
Temat: Wzbogacanie doświadczeń zmysłowych w zakresie percepcji 

dotykowej.  

1. ,,Witamy swoje ciało”. 

Do tego zadania potrzebne będą materiały o różnorodnej fakturze, np. jeden 

materiał szorstki (frotta lub czysta gąbka do mycia naczyń), jeden materiał 

miły (jedwab, podszewka, welur lub plusz), jeden materiał lekki (tiul, 

koronka). Oswajanie dziecka i nazywanie poszczególnych części ciała. Na 

początku rodzic wita dziecko z jednoczesnym wskazywaniem, dotykaniem 

i masowaniem materiałami o różnorodnej fakturze poszczególnych części 

ciała dziecka. Wykonanie tzw. masażu części ciała, np. 

 

 ,,Witamy głowę, witamy ręce’’ – rodzic dotyka, masuje twarz i ręce 

dziecka materiałami, a następnie dziecko samodzielnie dotyka 

palcami materiał, przykłada go do twarzy, głowy. 

 ,,Witamy brzuch’’ – owijamy dziecko materiałem. 

 ,,Witamy nogi” – dziecko zdejmuje obuwie, a rodzic masuje stopy 

dziecka materiałami o różnorodnej fakturze. Następnie dziecko boso 

chodzi po materiałach rozłożonych na podłodze.  

Zabawy z elementami metody W. Sherborne wspomagają prawidłowy rozwój 

dziecka, a podstawowym założeniem tej metody to rozwijanie poprzez ruch. 

Dziecko uczy się świadomości własnego ciała oraz świadomości przestrzeni i 

działania w niej, a także działania z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi 

bliskiego kontaktu.   

 

2. Masaż dłoni. Rodzic wykonuje masaż na dłoniach dziecka. 

 Grzbietowa strona dłoni – głaskanie, rozcieranie, 

 Wewnętrzna strona dłoni – głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, 

oklepywanie, 

 Uścisk dłoni, 

 Opukiwanie dłoni klockami i innymi przedmiotami. 

 

3. Ćwiczenia w doskonaleniu percepcji dotykowej. Zabawy z różnorodnymi 

materiałami.  

 Zabawa w piasku – rodzic przygotowuje miskę z piaskiem. Dziecko 

zanurza ręce, bawi się piaskiem, dotyka go, przesypuje z ręki do ręki, 

przesypuje piasek przez sito, do kubeczka, masuje piaskiem swoje 

dłonie. 

 Zabawa w ryżu – rodzic przygotowuje miskę z ryżem. Dziecko 

wkłada do miski ręce, bawi się ryżem, dotyka, przesypuje z ręki do 



ręki, wsypuje do pojemniczka/kubeczka, potrząsa ziarenkami w 

pojemniku.  

Zabawa z ryżem zapewnia dziecku wrażenia dotykowe oraz 

kształtuje umiejętność wykonywania precyzyjnych ruchów dłoni, 

kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową. 

 Zabawa z wodą – rodzic przygotowuje miskę z wodą. Dziecko 

zanurza w niej ręce i bawi się wodą. Przelewa wodę przez ręce, 

przelewa wodę z kubka do kubka, przez lejek.  

Zabawa z wodą zapewnia dziecku nie tylko wrażenia dotykowe, ale 

też słuchowe. 

 Zabawa z mokrym piaskiem – rodzic przygotowuje miskę z mokrym 

piaskiem. Dziecko bawi się nim robiąc babki z wykorzystaniem 

różnych foremek, robi palcami dziury w piasku, rysuje ślady, ugniata 

mokry piasek.  

 

 

4. Wyciszanie dziecka. Ćwiczenie kołysanka. 

Dziecko siedzi z kolanami podciągniętymi pod brodę, rękoma obejmuje 

kolana i kołysze się w różne strony.  

 

 

 


