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Proste zabawy ruchowe i sensoryczne sprzyjające stymulacji rozwoju 

dzieci w wieku przedszkolnym 

 

 Integracja sensoryczna jest procesem przetwarzania w mózgu informacji odbieranych 

przez zmysły z naszego ciała oraz z otoczenia w celu wykorzystania ich w codziennym 

życiu (Borkowska M., Wagh K.). 

Zaburzenia rozwoju procesów integracji sensorycznej mogą dotyczyć zarówno dzieci 

zdrowych jak i dzieci z niepełnosprawnością. Są one coraz częściej rozpoznawane                 

i wskazywane jako jedna z przyczyn trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym.  

 Zdaniem A.Jean Ayres (2015) łagodne dysfunkcje integracji sensorycznej u małych 

dzieci można pokonać dzięki właściwej organizacji opieki nad nimi oraz organizacji 

zabaw sprzyjających ich rozwojowi.  

Obserwacja zachowania dziecka jest dobrym sposobem poznania jego potrzeb 

sensorycznych i ruchowych. Warto zastanowić się, czy jego „nadwrażliwość”, 

„nadaktywność”, „niezdarność ruchowa”, „rozkojarzenie”, „agresywność”, „płaczliwość”, 

trudności w zachowaniu lub uczeniu się nie wynikają po części z dysfunkcji 

przetwarzania sensorycznego.  

Moje doświadczenia w pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym                        

i informacje od ich rodziców pokazują, że codzienne zabawy organizowane przez 

dorosłych mogą być doskonałą formą stymulacji procesów integracji sensorycznej, 

rozwoju motorycznego, poznawczego i społecznego. 

 

 Jak pomóc małemu dziecku w zaspokojeniu jego potrzeb sensorycznych?  
 

Ważne jest właściwe dla niego otoczenie, troskliwa opieka bliskich dorosłych                                      

i odpowiednie aktywności, szczególnie ruchowe. Przy urządzaniu pokoju dziecka należy 

zwrócić uwagę na stonowane, pastelowe kolory i niewiele ozdób na ścianach. Rolety lub 

zasłony w oknach pozwolą na ograniczenie dopływu nadmiaru bodźców z zewnątrz. Nie 

jest wskazane wstawianie do pokoju dziecka telewizora. Należy zadbać o to, by wszystkie 

sprzęty, przedmioty i zabawki w pokoju miały stałe miejsce. Czasami przydatny jest 

specjalny kącik do wyciszenia i odpoczynku np. kącik z poduszkami, mały namiot lub 

kartonowy domek z kocykiem w środku, do których można się skryć. Wskazane jest 

przestrzeganie przez rodziców stałego planu dnia i uprzedzanie dziecka o wszelkich 

zmianach w tym planie (przewidywalność zdarzeń daje poczucie bezpieczeństwa). 

Angażowanie dziecka w codzienne czynności domowe dorosłych (np. sprzątanie, 

wkładanie naczyń do zmywarki i ubrań do pralki,  przygotowywanie posiłków) może być 

świetną aktywnością sensoryczną i okazją do wspólnego spędzania czasu rodziców z 

dzieckiem w domu. 

Znane od pokoleń tradycyjne zabawy i gry dla dzieci i z dziećmi są dzisiaj na nowo 

odkrywane jako cenne aktywności sensoryczne, dostarczające dzieciom niezbędnych 

wrażeń z różnych zmysłów (szczególnie ze zmysłu dotyku, równowagi i czucia 

głębokiego). Mogą one być z powodzeniem realizowane przez rodziców i dziadków 

dzieci w wieku przedszkolnym.  
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Przykłady prostych aktywności i zabaw sensorycznych: 

 
 jedzenie pokarmów o różnorodnej konsystencji, smaku, temperaturze, zapachu, 

kolorze; jedzenie ich palcami i różnymi sztućcami, z różnych naczyń stołowych; 

 zabawy w wodzie podczas dłuższej kąpieli (np. wydmuchiwania bąbelków przez 

słomkę; dmuchanie na piłeczki pingpongowe tak, aby poruszały się po 

powierzchni wody; łowienie zatopionych w wodzie zabawek; malowanie 

specjalnymi kredkami w wannie); 

 masowanie ciała dziecka gąbkami i materiałami o różnej fakturze i temperaturze; 

 masowanie dziecka z wypowiadaniem krótkich rymowanek i wierszyków  np. 

