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ZABAWKI, GĄBKI I SZCZOTECZKI DO ZABAWY W KĄPIELI  

Faktury, jakie dotykają dzieci mają ogromne znaczenie w rozwoju  

i integracji sensorycznej. Do ćwiczeń 

potrzebujemy jedynie kilku gąbek o różnym 

stopniu szorstkości oraz parę delikatnych  

i ostrzejszych szczoteczek. Pomocne okażą się 

także zabawki, w postaci gumowych 

kaczek/rybek, piłek gładkich/kolczastych, 

plastikowych naczyń itd.   

Masaże za pomocą gąbek, 

szczoteczek oraz zabawek 

podczas kąpieli pomagają w 

ukrwieniu skóry i 

przyzwyczajają organizm do 

różnych stopni szorstkości. 

Zabawa natomiast, to 

świetna forma przełamania 

nudy i okazja do swobodnej 

aktywności: dziecko wymyśla 

fabułę zabawy, może 

wrzucać przedmioty do wody, a następnie je wyławiać, 

przelewać wodę z naczynia do naczynia, oswajając się z dotykiem 

wody i wspomnianych wcześniej faktur. To także forma relaksu, 

uatrakcyjnienia kąpieli i zachęcająca  do podejmowania higieny 

osobistej. Świetnym dodatkiem, pobudzającym zmysły dziecka jest 

stosowanie zapachów w łazience, w postaci olejków eterycznych 

oraz zapachowych kosmetyków do mycia. Przydatne okażą się 

także różne konsystencje mydła: w kostce, w płynie, w pianie, 

masełkowate, musujące. Zwieńczeniem kąpieli i zabawy jest 

zastosowanie masażu i docisku za pomocą ręczników o różnej 

fakturze. Dzięki temu domowemu SPA dostymulujemy dziecko 

dotykowo, węchowo, słuchowo, wzrokowo. Polecam także Masaż 

Shantala, który można wykonywać zarówno u maleńkich, jak  

i starszych dzieci:  

https://www.youtube.com/watch?v=beFV6CxJNYE 

https://www.youtube.com/watch?v=beFV6CxJNYE


ZABAWY Z KOCEM – ćw. przedsionkowe, kształtujące napięcie 

mięśniowe: https://www.youtube.com/watch?v=PWWLrlzvaIA 

 

Jak zastąpić huśtawkę, hamak lub wzniesienie? Potrzebne będą 

jedynie: koc i dwie osoby dorosłe oraz dużo uśmiechu i pozytywnej 

energii. Ważne, by podczas ćwiczenia informować dziecko o 

kolejnym działaniu. Warto stosować słownictwo bliskie dziecku.  

 

1) HUŚWTAWKA– rolujemy koc, aby stworzył nam „gruby sznur”. 

Osoby dorosłe łapią koc za dwa końce, tworząc huśtawkę. 

Huśtamy dziecko do przodu i do tyłu oraz  w górę i w dół.  

2) KIEŁBASKA NA PATYKU –  dziecko leży w pozycji leżącej na 

plecach. Jego zadaniem jest złapać koc, zrolowany nad nim w  

„gruby sznur”, oplatając go rękami i nogami. Podnosimy koc do 

góry, huśtamy – wszystko zgodnie z wytrzymałością i możliwościami 

dziecka.  

3) HAMAK – dziecko kładzie się na plecach, na rozłożonym kocu. 

Osoby dorosłe łapią po 2 końce, tworząc hamak. Następnie 

bujają dziecko na boki, a potem do przodu i do tyłu.  

4) NALEŚNIK – tym razem bez zawijania dziecka w koc. Dziecko 

leżąc na rozłożonym kocu, turla się raz w jedną, raz w drugą 

stronę. Dzieje się to w momencie, gdy jedna osoba podnosi swoją 

część koca do góry, na zmianę z drugą osobą.  

5) KOKON – dziecko leżące na rozłożonym kocu, zawijamy rogami 

do góry, tworząc kokon. Zadaniem dziecka jest się z niego 

wydostać.  

6) FOKA – ćwiczenie najlepiej wykonać na śliskiej podłodze. 

Zawijamy dziecko w koc od klatki piersiowej w dół (ręce leżą 

swobodnie na ziemi). To świetna okazja do zastosowania masażu i 

docisku. Następnie ciągniemy dziecko „za ogon” do tyłu, by 

mogło ono za pomocą rąk, doczołgać się do wyznaczonego 

celu. Zwracamy tu uwagę, by podczas czołgania ręce szły razem, 

a następnie naprzemiennie. 

 

 

 

 

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


 

MALOWANIE PALCAMI I STOPAMI:   

 

Malować można absolutnie wszystkim i na wszystkim, co przyjdzie 

nam do głowy – pod warunkiem, że do tworzenia używamy tylko 

naszych dłoni i palców. Dzieci uwielbiają malować na dużych 

formatach, dlatego też pomocna będzie folia malarska, do 

zabezpieczenia otoczenia przez zabrudzeniem. Oto niektóre 

przykłady, atrakcyjne dla dziecka: 

 

1. MALOWANIE LODEM: W foremkach na lód należy umieścić po 

odrobinie farby w kilku kolorach, następnie zalać wodą  

i zamrozić. Gdy kolorowe lodowe farby się zamrożą, wyjmijcie je 

kawałki z pojemnika i malujcie nimi na białym papierze. 

 

2. MALOWANIE FARBĄ I NP. SOLĄ LUB CUKREM: Do zabawy 

należy zmieszać dowolne kolory farb z solą lub cukrem, by 

powstała nam mieszanka. Następnie dziecko, za pomocą 

palców/stóp, tworzy wymyśloną przez siebie kompozycję. 

3. MALOWANIE NA MATERIALE: 

malować możemy nie tylko na 

papierze, ale również na starej 

koszulce i  prześcieradle. Bez 

wątpienia wzbogaci to 

doświadczenia sensoryczne 

dziecka.  

 



 

4. MALOWANIE PALCAMI I STOPAMI NA FOLII SPOŻYWCZEJ, 

ALUMINIOWEJ, BĄBELKOWEJ, MALOWANIE PIANKĄ DO GOLENIA: 

Już sam patent z odwróconym stolikiem i folią spożywczą jest 

bardzo atrakcyjny dla dziecka. Inna faktura pozwala 

eksperymentować i zachęca dziecko do artystycznych działań. 

Kiedy dzieciom znudzi się malowanie pędzlem, mogę szaleć  

z odbijaniem rączek, rozcieraniem, rozmazywaniem  

i „ciapaniem”. Jak zrobić kolorową piankę do malowania? 

https://www.youtube.com/watch?v=yIKlcjt9Bws 

 

 

 

 

OPRACOWANIE: MONIKA BOŻEK 

https://www.youtube.com/watch?v=yIKlcjt9Bws

