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ZABAWY ZMYSŁOWE W KUCHNI I NIE TYLKO 

 
1) ROZPOZNAJEMY PRODUKTY PO DOTYKU, SMAKU I ZAPACHU  

Wszystko, czego potrzebujemy, znajduje się w kuchni. Im różne od siebie 

produkty w dotyku i zapachu, tym lepiej! Dziecko ma poznać zgromadzone 

produkty – dotknąć, powąchać, spróbować i określić słownie swoje 

doświadczenia. Jeśli występują z tym problemy, można pomóc, zadając mu 

pytania np. - „jakiego kształtu jest pomarańcza?” – jaki smak ma cukier?” - 

Czy podoba Ci się ten zapach, czy jest on dla ciebie nieprzyjemny?”.  Jeśli i to 

nie wystarcza, można samemu opisywać konkretne produkty: „Cytryna jest 

kwaśna i okrągła”. Po pierwszym oswojeniu się z dotykiem produktów 

kuchennych, warzyw i owoców można pobawić się w ich dotykowe 

rozpoznawanie, tym razem bez udziału zmysłu wzroku (przy użyciu opaski na 

oczy lub chustki). Zasłaniając dziecku oczy, należy pamiętać o uprzednim 

oswojeniu się do nowej sytuacji. Gorąco polecam zabawy z zasłoniętymi 

oczami – to świetna forma kształtowania zmysłu dotyku, słuchu, węchu  

i smaku – szczególnie, że dziś większość przekazu odbywa się w formie 

wizualnej, gdzie głównie pracuje wzrok.   

 

 

WĘCH kształtować można poprzez 

zabawy np. z: cynamonem, lawendą, 

imbirem, pomarańczą, czosnkiem, 

kawą, herbatą, kapustą kiszoną, bazylią, 

miętą, pieprzem, wanilią, goździkami, 

kurkumą, musztardą, olejkiem 

sosnowym, eukaliptusowym, octem, 

chrzanem, etc.  

Ćwiczenia rozpoczynamy od 2-3 smaków, o mniejszej wyrazistości smaków  

i zapachów. Stopniowo zwiększamy ilość i stopień intensywności zapachów, 

gdy dziecko czuje się dobrze. Zapachy, zwłaszcza mocniejsze, podajemy  

w większej odległości, a nie bezpośrednio pod nos. 

 

CO TAK PACHNIE? rozpoznawanie po zapachu przypraw oraz produktów 

wcześniej poznanych i omówionych i połączenie go z odpowiednią ilustracją.  



ZAPACH ŁADNY/ ZAPACH BRZYDKI: zabawa polegająca na określaniu przez 

dziecko, czy zapach mu się podoba, czy nie. 

 

SZEREGOWANIE ZAPACHÓW: ustawianie pojemników z zapachami od 

najbardziej przyjemnego do najbardziej niemiłego dla dziecka (samodzielnie 

lub z naszą pomocą).  

 

PACHNĄCE SKOJARZENIA: dziecko określa, czy dany zapach kojarzy mu się  

z lasem, morzem, kuchnią, łazienką, łąką, itd.  

 

ZAPACHOWE MEMMORY: mając zasłonięte oczy, za pomocą węchu dziecko 

rozpoznaje dwa takie same zapachy (przyprawy można rozłożyć do 

kubeczków lub żółtych jajek po jajko niespodziance).  

 

 

SMAK możemy ćwiczyć poprzez degustację 

np.: migdałów, gorzkiej i mlecznej czekolady, 

ogórka kiszonego, cytryny, grejpfruta, soli, 

cukru, chleba, itp. 

 

 

 

SMACZNE CZY NIESMACZNE? określanie przez dziecko smaku, jako dla niego 

smaczny lub niesmaczny.  

 

CO TAK SMAKUJE? rozpoznawanie po smaku przypraw oraz produktów 

wcześniej poznanych i omówionych i połączenie go z odpowiednim 

obrazkiem. 

 

JAKI TO SMAK? kategoryzowanie smaku degustowanego produktu na: słodki, 

słony, kwaśny i gorzki.  

