciąga głowę, ręce i nogi. Późnej zmiana – dorosły rozwija dziecko.  

 

7. Dorosły leży na plecach na podłodze mocno „dociśnięty”, dziecko stara się oderwać poszczególne 
części ciała rodzica: nogi, ręce. Następnie zmiana. 

 

8. Skakanie po dużych poduszkach ułożonych na podłodze, przewracanie się, toczenie po nich. Można 
również urządzić walkę na poduszki. 

 

9. Boksowanie podwieszonego worka wypełnionego gąbką – można boksować stojąc, klęcząc lub leżąc  
na plecach. 

 

10. Rodzic siada w rozkroku na podłodze za dzieckiem. Obejmuje rękoma podkurczone nogi dziecka                               
i przyciąga do klatki piersiowej, ściska dosyć mocno i trzymając w ten sposób kołysze na boki, do 
przodu i do tyłu. 
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11. Czołganie. 
 

12. Przeciąganie liny. Dziecko chwyta jeden koniec liny, a rodzic drugi. Przeciągamy w pozycji siedzącej, 
stojącej, klęczącej. 

 

13. Zabawy z taśmami elastycznymi - rozciąganie w różny sposób. 
 

14. Na dużej piłce w pozycji na brzuchu – „wędrowanie” do przodu dłońmi opartymi o podłogę, nogi 
oparte o piłkę, dziecko może coś układać, dobierać ilustracje, przedmioty (należy zwrócić uwagę by 
dziecko nie blokowało łokci – dłonie powinny być skierowane do przodu, nie do środka).   

 

15. Podciąganie się za linę ruchem naprzemiennym w pozycji siedzącej (klęku) na kocyku.  
 

 

Zabawy dotykowe 

 

1. Memo dotykowe: z tektury wycinamy kartoniki, na które naklejamy różne materiały, które tworzą 
pary: piórka, folia bąbelkowa, papier ścienny, kawałki wykładziny, fole aluminiową, korek, sznurek, 
gąbkę itp. Memo można wykonać również z zawiązanych baloników wypełnionych np. mąką, ryżem, 
fasolą, pociętą gąbką, groszkiem, hydrożelem, płatkami owsianymi itp. 
 

2. Rozpoznawanie rodzaju faktury bez kontroli wzroku - pocieramy dłonie, ramiona, stopy dziecka 
różnymi fakturami a dziecko wskazuje użytą fakturę. 

 

3. Wskazywanie miejsca dotyku bez pomocy wzroku – dziecko ma zamknięte oczy, rodzic dotyka ciała 
dziecka w rożnych miejscach, dziecko wskazuje miejsce dotyku, może też nie pokazywać tylko mówić, 
gdzie zostało dotknięte. 

 

4. Zabawa w drukarkę: rodzic rysuje na plecach dziecka wzór, a dziecko odtwarza go na kartce, tacce np.  
z piaskiem, ryżem itp. następnie zmiana.  

 

5. Rozpoznawanie przedmiotów po dotyku - do worka lub pudełka z wyciętymi po bokach otworami, 
wkładamy różne przedmioty, dziecko ma za zadanie odgadnąć co to za przedmiot, może określać 
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6. Do pudełka wsypujemy piasek, groch, ryż, makaron, fasoli itp., a następnie chowamy w nim różne 
drobne przedmioty, które dziecko ma za zadanie odszukać. Może robić to z zamkniętymi oczami. 

 

7. Na stole układamy pary takich samych przedmiotów np. szyszki, szklane kulki, kredki, kamyki, klocki, 
gumki, figurki itp. Dziecko (na zmianę z rodzicem) ma za zadanie z zamkniętymi oczami wziąć do ręki 
jeden przedmiot i odszukać jego parę. 

 

8. Zabawy masami plastycznymi np.: 

• Rosnące farby: równa porcja soli, mąki oraz wody. Składniki mieszamy i dodajemy barwnik 
spożywczy lub farbki. Powstaje nam bazowa masa do rosnących farb. Takimi farbami dziecko 
maluje obrazek, który następnie wypiekamy w kuchence mikrofalowej przez około 30 sek.,                     
moc 800W. Masa po wypieczeniu wysycha, twardnieje i unosi się tworząc piękny wielobarwny 
efekt spieczenia. 

