
ZABAWY SENSORYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

 

1. Zabawa z żelowym woreczkiem i 

transportowanie koralików do zbiorów. 

Woreczek wypełniony żelem przyklejamy do 

okna, dzięki czemu zabawa będzie bardziej 

atrakcyjna, bo przenikające światło doda 

zabawie pewnej magii.  

 

          Do zabawy potrzebny jest: strunowy 

woreczek, żel do włosów, różne kulki i koraliki, oraz taśma np. izolacyjna. Na woreczku za 

pomocą taśmy wyklejamy kwadrat, prostokąt, koło i trójkąt. Do środka wrzucamy 16 

koralików po cztery z każdego rodzaju tak, aby można było je podzielić na cztery zbiory.  

        Nasze figury to cztery zbiory, zadanie: umieszczenie w każdym zbiorze 4 takich samych 

koralików. Przesuwanie koralików do kolejnych zbiorów to doskonały trening małych 

paluszków i całkiem miłe uczucie dotykowe. Kolejne zadania można formułować 

następująco: 

-umieścić w każdym zbiorze cztery różne od siebie koraliki. 

-umieść wszystkie koraliki w żółtym kwadracie 

-przenieś 8 koralików do trójkąta i 8 do koła 

-umieść wszystkie srebrne koraliki w żółtym zbiorze 

-umieść różowe koralki w zielonym zbiorze 

2. Zabawa z muszelkami z makaronu jest twórcza i 

wspierająca rozwój małej motoryki, ale jak 

dodamy do tego wodę na przykład z hydrożelem, 

to zabawa będzie niezapomniana. Takie proste 

plastyczne zabawy dla dzieci w przedszkolu 

pozwalają odrywać zupełnie nowe techniki 

plastyczne. 

 

3. Malowanie na ofoliowanym oknie i gra świateł 

niezwykle pobudza dziecięcą wyobraźnię i 

pozwala dziecku na wyrażenie swoich uczuć, 

emocji czy przeżyć. 

 

4. Wodny tor przeszkód to świetna propozycja na 

ruchowe zabawy dla dzieci. Podczas takiej 

aktywności trenujemy koordynację, równowagę i 

pobudzamy zmysły. Ważne, aby podczas zabawy dzieci chodziły po butelkowym torze 

gołymi stopami, wtedy lepiej czują powierzchnię. Dla zwiększenia doznań czuciowych w 

kilku butelkach może być umieszczona ciepła woda, a w innych zimna. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/nauka-w-oparciu-o-zmysly/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-z-klamerkami/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/09/foliowy-witraz-i-konkurs-z-bambino/


 

5. Do pojemniczków wsypujemy rożne rzeczy: koraliki, 

groch, fasolę, płatki do mleka, makron i co nam tylko 

przyjdzie do głowy. Zawartość pojemników można też 

zmieniać i nasypać mąkę, sól, cukier, kawę lub wlać 

różne płyny. Jak się bawimy: sprawdzamy zawartości 

pudełek, powtarzamy głośno co jest w środku i 

zamykamy, by następnie szukać np. Gdzie jest 

pudełko z grochem? jaki wydaje dźwięk, jaki ma 

ciężar itp.  

 

6. Do zabawy w tor przeszkód używamy: gumy, sznurka 

i wstążki. Zadanie polega na rzucaniu piłki i przejściu 

przez tor po nią, oraz przyniesieniu piłki do rodzica. 

Świetny sposób na trening dużej motoryki, 

koordynacji, planowania ruchów. 

 

7. Bardzo fajna zabawa na rozwijanie u dziecka zmysłu 

dotyku. Podczas zabawy poznajemy szczegółowo 

różne przedmioty, omawiamy je, porównujemy 

strukturę i uczymy się, a przede wszystkim jest 

mnóstwo zabawy i śmiechu. 

 

 

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia. 

 

Panie z grupy „Krasnale”  

Beata Banasik, Dorota Jaźwiecka 

 

          

 

              

 

               

 

     

 

   

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/rozwiajmy-zmys-dotyku/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/pudeka-sensoryczne/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/tor-przeszkod/

