
Zabawy sensoplastyczne 

Drodzy rodzice i drogie dzieci!  

Poniżej lista zabaw sensorycznych, które można bez problemu wykonać w domu przy użyciu 

produktów dostępnych. Pamiętajmy, że nie ma idealnych proporcji, dla każdego dziecka i dla 

każdego dorosłego inne konsystencje są bardziej bądź mniej akceptowalne. Stwarzajmy 

masy, piaski i zabawy sensoryczne, które będą sprawiać radość i przyjemność. Bez problemu 

może nam towarzyszyć młodsze rodzeństwo, ze względu na to, że będą to składniki 

naturalne. Nawet przy spróbowaniu (wykluczając alergie) nie zaszkodzi to naszym dzieciom. 

Pomimo wszystko nie zapominajmy, że wszystkie zabawy muszą być  kontrolowane przez 

osoby dorosłe. Poniższe przykłady są zgodne z innowacją realizowaną w tym semestrze w 

grupie Misie.  

1. Piasek kinetyczny 

Przepis: mąka (pszenna) oraz olej.  

Wykonanie : dla koloru i zapachu możemy dodać przyprawy. (kurkuma, papryka słodka) 

2. Zabawy z kisielem i galaretką 

Przepis: kisiel i galaretkę wykonujemy wg przepisu 

Wykonanie:  

-po przygotowaniu i przestygnięciu dodajemy np. rodzynki 

-pierwszym zadaniem dziecka jest wyciągnięcie rodzynek z przygotowanych mas 

-drugim zadaniem jest zabawa swobodna, przekładanie, nakładanie, inwencja twórcza dzieci 

i rodziców 

3.  Domowa ciastolina  

Przepis: mąka, sól, woda, olej, opcjonalnie aromat do ciast bądź przyprawy/barwniki 
spożywcze 

Wykonanie: 

-produkty dodawać wg uznania, aż stworzymy naszą własną, „idealną” ciastolinę 

-mogą się przydać foremki do ciastek dla uzyskania kształtów, wałek do wałkowania,  

4. Ciecz nienewtonowska  

Przepis i wykonanie: mąka ziemniaczana i woda (wodę dodajemy do momentu, gdy masa 
stanie się jednolita, lecz jeszcze nie płynna) 

 



5. Zabawy z zagadkami zapachowymi ( drugie śniadanie)  z nawlekaniem 

Przepis: przygotowujemy miseczki z ulubionymi owocami i warzywami 

Wykonanie:  

-dzieci z zamkniętymi oczami, tylko po zapachu muszą odgadnąć co znajduje się w miseczce 

-owoce i warzywa nawlekamy na patyczki do szaszłyków bądź surowy makaron spaghetti  

- po zabawie  jemy �  

6. Wspólne gotowanie 

Przepis: ulubione ciasto/ciasteczka 

Wykonanie: wspólna zabawa, dodawanie produktów, odmierzanie, przelewanie, 

wsypywanie, ugniatanie, wykrawanie ciasteczek, a po upieczeniu wspólne jedzenie! 
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