
TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA- ĆWICZENIA 

SENSORYCZNE 

 

Malowanie dłońmi: 
Podłogę należy zabezpieczyć podłogę gazetami lub folią. Dzieci malują z rozmachem – im większa 

kartka, tym lepiej, i oczywiście na podłodze. Nazywajmy przy tym aktualnie używanych kolorów. 

Ścieżka sensoryczna: 
To ćwiczenie dla bosych stóp. Na podłodze przygotowujemy trasę składającą się z powierzchni o 

rożnych właściwościach. Mogą to być 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. 

 

Zapachowe memory: 
 Do słoiczków wsypujemy ziarna kawy, kakao, cynamon, skórkę pomarańczy, liście mięty lub bazylii. 

Dobrze, żeby pojemniki nie były przezroczyste – wtedy dzieci naprawdę skupią się na zapachu. 

Dzieci mogą podzielić słoiczki na te, które pachną dla nich ładnie lub brzydko, albo (jeśli 

przygotujemy po dwa słoiki z taką samą zawartością) odnajdywać pary identycznych zapachów. 

Pamiętajmy o werbalizowaniu doznań. 

 

Malujemy solą: 
Sól kuchenną wsypujemy do kilku kubeczków i energicznie mieszamy z kawałkiem kolorowej kredy. 

Powstały pył zabarwi sól. Dopiero teraz można zacząć tworzyć obrazki. Dzieciom spodoba się 

posypywanie nasmarowanej klejem kartki kolorowym pyłem. Zabawę można urozmaicić. Wystarczy 

przygotować kartkę z wybranym konturem narysowanym grubym flamastrem. Może to być np. owoc, 

zwierzę, dom – ważne, żeby kształt nie był skomplikowany. Wypełnienie konturów różnymi kolorami 

soli wymaga większej precyzji i koncentracji uwagi. Proszę pamiętać o nazywaniu kolorów, 

przedmiotów na obrazkach. 

 

Balonowe party: 
Do różnokolorowych baloników nalewamy wodę (wystarczy tyle, żeby je obciążyć), w ten sposób 

powstaną stempelki. Przygotowujemy farby i można rozpocząć ćwiczenie. Balonowe stempelki są 

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

w dłoni. Jak malować balonami? Odbijać pieczątki, używać jak szerokiego pędzla albo toczyć po 

papierze jak piłką. 

 



Bańki mydlane: 
Przygotowujemy miskę z wodą, w której dziecko będzie mogło zanurzyć ręce. Do wypełnionego 

pianą naczynia wrzucamy kolorowe piłeczki albo plastikowe zakrętki od butelek. Zadaniem dziecka 

będzie odnalezienie ich i wyłowienie ręką, sitkiem, kuchenną chochelką. Dziecko ćwiczy 

spostrzegawczość, refleks, oraz równowagę. 

 

 

Szukamy skarbów: 
Pudło rozmaitości to prawdziwa uczta dla zmysłów. Do środka wkładamy przeróżne materiały, mogą 

to być ścinki kolorowych tkanin, wstążki, piórka, kawałki folii bąbelkowej, sztuczne futerko, filcowe 

kulki. W pudełku chowamy niewielkich rozmiarów skarby, na przykład gumowe figurki albo 

plastikowe samochodziki. Zadaniem dziecka jest odnalezienie ich oraz poprawne nazwanie. 
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