
 

Wzrok - ćwiczenia dla zmysłu wzroku: 
 

 

•  Śledzenie wzrokiem. Przesuwamy przed oczami dziecka ciekawą małą 

zabawkę lub nasz palec mówiąc prosty wierszyk np. Ptaszek, ptaszek, ćwir, ćwir. 

Ptaszek, ptaszek, ćwir, ćwir. Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. Kiedy dziecko skupia uwagę na 

zabawce przesuwamy ją w prawo lub w lewo, dziecko powinno śledzić wzrokiem 

zabawkę. 

•  Zakładamy na rękę pacynkę i mówimy za pomocą niej do dziecka, przesuwamy 

pacynkę w różne strony i sprawdzamy czy dziecko obserwuje. Zachęcamy dziecko  

do mówienia o tym co robi rodzic. 

•  Znikanie. Kładziemy na podłodze ulubioną zabawkę dziecka i kiedy na nią 

patrzy stwarzamy przeszkody w jej otrzymaniu np. przesuwamy po ziemi tak,  

że dziecko musi obserwować ją i podejść lub wrzucamy do pudełka, zakrywamy 

chustką. Zachęcamy dziecko do poszukiwania zabawki oraz mówienia o tym co robi. 

•  Upuszczanie przedmiotu. Przyciągamy uwagę dziecka do przedmiotu np. 

wydając nim dźwięki a kiedy dziecko patrzy na przedmiot upuszczamy go. 

Sprawdzamy czy dziecko obserwuje spadającą rzecz. Zachęcamy do wypowiadania 

słowa „spadło”. 

 

Słuch - ćwiczenia dla zmysłu słuchu: 

 

• Ukryty dźwięk. Ukrywamy pozytywkę a kiedy dziecko zainteresuje się 

dźwiękiem rozpoczynamy wspólne poszukiwania. Na początku sami poszukujemy 

zabawki: „Może pod stołem? Nie tu jej nie ma. Może pod poduszką? Ooo! Hura! Jest!” 

Po kilku próbach dziecko powinno orientować się gdzie jest zabawka. Jeśli dziecko 

rozumie regułę zabawy można zmieniać kryjówki. Zachęcajmy dziecko przy tym  

do nazywania tego co robi rodzic i ono samo. 

• Gdzie jest dźwięk? Wytwarzamy dźwięki z różnych części pokoju za pomocą 

instrumentów lub przedmiotów domowych tj. pęk kluczy, garnek i łyżki. Czekamy  

na reakcję dziecka, dziecko powinno spojrzeć w kierunku źródła dźwięku. Jeśli patrzy 

cieszymy się, prezentujemy instrument i nazywamy go oraz zachęcamy dziecko  

do powtarzania. 

• Wspólne słuchanie muzyki, maszerowanie lub kołysanie się w jej rytm. 

 

 

 



Smak i węch- ćwiczenia dla zmysłu węchu i smaku: 

 

• Degustacja. Przygotowujemy talerz z różnymi małymi przekąskami. Wspólnie  

z dzieckiem próbujemy kolejnych rzeczy, zachwycamy się, komentujemy smaki. 

• Zapachy. Do zabawy z węchem możemy przygotować próbki zapachów np. 

flakoniki z aromatami do ciast. Wspólnie poznajemy zapachy, nazywamy wrażenie  

i robimy miny pełne emocji. 

Dotyk- ćwiczenia dla zmysłu dotyku: 
 

• Różne faktury. Przygotowujemy dla dziecka worek lub karton pełen kawałków 

materiałów o różnej fakturze np. wełna, futerko, delikatny papier ścierny, jedwab, folia 

bąbelkowa itd. Wyciągamy z dzieckiem materiały z zaciekawieniem, pozwalamy mu 

badać je rączkami, eksperymentować. Nazywamy wrażenia dotykowe. 

• Materiały można rozłożyć na podłodze i pozwolić dziecku chodzić po nich. 

Można także przygotować rękawiczki z naszytymi skrawkami materiałów. 

• Dotykanie twarzy. Kładziemy ręce dziecka na naszej twarzy, pozwalamy mu 

poznawać ją dotykiem, nazywamy części ciała, robimy śmieszne miny, uśmiechamy 

się. 

• Głaskanie miłymi rzeczami. W spokojnej atmosferze delikatnie głaskamy 

dziecko przyjemnym dla niego materiałem lub naszymi dłońmi. 

• Zabawa w sypkimi materiałami. Przygotowujemy dla dziecka miskę  

z dowolnymi sypkimi materiałami: ryżem, kaszą, fasolą, piaskiem itd. Pozwalamy 

dziecku zanurzać dłonie w misce, manipulować materiałami. Możemy chować 

atrakcyjne przedmioty w misce z ryżem i zachęcać do znajdowania ich oraz nazywania. 

• Zabawa z materiałami lepkimi. Pozwalamy dziecku bawić się materiałami 

lepkimi tj. błoto, masa solna, plastelina. Można przygotować także masę jadalną np. 

zgnieciony banan z odrobiną miodu. Dziecko bawi się, i może oblizywać je – to daje 

dużo wrażeń dotykowych! 

• Zimne- ciepłe. Masujemy twarz dziecka raz ciepłym np. ogrzaną łyżeczką raz 

zimnym np. kostką lodu. Pamiętajmy o nazywaniu wrażeń i zachęcaniu dziecko  

do powtarzania. 
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