
PRZYKŁADY ĆWICZEŃ Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

DO WYKONYWANIA W DOMU DLA STARSZYCH DZIECI 

 

 

- skoki obunóż w miejscu, do tyłu do przodu, do tyłu, na boki, przeskakiwanie  

z nogi na nogę 

 

- w siadzie kręcenie się w kółko na pośladkach, ślizganie się w kółko na brzuchu 

i na plecach 

 

- skakanie przez gumę, na skakance 

 

- skłony, skręty, przysiady 

 

- marsz z wymachami rąk i nóg, skoki pajacyka, skoki żabki 

 

- podskoki do góry, toczenie się po podłodze w różnych kierunkach, kołysanie się 

do przodu i na boki: w leżeniu na plecach z nogami ugiętymi, skrzyżowanymi, 

przyciągniętymi do klatki piersiowej oplecionymi rękami 

 

- turlanie się po podłodze z nogami wyprostowanymi i rękami ułożonymi wzdłuż 

ciała 

 

- unoszenie prawej ręki i lewej nogi oraz lewej ręki i prawej nogi w leżeniu na 

plecach, chwytanie prawą ręką lewej pięty i lewą ręką prawej pięty w leżeniu na 

plecach, dotykanie na zmianę prawą ręką lewego kolana i lewą ręką prawego 

kolana 

 

- w pozycji na czworakach: prostowanie prawej ręki i lewej nogi oraz lewej ręki 

i prawej nogi, wyciąganie na przemian na boki prawej ręki z lewą nogą i lewej 

ręki z prawą nogą; na stojąco: dotykanie za plecami prawą ręką lewej pięty ze 

skrętem tułowia w prawo i lewą ręką prawej pięty ze skrętem w lewo, 

przeskakiwanie z nogi na nogę w różnym tempie, maszerowanie połączone  

z wymachami rąk, przekładanie lub przerzucanie woreczka z ręki do ręki na 

wysokości wzroku 

 

- rzuty celownicze szyszką, piłeczką, woreczkiem, maskotką itp., robienie kul  

z papieru o różnej fakturze i rzucanie nimi do celu 

 

- podrzucanie maskotki albo piłeczki do góry prawą ręką 10 razy, a potem lewą 

ręką 10 razy, później na zmianę raz prawą ręką, raz lewą 

 

- przekładanie przedmiotu raz pod lewym, raz pod prawym kolanem 



- bujanie w kocu 

 

- jazda na hulajnodze, rowerze 

 

- obracanie się w fotelu obrotowym (zaczynamy od dwóch, trzech obrotów  

w jedną stronę, zatrzymujemy fotel i obracamy go w przeciwną stronę) 

 

- wspinanie się po drabince 

 

- naleśnik – zawijanie dziecka w koc, folię z pęcherzykami, karimatę (głowa 

zawsze na zewnątrz), dociskanie pleców, pośladków, rąk, nóg rękoma, a następnie 

rozwijanie z turlaniem w obie strony 

 

- podskoki, obroty, kontrolowane upadki na materacu albo inną miękką 

powierzchnię, zabawy w przepychanie i siłowanie się 

 

- w leżeniu na plecach dociskanie kolan do klatki piersiowej, leżenie na podłodze 

z nogami opartymi o ścianę i toczenie stopami lekkiej piłki, np. plażowej,  

w leżeniu na plecach: przenoszenie za głowę piłek lub woreczków 

utrzymywanych między nogami, odbijanie stopami piłki 

 

- odbijanie balonika w nietypowy sposób: głową, łokciem, nogą 

 

- podrzucanie i łapanie piłki z utrudnieniami: klaśnięciem, wielokrotnym 

klaśnięciem, przysiadem, obrotem ciała 

 

- dotykanie dłoni i przedramion materiałami o różnej fakturze (takimi jakie lubi 

dziecko) 

 

- wkładanie rąk i nóg do pojemnika wypełnionego piłeczkami, kasztanami, 

orzechami itp. 

 

- szukanie ukrytych, drobnych przedmiotów w pojemniku wypełnionym kaszą, 

grochem, fasolą itp. 

 

- odtwarzanie przez dziecko wzorów i liter kreślonych na wierzchu jego dłoni  

i na przedramieniu 

 

- domina dotykowe – dobieranie w pary figur o tej samej fakturze bez kontroli 

wzroku, rozpoznawanie umieszczonych w woreczku drobnych przedmiotów 

codziennego użytku bez kontroli wzroku 

 



- zabawy z rozpoznawaniem przy pomocy dotyku przedmiotów schowanych  

w pudełku lub w worku, określanie ich cech 

 

- rysowanie figur, liter na tackach wypełnionych piaskiem, kaszą, ryżem 

 

- gniecenie gąbki, piankowych piłeczek, ugniatanie papieru, plasteliny, ugniatanie 

małych kuleczek z bibuły trzema palcami 

 

- nakładanie makaronu, korali na patyk, sznurek 

 

- wieszanie ubrań na sznurku i przyczepianie ich klamerkami 

 

- wyciąganie pościeli, ręczników, składanie koca 

 

- przecinanie papieru, kartonu nożycami, gry typu: pchełki, skaczące żabki  

 

- podskoki na: trampolinie, materacu nadmuchiwanym, piłce  

 

- trampolina - 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 albo z ringami i kijkami: dziecko skacze na 

trampolinie trzymając kijki, a rodzic rzuca ringo. Może liczyć, mówić kolory itd. 

- dziecko skacze na trampolinie i robi pajacyki. 

 

- taczka: chodzenie na rękach z trzymanie za nogi na wysokości ud 

- chodzenie po murkach (obok domu), krawężnikach konstruowanych wspólnie  

z rodzicem w domu, torach przeszkód z krzeseł, koców, wałków, poduszek itp. 

 

- przyjmowanie i utrzymywanie pozycji "bociana", "jaskółki", z otwartymi  

i zamkniętymi oczami. 

 

- chodzenie po narysowanej linii: stopa za stopą, krzyżując nogi "jak modelka", 

przodem, bokiem, do tyłu (dostawiając z tyłu stopę) 

 

 


