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Wstep

Kochani, 

w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, postanowiłam Wam przypo-
mnieć miłe klamerkowe chwile, a dla tych, którzy nigdy nie mieli okazji 
nas odwiedzić, wskazać kilka inspiracji na zabawy z najmłodszymi. 
Wszystkie przedstawione w tym ebooku propozycje zabaw przeprowa-
dziłam w Klamerce. Niektóre z nich są mojego autorstwa, a inne znane 
są już od dawna, jednak do każdej z nich dodałam kilka słów pokazują-
cych i  opisujących w czym dana zabawa może pomóc Waszemu      
dziecku, na co ma wpływ i kiedy najlepiej ją przeprowadzić. Swoje 
doświadczenie gromadzę przede wszystkim w pracy z dziećmi, czyli      
od ponad ośmiu lat. Skończyłam studia pedagogiczne, dzięki czemu, 
mogę przemycać trochę wiedzy teoretycznej w propozycje i opisy 
zabaw. Nie bez znaczenia, ma dla mnie moja osobista, rodzicielska 
droga. Jako mama czteroletniej Leny doskonale rozumiem problemy        
i bolączki rodzicielstwa, ale też, wiem, jak potrafią ucieszyć nawet      
najmniejsze sukcesy malucha, albo przede wszystkim, nie tyle sukcesy, 
co widok uśmiechniętego i zadowolonego dziecka. 
Pamiętajcie jeszcze, by, szczególnie młodszych dzieci, nie zostawiać 
samych, kiedy się bawią. Nawet jeśli podany przeze mnie przepis ma 
oznaczenie "nietoksyczny", nigdy nie możemy być pewni ile produktu 
dziecko weźmie do buzi, albo czy nie wymyśli czegoś innego, co może 
być niebezpieczne. Dlatego zawsze miejcie Wasze dzieci na oku,          
proponując im zabawy z mojego ebooka.

Zapraszam i mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.



Czesc 1

Sensoryczne zabawy brudne
i mniej brudne



Zabawa piaskiem kinetycznym sprawia maluchom 
sporo radości. Jest to świetna alternatywa, kiedy 
pogoda nie sprzyja zabawom w piaskownicy, a Wy         
i Wasze dzieci stęskniliście się za robieniem babek. 
Dodatkowo, opisanym wyżej piaskiem możecie bawić 
się już z najmłodszymi, ponieważ do jego wykonania, 
używamy samych naturalnych składników. W przypad-
ku ewentualnej konsumpcji, nie musicie się martwić,       
że coś zaszkodzi dziecku. 
Lepienie, ugniatanie, uklepywanie to świetnie 
ćwiczenie dla motoryki małej, a kontakt rąk i stóp        
z miałkim piaskiem, który się „przykleja” to ciekawe 
doświadczenie sensoryczne. 

Piasek prawie jak 1. 

Potrzebujecie: 
Mąka - 4 szklanki
Olej- 1 szklanka 

kinetyczny

Wykonanie:
Mąkę najlepiej wsypać do dużej miski lub pojemnika plastikowego. Stopniowo 
dodawać olej, ugniatając w międzyczasie, aż uzyskamy pożądaną konsystencję 
(tj. piasek musi się zlepić w kulę, ale powinien też „odpadać od rąk”). 

Wskazówki:
Jeśli użyjecie mąki kukurydzianej uzyskacie piękny, intensywny żółty kolor. 
Dodając oliwkę dla dzieci zamiast zwykłego oleju, Wasz piasek będzie pięknie 
pachniał. 
Używając mąki pszennej, można dodać odrobinę barwnika spożywczego            
w proszku, piasek zyska wtedy różne barwy.
Do zabawy możecie użyć zarówno swoich rąk, jak miseczek, łyżek, foremek do 
piasku, wałka i wszystkiego, co tylko wyobraźnia Wam podpowiada. Można też 
pochować w piasku małe zabawki (dzieciom, które nie wkładają już małych 
przedmiotów do buzi).
Piasek rozsypany na panelach, płytkach lub drewnianej podłodze powoduje,     
że staje się ona śliska, warto o tym pamiętać, żeby zabawa nie skończyła się 
przykrym upadkiem.
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Lepienie z ciastoliny wspomaga i rozwija wyobraźnie 
naszego dziecka. Dodatkowo intensywnie stymuluje 
małą motorykę i ćwiczy mięśnie dłoni i paluszki.

