
LISTA PRZYKŁADOWYCH ĆWICZEŃ Z INTEGRACJI 

SENSORYCZNEJ, KTÓRE MOŻNA WYKONAĆ W DOMU – GRUPA 

PRZEDSZKOLNA 

 

1. Chodzenie bosymi stopami po ścieżce ułożonej z materiałów  

o różnej fakturze – mogą to być, np. wycieraczki, folia bąbelkowa, 

kawałek kartonu, gazeta, materiały (śliskie, drapiące itp.), wata, 

kamyczki, groch, fasola, ryż (masy sypkie można wsypać do torebek, 

żeby nie robić zbyt dużego bałaganu), miska z wodą. Pomysłów na 

taką ścieżkę jest mnóstwo, najlepiej modyfikować ją według 

upodobań dziecka. 

 

2. Zabawa typu „pudełko sensoryczne” - rozpoznawaniem przy 

pomocy dotyku przedmiotów schowanych w pudełku lub w worku, 

określanie ich cech (tj. to co wyciągam jest twarde, kanciaste albo 

to co wyjmuję jest miękkie, miłe w dotyku) itp. 

 

3. Przesypywanie mas sypkich, „grzebanie” palcami w ryżu, grochu, 

makaronach, kaszy, mące (w zależności od tego co mamy do 

dyspozycji w domu). 

 

4. Wybieranie z miski jednego spośród różnego rodzaju ziaren, np.  

z pomieszanych ryżu, kaszy, grochu, fasoli wyciągam groch (nie 

musi być tego dużo nasypane, w zależności od dostępności). 

 

5. Malowanie dłoni, stóp farbami i stemplowanie na kartce, mogą  

z tego powstać, po dorysowaniu niektórych elementów, piękne 

zajączki, słonie, krokodyle, kwiatki, motylki, tęcza.  

 

6. Wałkowanie pleców wałkiem kuchennym, butelką czy jakąś tubą. 

 

7. Masaż całego ciała, np. szerokim pędzlem, piłeczkami  

z wypustkami. 

 

8. Stymulacja termiczna – stosowanie na przemian ciepłych i zimnych 

butelek wypełnionych wodą na dłonie i stopy. 

 



9. Zabawy "paluszkowe" (na odsłoniętych częściach ciała) typu: "jadą 

goście..", "sroczka kaszkę warzyła" itp. Kreślenie na plecach 

dziecka różnych znaków, kształtów, literek, cyferek. 

 

10. Zawijanie w koc lub kołdrę i dociskanie wzdłuż całego ciała. 

 

11. Zawijanie w koc i rozwijanie z turlaniem w obie strony - 

"naleśnik" lub „hot – dog”. Bujanie w kocu, zabawa typu „latający 

dywan” – ciąganie dziecka na kocu po podłodze. 

 

12. Rzucanie do celu, np. piłką, szyszką, kulami z papieru, 

woreczkami. Ćwiczenia w łapaniu i rzucaniu piłki. 

 

13. Skoki obunóż w miejscu, do tyłu do przodu, do tyłu, na boki, 

przeskakiwanie z nogi na nogę. 

 

14. Przyjmowanie i utrzymywanie pozycji "bociana", "jaskółki",  

z otwartymi i zamkniętymi oczami. 

 

15. Zabawy z piłkami i balonami (do balonów można wrzucić 

ziarna kawy albo koraliki itp. - będą spadać wolniej niż piłki i łatwiej 

je złapać). Odbijanie balonika w nietypowy sposób: głową, łokciem, 

nogą. 

 

16. Kręcenie się na obrotowym krześle (zaczynamy od dwóch, 

trzech obrotów w jedną stronę, zatrzymujemy fotel i obracamy go  

w przeciwną stronę). 

 

17. Zabawa typu "taczka" z trzymanie za nogi na wysokości ud 

albo na jajowatej piłce rehabilitacyjnej (jeśli taką macie). 

Naśladowanie chodu różnych zwierząt: żaba, kaczka, pies, słoń, rak, 

pająk, wąż - wszystkie w pozycji "kucającej" albo na czworakach, 

albo w pozycji leżącej (wąż). 

 

18. Podskoki na: trampolinie albo na piłce (jeśli macie do 

dyspozycji). Dziecko skacze, a my rzucamy mu z różnych stron  

i odległości piłkę, którą ma złapać i odbić. Można zrobić to ćwiczenie 

też w wersji przeplatanej, czyli z klaśnięciem i złapaniem piłki. 

Skacząc na trampolinie może też robić pajacyki albo inne figury 



według pomysłu swojego pomysłu. Jeśli mamy do dyspozycji ringo  

i kijek dziecko może skakać i łapać rzucane przez rodzica ringo. 

 

19. Turlanie się po dywanie albo kocu w różnych kierunkach. 

 

20. Masowanie ciała piłką, gumowym jeżykiem z nazywaniem 

poszczególnych części ciała. 

 

21. Wieszanie ubranek na sznurku i przypinanie ich klamerkami. 

 

22. Zakręcanie i odkręcanie pojemniczków, słoiczków, butelek – 

wszystkiego co mamy do wykorzystania w domu. 

 

23. Jeżdżenie po podwórku na rowerze, hulajnodze albo rowerku 

biegowym – w zależności od tego co posiada dziecko. 

 

24. Bezpieczne zabawy w przepychanie i siłowanie się. 

 

25. Tworzenie torów przeszkód wykorzystując koce, krzesła, miski, 

sznurek (związany tak, aby tworzył szarfę), poduszki itp. Dziecko 

chodzi po przedmiotach, pod nimi, przeciska się, przekłada sznurek 

tak jak szarfę. Maluchy są bardzo kreatywne, więc nie będą miały 

problemu z samodzielnym ułożeniem takiego toru pod nadzorem 

rodzica. 

 

26. „Kącik ciszy” – dla dziecka, które potrzebuje się czasem 

odizolować – wykonany z dużego kartonu (może sobie je ozdabiać 

według własnego pomysłu). 

 


