
Zabawy z Integracji Sensorycznej 

 

Czas zabawy: około 30min 

Strój: wygodny, nie krepujący ruchów, bose stopy 

Kąpiel w jeziorze 

Potrzebny będzie: długi sznurek 

Sznurek układamy na dywanie w kształcie koła – to będzie nasze jezioro. Mówimy, że 
sznurek to nasze jezioro a w nim jest bardzo zimna woda. 

- Dziecko chodzi dookoła jeziora i na początek wskakuje do niego obunóż i wyskakuje 

- następnie „moczy” w zimnej wodzie same ręce. 

- wyciąga ręce nad głowę, na bok, do tyłu, potrząsa nimi „raz, dwa, trzy” i obraca się wokół 
własnej osi, 

- angażuje do zabawy po kolei ręce i nogi ćwicząc przy tym stronność ciała: 

 Włóż w środek prawą rączkę, 

 I wyjmij prawą rączkę 

 Potrząśnij nią raz-dwa-trzy 

 I obróć się, o tak! 

Zabawę powtarzamy z lewą ręką, prawą nogą, lewą nogą aż całe ciało „wykąpie się” w 
zimnej wodzie jeziora. 

 

Mata asekuracyjna 

Potrzebne będą: materac lub poduszki z kanapy lub miękka kołdra (lub kilka kołder) 

Potrzebne będzie miejsce na podłodze w pokoju, na którym układamy matę asekuracyjną. 

Ćwiczenie to zapewnia głęboki nacisk na mięśnie i stawy, co stanowi silny bodziec 
proprioceptywny. Wpływamy także na układ przedsionkowy a kontakt z materiałem 
zapewnia wrażenia dotykowe. 

Dziecko może: 

- skakać z kanapy na matę, 

- rozciągać się, czołgać i turlać po macie, 

- przemieszczając si e na brzuchu zbierać drobne przedmioty np. figurki zwierzątek, 

- rzucać piłkę lub pluszaka z wysokości na matę a następnie skakać na nią. 



Pani Północ 

Potrzebne będą: mata asekuracyjna, taśma papierowa 

 

W jednym końcu pokoju wyznaczamy taśmą domek Pani Północy, w którym będzie stała. Na 
drugim końcu pokoju wyznaczamy linie startu dla biegacza. Przed linią startu układamy matę 
asekuracyjną, z której dziecko staruje a później na nią wraca. 

 

Biegacz rozpoczyna zabawę wołaniem: Pani Północ, która jest godzina? 

Pani Północ odpowiada np. Jest pierwsza ( w trakcie przemieszczania się dziecka podajemy 
godziny od 1 do 11)  

Dziecko zaczyna przemieszczać się od linii startu do domu Pani Północy w ustalony sposób 
np.:  

 -marszem, 

 -małymi kroczkami, 

 -skokami, 

 -skokami żabki, 

 -na czworakach, 

 -krokiem dostawnym, itp. 

Wykonując przy tym tyle ruchów, ile wskaże Pani Północ. Dziecko głośno odlicza ilość 
wykonanych kroków. Kiedy dziecko dotrze do domu Pani Północ, na pytanie dziecka, która 
jest godzina Pani Północ odpowiada: Jest północ! Wtedy dziecko biegnie z powrotem na linii 
e startu i skacze na matę asekuracyjną. Zabawę powtarzamy wykorzystując inny sposób 
przemieszczania się. 

 

 

Miłej zabawy! 

Opracowała  

Anna Oleksiak 


