
31.03.2020

ĆWICZENIA WSPOMAGAJĄCE 
INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ W DOMU:

1. NALEŚNIK/HOT DOG - ĆW. NA USPOKOJENIE, DOCISK - 
ćw. na czucie głębokie i zmysł dotyku

Zabawa polega na ciasnym zawijaniu dziecka w kołdrę/koc. Po 
zawinięciu, dociskamy dziecko palcami, całymi dłońmi, masujemy 
przez materiał. Następnie dziecko czeka wyzwanie: wydostać się z 
kołdry/koca, niczym dżem z naleśnika lub parówka z hot doga. 
ĆWICZENIE POWTARZAMY MINIMUM 3 RAZY. 
Zabawę można modyfikować, poprzez czołganie się w kocu, 
niczym dżdżownica NA BRZUCHU, NA PLECACH, BOKIEM. 
Zachęcam również do zawijania dziecka w różne faktury, np. 
karimatę, folię bąbelkową, koce miększe i bardziej szorstkie.

2. PRZEPYCHANKI - ĆW. WYCISZAJĄCE, WZMACNIAJĄCE NAPIĘCIE 
MIĘŚNIOWE
Zabawy w przepychanie, siłowanie się i ciągnięcie można 



wykorzystać w zabawie z rodzeństwem, tatą, mamą. Pozwalają na 
wyciszenie dziecka i używania określonej siły - dziecko uczy się, jak 
ją pożytkować, zwiększać lub zmniejszać. 

o "POSĄG"- Dziecko zastyga w bezruchu, a zadaniem rodzica/ 
rodzeństwa jest zburzenie owej figury. Gdy w końcu mu się to 
udaje, następuje zmiana i to rodzic/rodzeństwo zamienia się 
w posąg, a dziecko próbuje go przesunąć/zburzyć. 

o "PACZKA" - dziecko zawija się w paczkę/prezent, np. 
zawijając się w kulkę. Zadaniem rodzica/rodzeństwa jest 
rozpakować pakunek. Po udanej próbie następuje zmiana i 
to rodzic/rodzeństwo staje się prezentem, a dziecko stara się 
go otworzyć. Warto wykorzystać kilka pozycji: brzuchem do 
podłogi, na plecach, bokiem (dzięki temu angażujemy 
więcej mięśni). 

o "OŚMIORNICA" - dziecko zamienia się w ośmiornicę i swoimi 
mackami "przykleja się do jakiegoś przedmiotu, podłogi, 
ściany. Zadaniem rodzica jest poradzenie sobie z mocnymi 
przyssawkami i odklejenie ośmiornicy. Po udanej 

próbie następuje zmiana ról. 
Więcej propozycji na zdjęciu poniżej:



3. MASAŻE DOCISKOWE - ćw. na zmysł dotyku, czucie 
głębokie i wyciszenie
Masaż to doskonała forma relaksu po ćwiczeniach 
wymagających od dziecka wysiłku. Masować możemy 
wszystkim: m.in. piłką gładką/kolczastą, szczotką do włosów, 
grzebieniem, wałkiem do ciasta, klockiem, łyżką, widelcem, 
gąbką do mycia, watą itd. Nie zapominajmy także o 
dłoniach (można je ogrzać lub oziębić zimną wodą). 
Masujemy dziecko przez koszulkę, ale także bezpośrednio na 
ciało. Należy obserwować i pytać, jak mocnego docisku 
potrzebuje dziecko. Delikatne przedmioty mogą posłużyć 
nam również do oklepywania. Masujemy CAŁE CIAŁO, 
zwracając uwagę na uwrażliwione miejsca (wówczas 
masujemy delikatnie, niemal głaskając dziecko, a jego mózg 
przyzwyczaja się i pozwoli na stopniowe zwiększenie 
intensywności masażu). 