homemade

Potrzebujecie: 
Mąka pszenna- 2 szklanki 
Ciepła woda- 2 szklanki
Sól- 1 szklanka 
Olej- 3 łyżki 
Kwasek cytrynowy- 2 łyżki
Barwniki spożywcze (dla uzyskania koloru)

Ciastolina

Wykonanie:
Wszystkie wyżej wymienione składniki (oprócz barwników) należy umieścić           
w dużym garnku. Wymieszać aż do uzyskania konsystencji ciasta naleśnikowego. 
Następnie umieszczamy garnek na palniku i podgrzewamy na delikatnym ogniu, 
cały czas mieszając drewnianą łyżką!. Ciastolina będzie gotowa, jeśli „zbije się”      
w kule, a po wzięciu kawałka do ręki, nie będzie się do nich kleić. Następnie 
wykładamy ciastolinę do wystygnięcia. Dzielimy ją na tyle części, ile mamy     
barwników. Do każdej części wsypujemy trochę barwnika i rozprowadzamy go,    
ugniatając masę. 

Wskazówki:
Kwasek cytrynowy jest bardzo istotnym składnikiem, bez niego ciastolina będzie 
klejąca i nie nada się do zabawy.
Do ciasta można dodać olejku zapachowego, jeśli chcecie by ciastolina miała 
ładny zapach
Oprócz lepienia z masy małych dzieł sztuki, możemy zachęcać dzieci, by ciastolinę 
ugniatały, robiły z niej kule, zbijały w placek, rolowały jak naleśnika, ściskały 
paluszkami tak, aby placek był niemal przeźroczysty. Możemy mieszać          
kolory- dzięki temu, dziecko nie tylko nauczy się co to są kolory podstawowe,    
ale również będzie zmuszone do intensywnego zduszania masy.
Ciastolina nie jest toksyczna, ale mocno słona, a co za tym idzie niesmaczna. 
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Główną zaletą zabawy z cieszą nienewtonowską jest 
obserwacja jak zachowuje się ona pod wpływem naci-
sku (twardnieje). Jeśli dziecko chce to samodzielnie 
sprawdzić, musi pracować rączkami i paluszkami 
(naprzemiennie ściska i rozluźnia dłoń). Jest to bardzo 
dobre ćwiczenie, dzięki któremu pracuje cała ręka 
malucha.

Ciecz

Potrzebujecie: 
Mąka kartoflana (skrobia ziemniaczana) - 1 kg 
Woda zimna- dwie szklanki (lub mniej 
lub więcej)
Barwnik spożywczy, brokat - ewentualnie

nienewtonowska

Wykonanie:
Mąkę wsypujemy do pojemnika, który będzie docelowym miejscem zabawy. 
Dodajemy do niej zimnej wody (z ciepłej zrobi się kisiel!). Wodę wlewamy, aż ciecz 
będzie półpłynna, tj. kiedy zdusimy ją w rękach to powstanie kulka, a kiedy      
otworzymy dłoń, powinna przepłynąć nam przez palce. 

Wskazówki:
Mąka ziemniaczana spożyta w 
większej ilości może powodować 
dolegliwości ze strony układu 
pokarmowego.
Ciecz po zastygnięciu na ubraniach 
jest konsystencji lukru na droż-
dżówkach, łatwo się wykrusza.
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Zimne, uciekające, kolorowe małe kuleczki ze zdrowej 
tapioki są świetną alternatywą do znanych nam kulek 
hydrożelowych. W zależności od ćwiczeń/zabaw jakie 
wymyślicie Wy, lub Wasze dzieci, maluchy mogą 
ćwiczyć chwyt pęsetowy, segregować kolory, mieszać 
barwy. 

Nietoksyczne

Potrzebujecie: 
Tapioka – 1 szklanka 
Woda- 5 szklanek
Barwniki spożywcze

kulki hydrozelowe

Wykonanie:
Tak naprawdę wszystko zależy od tego jaką kupicie tapiokę (zwykle można              
ją dostać w sklepach ze zdrową żywnością). Należy ją przygotować zgodnie             
z instrukcją z tył opakowania. W moim przypadku należało zagotować 5 szklanek 
wody i dodać szklankę tapioki. Następnie mieszać przez ok. 10 minut  (u mnie 
trwało to dłużej), aż kulki staną się przeźroczyste. Kolejnym krokiem jest             
odcedzenie kuleczek na sitku, przelanie zimną wodą, tak, aby cały „klej” wypłynął. 
Później w miseczkach, w zimnej wodzie rozprowadzacie barwniki spożywcze, 
dodajecie do tego tapiokę, moczycie ok. 30 minut i wylewacie do miski, która 
będzie docelowym miejscem zabawy!

