
ŁAP BĄBELKI – zabawa kształtująca koordynację obustronną. Ta 

stara, znana zabawa, pozwoli każdemu dziecku poczuć smak sukcesu  

i ogromną satysfakcję. Potrzebne będą bańki mydlane (można je zrobić 

samemu, link z instrukcją: https://www.youtube.com/watch?v=5hwCjXFDu8k ).  

Zadania dla dziecka, podczas zabawy z bańkami mydlanymi: 

 

o łapanie baniek dwoma rękami naraz, w sposób podobny do klaskania, 

o łapanie raz prawą, raz lewą ręką (zamykając pięść) 

o przebijanie baniek za pomocą palca wskazującego, tzw. kolca, (ręka prawa i lewa na zmianę), 

o łapanie baniek, spadających na otwartą dłoń (ręka prawa i lewa na zmianę), 

o łapanie bajek do kubeczka, na rakietę tenisową/ping pong lub po prostu metalową łyżkę 

(trzymamy je jedną ręką) lub do miski (trzymamy ją dwoma rękami). 

Dla zwiększenia poziomu trudności, łapanie baniek może odbywać się podczas bujania/kołysania (np. 

na huśtawce, hamaku), skakania (np. na trampolinie, tapczanie), kręcenia (na karuzeli, fotelu 

obrotowym). Bujanie, skakanie lub kręcenie się, przy jednoczesnym łapaniu baniek pomoże dziecku 

idealnie zgrać obie półkule mózgu i obie strony ciała. Jeśli jednak bujanie się/kręcenie/skakanie  

i klaskanie w tym samym momencie jest zbyt trudne dla dziecka z niestabilnością grawitacyjną lub 

słabo rozwiniętą koordynacją, należy pozostać przy samym łapaniu baniek. Obustronne klaskanie jest 

tu o wiele ważniejsze niż zachowanie równowagi.  

Puszczanie baniek mydlanych przez dziecko, jest z kolei świetną okazją do 

ćwiczeń oddechowych, które przyczynią się do poprawy sprawności aparatu 

mowy. Do ćwiczenia tego typu świetnie sprawdzą się także dmuchawce, bujnie 

rosnące w obecnej porze roku. 



 GNIOTEK – PIŁECZKA ANTYSTRESOWA 

Tani, szybki i łatwy do zrobienia gadżet, który z pewnością pomoże w sytuacjach 

stresowych, w celu rozładowania napięcia, wpływając także na zmysł dotyku. 

Dodatkowo, podczas ściskania gniotka, poprawia się krążenie, co prowadzi do dotlenienia mózgu. 

Wykonanie piłeczki antystresowej nie wymaga dużych umiejętności, dlatego pozwólmy, by dziecko 

mogło aktywnie uczestniczyć w tym procesie. Potrzebne będą: 

o 1 szklanka mąki ziemniaczanej, 

o 0,5 szklanki wody, 

o gumowy balonik, 

o plastikowa butelka lub lejek,  

o flamastry do ozdoby, 

o włóczka (opcjonalnie). 

(filmik instruktażowy - https://www.youtube.com/watch?v=H4Q8SWEUr7A) 

 

Do miski wsypujemy mąkę ziemniaczaną i wlewamy wodę. Tworzenie gniotka, to świetna zabawa  

z konsystencją, powstałą po zmieszaniu mąki i wody (ciecz nienewtonowska). Mieszanie i ugniatanie 

powstałej masy wspiera układ dotykowy dziecka. Zabawa nią trwa naprawdę długo i szybko się nie 

nudzi. Po przesypaniu masy do wnętrza balonika, zawiązujemy go (np. włóczką, tworząc śmieszną 

czuprynę), a następnie rysujemy markerem przeróżne minki, ozdabiając według uznania powstałego w 

ten sposób gniotka). 

Wnętrze gniotka, to nie tylko mąka ziemniaczana i woda. Zachęcam do wykorzystywania innych 

materiałów, np. innych rodzajów mąki, ryżu, kaszy, cukru, soli, grochu, koralików, piasku, a nawet glutka 

itd.  



ĆWICZENIA NA PRZEKRACZANIE LINII ŚRODKA – aktywizacja mózgu dla 

przekraczania środkowej wizualnej linii, integracja półkul mózgowych, kształtowanie mechanizmu 

czytania (ruch oczu z lewej do prawej). Niektóre ćwiczenia oparte są na Metodzie Dennisona – 

gimnastyka mózgu.  

o LENIWE ÓSEMKI – Pozycja stojąca. Wyciągnij przed siebie lewą rękę, zaciśnij 

pięść, a kciuk skieruj do góry, rysuj kciukiem w powietrzu po kształcie 

położonej ósemki (znaku nieskończoności) wodząc oczami za ręką- głowa 

nieruchomo. Ruch zaczynaj zawsze w lewo do góry. Powtórz to samo prawą 

ręką, a potem obiema rękoma jednocześnie. 

o SŁOŃ - Wyciągnij lewą rękę w przód, grzbietem dłoni do góry, głowę połóż na 

ramieniu wyciągniętej ręki, nogi w kolanach lekko ugięte, mały rozkrok. Rysuj 

ręką w powietrzu obszerne leniwe ósemki (ucho przyklejone do ramienia). Całe 

ciało prostuj. następnie to samo z prawą ręką. Pamiętaj, że kierunek pisania w 

lewo do góry. 

o MOTYL NA SUFICIE - Podnosimy do góry głowę. Nosem na suficie kreślimy leżące 

ósemki. Zaczynamy w lewo do góry. 

o NOŻYCE - Usiądź na podłodze, ręce lekko ugięte oprzyj z tyłu utrzymując tułów 

podniesiony. Nogi zegnij w kolanach i podnieś stopy do góry. Nogi poruszają się na 

boki, niczym nożyce.  

o KOŁYSKA - Usiądź na podłodze, ręce lekko ugięte oprzyj z tyłu utrzymując tułów 

podniesiony. Nogi zegnij w kolanach i podnieś stopy do góry. Przenoś ciężar ciała  

z lewej strony na prawą i z powrotem. Ciało porusza się na boki. 
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