• Piankolina: 1 kg mąki ziemniaczanej mieszamy z jednym opakowaniem pianki do golenia oraz 
odrobiną płynu do mycia naczyń najlepiej białego lub bezbarwnego. Do barwienia używamy 
barwników spożywczych lub farbki. 

• Marchewkolina: do ugotowanej i zmiksowanej marchewki dodajemy mąkę ziemniaczaną                           
i mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji.  

• Masa księżycowa: balsam do ciała mieszamy z brokatem i mąką ziemniaczaną. 

• Pucholina: olejek do kąpieli (Tutti Frutti) mieszamy z mąką ziemniaczaną. 
 

Zabawy słuchowe 

1. Memo słuchowe – jednakowe pojemniki (np. plastikowe pojemniki po lekach) dzielimy na pary.                     
Do każdej pary pojemników wkładamy te same przedmioty np. monety, suszony groch, spinacze 
biurowe, sól, drobne kamyczki itp. Zadaniem dziecka jest potrząsanie wybranym pojemnikiem                                
i odszukanie jego pary. 
 

2. Porównywanie dźwięków. Do szklanej butelki nalewamy wody i uderzamy w nią np. łyżeczką. 
Wsłuchujemy się w dźwięk jaki wydaje. Następnie odlewamy trochę wody, ponownie uderzamy                        
w butelkę i wsłuchujemy się w dźwięk (będzie niższy). Kontynuujemy odlewanie, aż butelka będzie 

http://ministry-to-children.com/six-pointers-for-parent-communication/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


pusta i dźwięk najniższy. Następnie powoli dolewamy wodę i obserwujemy jak dźwięk będzie coraz 
wyższy. 
 

3. Rozpoznawanie dźwięków. Wybieramy kilka przedmiotów, które wydają różne dźwięki. Następnie 
zasłaniamy dziecku oczy i np. potrząsamy kluczami, stukamy patyczkiem o patyczek, pukamy w stół, 
drzemy gazetę, zgniatamy gazetę, tniemy nożyczkami itp. Zadaniem dziecka jest odgadniecie 
dźwięku. Następnie zmiana – dziecko wydaje dźwięk, a rodzic odgaduje. 
 

4. Ciuciubabka. Zawiązujemy dziecku oczy. Zadaniem dziecka jest poruszanie się za słyszanym 
dźwiękiem wydawanym przez rodzica np. dzwoneczkiem. Dziecko może się tez poruszać wg słyszanej 
instrukcji np. dwa kroki w przód - stop, trzy kroki w lewo – stop itd.  

 

5. Swobodne bazgranie na dużych arkuszach papieru kredkami świecowymi, pastelami, malowanie 
farbami w rytm słuchanej instrumentalnej muzyki.  

 

6. Malowanie, rysowanie muzyki. Odtwarzamy dziecku muzykę instrumentalną zawierającą fragmenty 
głośne i ciche, szybkie i wolne. Przy szybkich fragmentach wykonuje szybsze ruchy, wolnej – 
wolniejsze, głośnej – mocniej naciska na kartkę, cichej – lekko. 

 

7. Szukanie ukrytego dźwięku. W pomieszczeniu chowamy przedmiot wydający niebyt głośny dźwięk np. 
telefon wygrywający cichą melodię. Zadaniem dziecka jest odszukanie przedmiotu.  

 

8. Wystukiwanie rytmu. Rodzic wystukuje rytm, który dziecko powtarza. Rytm można wystukiwać np. 
klockami, wyklaskiwać, wystukiwać uderzając dłońmi o podłogę, wytupywać. 

 

Zabawy wzrokowe 

1. Zabawy z latarką w ciemnym pomieszczeniu – oświetlanie wymienianych przez dorosłego 
przedmiotów, obrysowywanie konturów przedmiotów. Zabawa z dwoma latarkami: rodzic „ucieka” 
przesuwając światło latarki – dziecko podąża za nim. Następnie zmiana. Można płynnie poruszać 
światłem po suficie, „skakać” z miejsca na miejsce, „rysować” linie faliste, zygzaki, figury, litry, cyfry. 
Zadaniem dziecka jest trzymanie swojego światła na świetle rodzica. 
 

2. Teatrzyk cieni. 
 

3. Zabawy ze szkłem powiększającym. Zbieramy różne przedmioty i oglądamy je przez lupkę. 
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4. Zabawa w trzy kubeczki. Zaczynamy od jednego przedmiotu i trzech kubeczków odwróconych                     
do góry dnem. Pod jednym z kubków chowamy drobny przedmiot na oczach dziecka. Następnie 
przesuwamy kubki, a dziecko ma wskazać pod którym znajduje się przedmiot. 