Wskazówki:
Tapioka ma tendencję do przyklejania się do różnych powierzchni, musicie być 
przygotowani, że będzie na ubraniach, dywanach, kanapie itp. Rekomenduję 
zabawę na folii lub ceracie.
Tapioka jest jadalna, a nawet zdrowa, nic się nie stanie, jeśli ulegnie konsumpcji.
Kuleczki możecie przesypywać, próbować robić z nich babki, ćwiczyć paluszki        
i zgniatać małe, śliskie kuleczki.
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Zabawa ze slimem, w zależności o wieku dziecka może 
przynieść różne korzyści. Dla najmłodszych będzie       
to przede wszystkim ciekawe doświadczenie senso-
ryczne, jednak, kiedy zaangażujemy w przygotowanie   
i pracę starsze dzieci, to może być to dla nich niesamo-
wity trening cierpliwości, koncentracji, a także            
myślenia przyczynowo- skutkowego.

Potrzebujecie: 
Nasiona chia- ½ szklanki 
Woda- 1 i 1/2 szklanki 
Mąka ziemniaczana- 3 szklanki
Barwniku spożywcze- ewentualnie

Chia - slim

Wykonanie:
Aby przygotować chia-slime, musicie najpierw namoczyć ziarenka. W tym celu 
wsypujecie szklankę chia do miski, zalewacie 3 szklankami wody, dokładnie mie-
szacie i ostawiacie na ok. 12 h. W międzyczasie warto od czasu do czasu zamie-
szać. Po tym czasie powinniście otrzymać konsystencję kisielu. Teraz należy 
dodać do niego mąki ziemniaczanej, w przepisie macie 3 szklanki. Nie dodawajcie 
jednak wszystkiego na raz, stopniowo dosypujcie, tak, aż otrzymacie pożądaną 
konsystencję. Pożądaną, czyli ma się ciągnąc i w miarę odchodzić od rąk. Jeśli 
posiadacie i macie ochotę, możecie dodać barwniki spożywcze, tak aby Wasza 
masa nabrała kolorów.

Wskazówki:
Masa jest specyficzna, musicie przygotować się na to, że jak dzieci poczują ją na 
rękach to będą chciały ją strzepnąć z rąk. (PS: w Klamerce na ścianach cały czas 
znajduję chie). 
W trakcie zabawy trzeba będzie prawdopodobnie dosypywać na bieżąco mąki 
ziemniaczanej.
Jeśli urządzacie zabawę w domu, warto zabezpieczyć podłogę folią lub ceratą. 
Chia jest jadalna, a nawet zdrowa, jednak mąka ziemniaczana już niekoniecznie, 
dlatego trzeba uważać, by silme nie został zjedzony w dużej ilości.
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Oprócz sensorycznego wymiaru tej zabawy, jakim       
są doznania dotykowe, podczas np. zatapiania rąk        
w ryżu, ważny jest również jej uspokajające działanie. 
Spadające ziarenka ryżu, które uderzają o podłoże, 
brzmią podobnie jak padający deszcz. 

Kolorowy ryz

Potrzebujecie: 
Ryż - 1 kg
Wodę - tyle, by przykryła ryż
Krepę lub barwniki spożywcze 

Wykonanie:
W zależności od tego, czy do barwienia wody użyjecie krepy czy barwnika, 
postępowanie będzie różne. Jeśli krepy, należy pociąć krepę w paski i umieścić 
posegregowane kolorami w garnkach lub miskach. Następnie zalać ciepła wodą, 
wymieszać. Poczekać aż woda wystygnie i wsypać ryż to każdego pojemnika           
z kolorową wodą, tak by był on przykryty. Jeśli używacie barwnika, to po prostu 
mieszacie odrobinę barwnika z wodą i wsypujecie ryż. Ziarenka muszą pozostać 
w wodzie ok. 1 godzinę. Następnie wysypujemy ryż na blachę przykrytą ręczni-
kiem papierowym, najlepiej na całą noc, tak, by wchłonął on całą wilgoć. Kiedy 
ryż będzie suchy, możecie przystąpić do zabawy.