„Idzie rak nieborak …”; „rysowanie” palcem na plecach dziecka prostych 

kształtów, które ono odgaduje lub odnajduje na rysunkach, lub próbuje zapamiętać 

i odtworzyć na papierze; 

 zabawy ze śpiewem i pokazywaniem części ciała np. „Tu mam ręce …”; „Głowa, 

ramiona …”; 

 zabawy z pokazywaniem i naśladowaniem pozy ciała lub ruchu np. zabawa 

„posągi”, zabawy typu: „Pokaż, co potrafią twoje ręce (nogi, głowa)”; 

 zabawy na dworze z wykorzystaniem elementów przyrodniczych – doświadczenia 

z piaskiem, ziemią, wodą, błotem, kamieniami, muszelkami, patykami, trawą                       

i innymi roślinami, kasztanami i szyszkami, suchymi liśćmi, śniegiem, lodem 

(dotykanie ich, zbieranie do pojemników i przesypywanie, mieszanie ich rękoma                 

i nogami, tworzenie z nich konstrukcji przestrzennych i prac plastycznych); 

 latem - bieganie boso po trawie, po piasku, po kamykach, po płytkiej wodzie; 

 zimą - chodzenie i bieganie po głębokim śniegu; 

 pielęgnowanie i głaskanie zwierząt domowych; 

 chodzenie po „ścieżkach dotykowych” ułożonych z dywaników i wycieraczek 

podłogowych o różnych fakturach; 

 przesypywanie i przesiewanie piasku, ryżu, fasoli; poszukiwanie rękoma                      

(bez kontroli wzroku) w pojemniku z materiałem sypkim ukrytych zabawek; 

 siłowanie się na palce, ciągnięcie palców w parze z dorosłym; 

 zabawy paluszkowe (np. „Ten gruby to dziadziuś …”, „Sroczka”); 

 podskakiwanie na dużych piłkach typu „kangur”, na materacach i  trampolinie,                 

na skakance; w worku; stanie i podskakiwanie na jednej nodze, „pajacyki” 

 chodzenie na palcach i na piętach; chodzenie po wyznaczonej linii stopa za stopą; 

 turlanie się po podłodze, czołganie się pod przeszkodami; 

 kołysanie się w fotelu bujanym, hamaku, kocu, huśtawkach; 

 wchodzenie po schodach i ześlizgiwanie się z nich na pupie; 

 zwisanie do góry nogami z kanapy, kolan dorosłego, drabinki; 

 przeciąganie liny, sznurka, taśmy, szalika (w parze); 

 chodzenie na szczudłach zrobionych z puszek lub plastikowych pudełek                                 

z przymocowanym do nich sznurkiem; 

 zabawa „w chowanego”; „w berka”; gra w „gumę”; gra w kręgle; gra w „klasy”; 

zabawy z hula – hoop; 

 pokonywanie torów przeszkód na placach zabaw; 

 chodzenie po krawężnikach, niskich murkach i zeskakiwanie z nich; 

 wchodzenie na podnóżek i zeskakiwanie z niego; 

 jazda na brzuchu na deskorolce w różnych kierunkach; 
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 huśtanie się na nisko zawieszonej huśtawce i zbieranie stopami miękkich zabawek 

z podłogi oraz wrzucanie ich do pojemnika; 

 chodzenie pod dyktando np. dwa kroki do przodu, jeden krok w lewo, jeden krok 

do tyłu, trzy kroki w prawo …; 

 naśladowanie ruchów zwierząt; 

 naśladowanie min w lustrze; 

 taniec; 

 wspinanie się na drabinki, pagórki, murki; 

 jazda na rowerze trójkołowym i dwukołowym, na hulajnodze, rolkach;  

 pływanie; 

 zabawy z piłką (rzucanie, łapanie, kopanie, toczenie, kozłowanie, rzucanie do 

kosza i do bramki); 

 pchanie lub ciągnięcie taczki lub wózka z obciążeniem; 

 uderzanie rękoma lub nogami w zawieszony worek treningowy lub piłkę; 

 pokonywanie zbudowanych przez dziecko i dorosłego torów przeszkód; 

 chwytanie zabawek i przedmiotów dużymi szczypcami; 

 wbijanie gwoździ młotkiem w deseczkę; 

 wciskanie i wyjmowanie pinezek z tablicy korkowej; 

 rozdawanie kart; przewracanie kartek w książce; 

 układanie puzzli; składanie budowli z klocków lub kartonowych pudełek; 

 przypinanie klamerek do bielizny; 

 zgniatanie gazet w kule i rzucanie nimi do celu; 

 „rysowanie” palcem lub w kaszy rozsypanej na tacy; 

 malowanie dużym pędzlem i wodą na chodniku; rysowanie kredą na chodniku; 

 rysowanie patykiem na piasku; 

 malowanie dłońmi na dużych arkuszach papieru (farby do malowania palcami); 

 stemplowanie; 

 wydzieranie z papieru; przyklejanie; 

 lepienie z mas plastycznych (ciastolina, modelina, plastelina, glina, masa solna, 

masa papierowa); wałkowanie ich i krojenie, wycinanie kształtów za pomocą 

foremek; 

 cięcie nożyczkami paska papieru lub sznurka; 

 nawlekanie makaronu lub korali na sznurek; 

 łączenie kropek linią; obrysowywanie szablonów; wypełnianie konturów kolorem 

za pomocą równoległych kresek poziomych lub pionowych. 

 

Powyższe zabawy nie wymagają specjalnych warunków ani nakładów finansowych                    

a niewątpliwie przyniosą dużo radości zarówno dzieciom jak i dorosłym. Z pewnością 

przyczynią się do stymulacji rozwoju psychoruchowego dzieci i budowania dobrych relacji                       

w rodzinie. 

 

Opracowała mgr Anna Sobocińska 
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