
Zabawy w domu - wspomaganie rozwoju  dziecka 

(stymulacja podstawowych układów zmysłowych). 

 

 

1.Układ przedsionkowy (zwany również zmysłem równowagi)„odpowiada za 

odbieranie wrażeń związanych z ruchem, równowagą i ogólną koordynację ruchową”1. 

Propozycje zabaw : 

-  Obracanie się w siadzie na pośladkach. 

 

- Turlanie się po podłodze, najlepiej o zmiennej fakturze (dywan, koc, ręcznik, kołdra). 

                                                
1 B.Odowska –Szlachcic, Metoda integracji sensorycznej., HARMONIA, Gdańsk 2010,s.130. 



 

- Pełzanie jak jaszczurka, chodzenie jak niedźwiedź, kaczka, bocian, skakanie jak kangur. 

 

- Bieg lub szybki marsz z natychmiastowym zatrzymaniem się na sygnał. 



- „Taczka” – chodzenie na rękach z podtrzymywaniem dziecka za uda, z czasem za kolana, 

stopy. 

- Zabawa „Wąż – żółw”: 

wąż – pozycja wyprostna w leżeniu na brzuchu (ręce, nogi, głowa uniesione do góry),  

żółw – pozycja zgięciowa w leżeniu na plecach (ręce skrzyżowane na klatce piersiowej, nogi 

ugięte, głowa w kierunku klatki piersiowej). 

- Na środku pokoju leży rozłożona skakanka, linka, dziecko wykonuje następujące polecenia: 

* przeskakiwanie przez linę obunóż w przód, tył, bokiem, 

* przeskakiwanie na jednej stopie, 

* przejście krzyżakiem (lewa stopa stawiana jest po prawej stronie, a prawa stopa  po lewej), 

* przejście po linii stopa za stopą przodem i tyłem. 

 

 

 



2. Układ proprioceptywny (czucia głębokiego) „umożliwia odbieranie wrażeń 

płynących z wnętrza ciała, z mięśni, ścięgien i stawów, pozwala na wykonywanie 

czynności ruchowych bez kontroli wzroku”2. 

Propozycje zabaw: 

- „Naleśnik” – ścisłe zawijanie ciała w kołdrę lub koc, z uciskami na końcu. 

 

 

 

- „Kanapka” – ściskanie pomiędzy dwoma poduszkami, kołdrami, materacami. 

- Wałkowanie ciała dużą piłką.  

- „Kołyska” - dociskanie zgiętych nóg do klatki piersiowej, bujanie się przód – tył, na boki. 

- W parach: siad naprzeciwko siebie, chwytamy się za ręce i przeciągamy do przodu  

i do tyłu. 

- W parach: siad naprzeciwko siebie, nogi zgięte i uniesione, „siłowanie się” stóp. 

 

 

 

 

                                                
2 B.Odowska –Szlachcic, Metoda integracji sensorycznej., HARMONIA, Gdańsk 2010,s.130. 



- Dociskanie piłki do ściany stopami, plecami, rękoma. 

 

 

 

 

 

 

3. Układ dotykowy jest odpowiedzialny za lokalizowanie miejsca dotyku, różnicowanie 

powierzchni, faktur i kształtów oraz odbiór wrażeń związanych z bólem, temperaturą  

i ciśnieniem. 

 

Propozycje zabaw: 

- Zabawa „Kleju, idź sobie” – ściąganie z ciała wymyślonego kleju poprzez intensywne 

wycieranie go z różnych części ciała. 

- Zabawy z pianką do golenia, balsamem do ciała – rysowanie na stopach, rękach. 

-„Poszukiwacz skarbów”, do poszewki od poduszki wkładamy kilka rzeczy, dziecko  

z zamkniętymi oczami próbuje odgadnąć co jest w środku. 

- Masowanie dużymi butelkami napełnionymi zimną  i ciepłą wodą, z jednoczesnym 

nazywaniem masowanych części ciała. 

- Zabawy z plasteliną, ciastoliną, masą solną, piaskiem księżycowym itp. 

 



- Masaże różnymi fakturami (zaczynamy od faktur najbardziej tolerowanych przez dziecko 

stopniowo przechodząc do mniej akceptowanych): gąbka, myjka, szczoteczka, piłki gładkie, 

kolczaste itp. Ruch może być wolny, szybki, kolisty, pionowy, poziomy, ciągły, przerywany, 

docisk – lżejszy lub mocniejszy.  

 

 

 

- Wykonywanie masaży wierszykowych (do tekstu wykonuje się odpowiedni ruch) np.:  
 
„Tu płynie rzeczka” 
Tu płynie rzeczka, 
Tędy przeszła pani na szpileczkach. 
Tu stąpały słonie 
I biegały konie. 
Wtem przemknęła szczypaweczka, 
Zaświeciły dwa słoneczka, 
Spadł drobniutki deszczyk. 
Czy Cię przeszedł dreszczyk? 
 
 
 
 
 
 

Wzdłuż kręgosłupa rysujemy z góry na dół 
falistą linię;  
Szybko kroczymy po plecach opuszkami 
palców wskazujących;  
Powoli kroczymy wewnętrzną stroną dłoni;  
Szybko, z wyczuciem stukami dłońmi 
zwiniętymi w pięści; 
Delikatnie szczypiąc wędrujemy po 
plecach na skos; 
Powoli zataczamy dłońmi koła, aż 
poczujemy ciepło; 
Leciutko stukamy opuszkami palców na 
dole pleców dziecka 
Niespodziewanie, delikatnie szczypiemy 
dziecko w kark. 



„Pajączek” 
Wspinał się pajączek po rynnie. 
Spadł wielki deszcz i zmył pajączka. 
Zaświeciło słoneczko, 
Wysuszyło pajączka, rynnę i... 
Wspinał się pajączek po rynnie... 
Kroczymy palcami po plecach dziecka, od 
dołu ku górze;  

 
Przykładamy do nich obie dłonie i szybko 
przesuwamy je w dół; 
Masujemy plecy ruchem okrężnym, aż 
poczujemy ciepło; 
Zaczynamy od początku. 
 

 

Życzymy udanej zabawy! 
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