
ZESTAW ZABAW SENSORYCZNYCH 

1. Piasek kinetyczny: 

• mąka kukurydziana (tyle, ile potrzebujecie piasku), 
• olej spożywczy, 
• barwnik spożywczy (opcjonalnie). 

2. Poszukiwanie skarbów w pudle rozmaitości 

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 malucha jest odnalezienie ich. 

3.  Suchy makaron 

Makaron w dziesiątkach kształtów i w wielu kolorach jest znakomity do przesypywania  
i segregowania. Wypełniony nim, zakręcony słoik to świetny grzechoczący instrument, można 
wykonać z nich również naszyjnik. 

4. Bańki mydlane 
Kolorowe woreczki sensoryczne. 
 

5. Balonowe zabawki- gniotki 
Do baloników wsypujemy materiały o różnej strukturze. Bawimy się jak gniotkami.  
Pod kontrolą osoby dorosłej 
 

6. Mała cukiernia 
Ciastolinowe ciastka mogą mieć różne wielkości, kształty i kolory, w roli wafelków do lodów 
doskonale sprawdzą się papierowe papilotki (takie, w których piecze się babeczki). Do zabawy 
przyda się wałek, wykrawaczki do ciastek i występujące w roli posypek cekiny, brokatowy pył, 
ziarenka maku lub sezamu. 
 

Domowa ciastolina: 

• 2 szklanki mąki, 
• 1 szklanka soli, 
• 2 łyżki oleju roślinnego, 
• 2 płaskie łyżki proszku do pieczenia, 
• 1,5 szklanki gorącej wody. 

7. Woda o różnych temperaturach 
Do kilku naczyń wlewamy wodę o różnej temperaturze i pozwalamy dziecku bawić się nią  
w odczuwanie temperatury, werbalnie ją określać  
 



 

8. Sypka tablica 
Na dużej tacy lub kuchennej stolnicy rozsypujemy warstwę mąki, kaszy manny lub piasku  
– i tabliczka gotowa. Na ciemniejszym tle kreślone przez dziecko znaki będą lepiej widoczne, 
co z pewnością zachęci je do dalszej zabawy. Sypką tabliczkę ściera się jednym ruchem ręki,  
a powierzchnię można wyrównać dosypując odrobinę mąki lub kaszy. 
 

9. Robaki spaghetti 
Do stworzenia robaków potrzebny będzie ugotowany makaron spaghetti. Kolory uzyskacie 
używając barwników spożywczych. Ugotowany makaron jest śliski i elastyczny, można go 
ugniatać, przekładać z ręki do ręki, wyciągać pojedyncze nitki w różnych kolorach, 
sprawdzając, czy wszystkie są takiej samej długości. Gdy zacznie wysychać, wystarczy 
delikatnie polać go wodą. 
 

10.  Zapachowe zagadki 
Nie zapominajmy o zmyśle powonienia. Do słoiczków wsypujemy ziarna kawy, kakao, 
cynamon, skórkę pomarańczy, liście mięty lub bazylii. Dobrze, żeby pojemniki nie były 
przezroczyste – wtedy maluchy 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. 
 

11. Ścieżka sensoryczna 
To zabawa 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. 
 

12. Figurki z masy solnej 
Evergreen zabaw z masami plastycznymi. Z gotowej masy dzieci mogą lepić płaskie lub 
przestrzenne figurki. Gdy brak im jeszcze precyzji, wielkim ułatwieniem będą foremki do 
ciastek. Kiedy gotowe figurki wyschną (zazwyczaj trzeba dać im dzień na stwardnienie), można 
je pomalować. 

Masa solna: 

• 2 szklanki mąki, 
• 2 szklanki soli, 
• woda (tyle, żeby uzyskać pożądaną konsystencję). 
• Do składników sypkich dodajemy powoli wodę i zagniatamy, aż całość się połączy. 

  

13.  Malowanie rękami 
Klasyk uwielbiany przez dzieci, niekoniecznie przez rodziców. Radość malucha warta jest 
jednak drobnych poświęceń, wystarczy zabezpieczyć podłogę gazetami lub folią i sprzątania 
wcale nie będzie tak dużo. Małe dzieci malują z rozmachem – im większa kartka, tym lepiej, i 
oczywiście na podłodze, bo z niej nic już nie spadnie. Po zabawie papier może zyskać jeszcze 
drugie życie – nadaje się do pakowania prezentów. 
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