 

5. Kolorowe otworki. W puszce lub pudelku robimy nacięcia. Każde nacięcie obklejamy innym 
kolorem. Następnie dajemy dziecku paski kolorowego brystolu, które dziecko ma włożyć do otworu 
w tym samym kolorze. 

 

6. Gra w kapsle. Przesuwamy kapsel po wyznaczonym torze pstrykając w nie palcem wskazującym                        
i kciukiem. Odmiany:  

• Układamy linię z kapsli. Dziecko próbuje celować swoim kapslem tak, by zmienić ułożenie 
kapsli. 

• Układamy kapsle w linii, zostawiając miedzy nimi coraz większe odstępy - od 3 cm. w górę. 
Gracze próbują pstrykaniem przesunąć swoje kapsle, przez każdą z przerw w linii                                  
od największej do najmniejszej. 

• Ustawiamy dwa przedmioty jako bramkę w niewielkiej odległości od graczy. Zadaniem 
graczy jest strzelanie gola kapslem. Stopniowo zmniejszamy bramkę. 
 

7. Rodzic i dziecko siadają naprzeciw siebie. Dziecko trzyma w rękach plastikowe kubki odwrócone                  
do góry dnem. Rodzic toczy w kierunku dziecka małe piłeczki, które dziecko musi zatrzymać 
nakrywając kubkiem. Dziecko może mieć kubki w dwóch kolorach. Rodzic tocząc piłkę wymienia 
kolor kubka, którego dziecko musi użyć do zatrzymania piłki. 
  

Zabawy węchowo - smakowe 

 
1. Przebywanie w kuchni i angażowanie w proces gotowania. Dziecko może dodawać składniki, 

odmierzać je, siekać warzywa i owoce, zaczynając od łatwych zadań. Angażowanie się w czynności 
kuchenne daje możliwość dotykania, wąchania i smakowania różnych potraw. Pozwala także                         
na rozwijanie umiejętności motorycznych poprzez mieszanie, krojenie, nakrywanie do stołu, 
wyciąganie sztućców ze zmywarki i segregowanie, stymulację wzrokową poprzez układanie potraw 
na talerzu, umiejętności słuchania poprzez prawidłowe wykonywanie poleceń. 
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2. Zabawa w wąchanie. Dajemy dziecku różne rzeczy, a dziecko ma za zadanie powąchanie                               
i określenie czy jest to zapach przyjemny dla niego czy też nie. Następnie można się bawić                           
w rozpoznawanie zapachów z zawiązanymi oczami i dobieranie w pary takich samych zapachów.  
Można wykorzystać zapachy: wanilii, mięty, cynamonu, papryki, kawy, mydła, różnych rodzajów 
herbaty, cytryny, pomarańczy, banana, czosnku, cebuli, keczupu, majonezu, perfum, tymianku, 
rozmarynu i innych ziół itp. 
 

3. Pachnące memo. Najpierw przygotowujemy mieszankę: kaszkę, sól lub brokat mieszamy np.                            
z cynamonem, kawą, startym mydłem, ziołami, kakao, itp., a następnie kartoniki smarujemy klejem                
i posypujemy pachnącą mieszanką. W ten sposób przygotowujemy dwa komplety karteczek                         
i gramy. 
 

4. Posmakuj kolor. Przygotowujemy różne produkty w jednym kolorze np. czerwonym: truskawka, 
malina, pomidor, papryka, rzodkiewka itp. i próbujemy jak smakują. W ten sam sposób próbujemy 
produkty w innych kolorach np. żółtym, zielonym itd.  

 

5. Książeczka smaków. Należy przygotować cztery kartki papieru, na których piszemy nazwy smaków: 
słodki, słony, gorzki, kwaśny. Kartki połącz sznureczkiem. Pierwszy wariant zabawy: dajemy dziecku 
czasopisma, katalogi ze zdjęciami różnych produktów spożywczych. Następnie dziecko wyszukuje 
różne produkty, wycina, określa ich smak i przykleja na odpowiednią kartkę np. cukierek na kartkę 
„słodki”. Drugi wariant: przygotowujemy do zjedzenia różne produkty, dziecko próbuje, określa 
smak i rysuje lub przykleja zdjęcie danego produktu na kartkę z nazwą smaku. 
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