 

MEMMORY SMAKOWE: mając zasłonięte oczy, za pomocą smaku dziecko 

rozpoznaje dwa takie same produkty, np. pijąc przez rurkę różne rodzaje 

napojów (soki, woda z cytryną, woda z miętą), degustację pokrojonych 

owoców i warzyw.  

 

 

 



 

Natomiast DOTYK ćwiczymy 

poprzez kontakt m.in. z:  arbuzem, 

ogórkiem, brzoskwią, orzechami, kiwi, 

żelkami, kostkami lodu, kiślem. Oprócz 

elementów jadalnych, świetnie 

sprawdzą się także przedmioty 

kuchenne drewniane, materiałowe, 

metalowe i porcelanowe, takie jak: 

łyżka, widelec, chochla, pokrywka, miseczka, ścierka, durszlak. Do zabaw 

dotykowych można użyć tak naprawdę wszystkiego, a ciekawe i pomocne 

przedmioty znajdziemy także w innych częściach domu, np. w szafie (różnego 

rodzaju faktury, materiały, wata) oraz przed domem (kasztany, kamienie, 

gałązki, patyki, szyszki, liście, kwiatki). 

 

 

BAWIMY SIĘ BARWIONYMI: RYŻEM, KASZĄ, SOLĄ I MĄKĄ: 

 

 

Dla dzieci młodszych polecam materiały 

jednokolorowe lub białe. Dla starszych natomiast 

świetnie sprawdzą się: tęczowy ryż, makaron, kasza, 

sól, itd. Produkty te można zabarwić za pomocą 

kredy, krepiny lub barwnika spożywczego.  

https://www.youtube.com/watch?v=68IqqSCiwPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=68IqqSCiwPs


KOSZ SKARBÓW: W dużym koszu/pudełku  

z makaronem, kaszą, ryżem i dowolnymi 

ziarnami, zakopujemy kolorowe skarby,  

w postaci koralików, muszelek, samochodzików, 

piłeczek, itd. Zadaniem dziecka jest je 

odnaleźć, przy użyciu jednej lub dwóch rąk. Dla 

zwiększenia stopnia trudności, zabawę 

kontynuujemy z zasłoniętymi oczami. Jest to 

także świetna okazja do przesypywania, 

odmierzania produktów, ich ważenia  

i manipulowania nimi. Znalezione elementy 

można także segregować, np. na kolory  

i inne kategorie. 

 

 

RYSOWANIE W MĄCE: zabawa polega na 

kreśleniu palcem, ręką, pięścią itd. w mące (ale 

nie tylko, sprawdzi się do tego także ryż, kasza, sól, 

galaretka, piasek, pianka do golenia). Dla 

uatrakcyjnienia, na spodzie tacy można przykleić 

naklejki, powrzucać drobne elementy. Jest to 

także dobra okazja do odtwarzania kształtów  

i wzorów, narysowanych na kartce papieru.  

https://www.youtube.com/watch?v=qmoyUzWutNA 

 

 

DOTYKOWE MEMMORY: mając zasłonięte oczy, za pomocą dotyku dziecko 

rozpoznaje dwa takie same przedmioty.  

 

 

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA: chodzenie bosymi 

stopami, po „ścieżce” ułożonej z materiałów  

o różnej fakturze, np. kaszy, ryżu, makaronu, 

szyszek, żołędzi, kasztanów, materiałów, folii 

bąbelkowej, tekturze,  itd. Ścieżka sensoryczna 

pozwala na oswajanie się z dotykiem  

i utrzymaniem równowagi. Można po niej przechodzić stopami, na 

czworakach, przodem, tyłem, w „pozycji raka i pająka”, z czymś na głowie 

lub w dłoniach. Możliwości jest wiele.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmoyUzWutNA


 

PORZĄDKOWANIE MIEJSCA ZABAWY: 

podczas zabaw z ryżem, makaronem, 

solą, itd. nie unikniemy bałaganu. 

Porządkowanie miejsca pracy po sobie 

to także wyrabianie dobrego nawyku. 

Jest to także świetne ćwiczenie 

kształtujące koordynację wzrokowo-

ruchową, przy użyciu zabawkowej 

miotełki i szufelki.  

 

OPRACOWANIE: MONIKA BOŻEK 
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