
Rozwój sensoryczny  

część 2 

 

1. Wyścigi w mące 

 

Wewnątrz/na dworze: 

 Wszędzie, ale jak najbliżej zlewu lub węża ogrodowego 

Rekwizyty: 

 1 opakowanie kleju; 

 1 szklanka mąki kukurydzianej; 

 łyżka z dużym trzonkiem; 

 miska do mieszania składników na ciasto; 

 barwniki spożywcze; 

 woda; 

 blacha do pieczenia lub płaski pojemnik; 

 małe samochodziki (do ko. 5 cm długości) 

Sposób zabawy : 

 Wlej klej do miski, dodaj mąkę i mieszaj łyżką, dopóki mikstura nie 

zgęstnieje. Możesz dodawać barwniki spożywcze. Jeżeli masa wyjdzie 

zbyt gęsta, dolej wody; 

 Niech dziecko rozsmaruje ją łyżką na blaszce do pieczenia. Wygładź 

powierzchnię mikstury; 

 Można zacząć wyścigi samochodzików ! 

Jaki jest cel tej zabawy? 

 Bodźce dotykowe - Mieszanka kleju i mąki kukurydzianej to najbardziej 

kleista substancja, jaka przychodzi mi do głowy. Dzięki niej dzieci będą 

miały kontakt z czymś mokrym i przypominającym w dotyku piasek, co 

zapewni im dodatkowe bodźce dotykowe; 

 Wzmacnianie kończyn górnych – jest to bardzo kleista substancja, więc 

jej wymieszanie w dużej misce wymaga użycia siły ramion, rąk i 

nadgarstków; 

 Koordynacja bilateralna – aby wymieszać składniki, dziecko musi 

jedną ręką trzymać miskę, a drugą – mieszać. 

 

 

2. Poszukiwanie z lupą 

 

Wewnątrz/na dworze: 

 Wszędzie, ale lepiej na zewnątrz 



Rekwizyty: 

 karton lub tektura; 

 nożyczki; 

 folia spożywcza; 

 klej 

Sposób zabawy: 

 Narysuj na kartonie lub tekturze dużą lupę w uchwytem i wytnij ją. 

Następnie na środku lupy wytnij okrągły otwór (jego średnica nie 

powinna mieć więcej niż 15 cm, żeby dziecko nie mogło włożyć głowy); 

 Owiń otwór folią i przyklej ją klejem do tektury; 

 Niech dziecko stanie w ustalonym miejscu – możesz je wyznaczyć za 

pomocą hula – hopu; 

 Poproś dziecko by oglądało otoczenie przez lupę i szukać trzech 

wybranych przez ciebie obiektów (np. kamień, drzewo, kwiat) 

UWAGA: jeśli jesteś w budynku, umieść znane dziecku przedmioty w 

nieoczekiwanych miejscach, np. widelec na półce, zabawkę na krześle czy 

filiżankę na telewizorze.  

 

Jaki jest cel tej zabawy? 

 Umiejętności wzrokowe – gra wspomaga zbieżność wzroku, ponieważ 

oczy dziecka muszą pracować razem, żeby przeszukać pokój. Zabawa 

rozwija również wzrok – śledzenie przedmiotu; 

 Przetwarzanie wzrokowe – aktywność wymaga różnicowania 

wzrokowego, zwłaszcza odróżniania informacji płynących z pierwszego 

planu od informacji z planu dalszego; 

 Umiejętności skupienia uwagi/obserwacji – zabawa wspomaga 

umiejętność skupiania uwagi, ponieważ dziecko koncentruje się na 

bieżącym zadaniu. Fizyczna podpowiedź umożliwia częściowe 

wykluczenie innych pól widzenia, dzięki czemu uwaga ucznia nie zostaje 

rozproszona . 

 

 