Wskazówki:
Bardzo ważne jest dobre wyschnięcie ryżu. Dzięki temu, będziecie mogli cieszyć 
się nim przez kilka dni, w innym wypadku niestety stęchnie. 
Do zabawy możecie użyć wszelkich miseczek, nakrętek, kubeczków. Im więcej 
materiałów (plastik, korek, metal, porcelana) tym więcej doznań słuchowych. Ryż 
sypany na korek będzie zupełnie inaczej brzmiał, niż ten, który odbija się od 
metalowej nakrętki. 
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Śnieg, którego ugniatanie wspiera pracę dłoni i moto-
rykę małą, możecie również wykorzystać jako element 
rozmowy skąd się śnieg bierze, kiedy i gdzie pada. Jeśli 
będziecie chcieli wykorzystać w rozmowie również 
wiedzę na temat stanów skupienia, to można „zeskro-
bać” trochę śniegu z zamrażarki i na tym przykładzie 
opowiedzieć.

Potrzebujecie: 
Pianka do golenia- 1 opakowanie 
Soda oczyszczona - 4 duże opakowania 

Wykonanie:
Piankę do golenia mieszkamy z sodą oczyszczona w pojemniku. Konsystencja, 
którą chcemy uzyskać, to masa, z której da się zlepić kulkę, ale która nie przylepia 
się do rąk.

Wskazówki:
Jeśli masę włożycie do lodówki, to oprócz jej walorów plastycznych, będzie rów-
nież zimna, jak prawdziwy śnieg.
Z uwagi na to, że do przygotowania masy używamy pianki do golenia, w połącze-
niu z sodą, warto być przy dziecku i powstrzymać je od ewentualnej konsumpcji, 
a także obserwować, czy nie ma żadnej reakcji uczuleniowej.
Z masy możecie lepić mini bałwany, iglo, robić śniegowe babki. Jeśli posiadacie 
małe plastikowe zwierzątka (typu Schleich), możecie wykorzystać śnieg jako 
element edukacji i wybrać te zwierzęta, które na co dzień żyją w zimowym 
środowisku. 
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7. Sztuczny
(pierwszy przepis)snieg



Śnieg, który wykonamy samemu jest bardzo dobrym 
ćwiczeniem małej motoryki, co więcej, tak jak już 
wspomniałam wyżej, ma dodatkowe efekty dźwięko-
we. Zabawa takim śniegiem może skłonić do rozmowy 
z dziećmi, które nie widziały prawdziwego śniegu, 
omawiając różnice pomiędzy tym, zrobionym przez 
nas, a tym prawdziwym (prawdziwy śnieg jest zimny, 
topi się, gdy dotykamy go ciepłymi rękoma, pada na 
dworze itp.).

Potrzebujecie: 
Mąka ziemniaczana- 1 kg
Olej- pół szklanki (lub więcej)
 

Wykonanie:
Mąkę wsypujecie do naczynia, dodajecie do niej stopniowo olej, masa ma się 
zbijać w kulę, ale nie może być zbyt tłusta. 

Wskazówki:
W odróżnieniu do I sztucznego śniegu masa ta jest raczej bezpieczna dla alergików, 
jednak, ze względu na obecność mąki kartoflanej, lepiej jej nie jeść. 
To, co wyróżnia tą masę, są doznania słuchowe, towarzyszące zabawie. Mąka 
kartoflana „skrzypi” jak prawdziwy, świeży śnieg. Można po niej chodzić                 
na bosaka, bez obawy o odmrożenia.
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8. Sztuczny
(drugi przepis)snieg



Zabawa z makaronem to kolejna propozycja zabawy 
sensorycznej. W odróżnieniu od sypkiego ryżu, który 
dla większości dzieci jest przyjemny, lepki i lekko śliski 
makaronem może być dla wielu dzieci trudny w odbio-
rze. Nie należy się jednak zniechęcać, ważne, aby małe 
rączki miały możliwość poznania różnych konsystencji 
i faktur. 

Kolorowy

Potrzebujecie: 
Makaron- 1 opakowanie 
Woda- do ugotowania makaronu 
Olej- parę kropelek
Barwniki spożywcze

makaron

Wykonanie:
Makaron należy ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu (lepiej, żeby był 
bardziej al-dente niż rozgotowany). Po ugotowaniu makaron odcedzamy, prze-
lewamy zimną wodą. Teraz czas na barwienie. Najlepszym sposobem jest 
umieszczenie barwnika (jeśli jest w proszku to dodajemy troszkę wody)                 
w woreczku strunowym, dodajemy makaron, odrobinę oleju (pół łyżeczki). Zamy-
kamy woreczek i dokładnie potrząsamy. Zabarwiony makaron wyjmujemy, 
płuczemy pod bieżącą wodą, żeby wypłukać resztki barwnika. Teraz pozostało    
już tylko wsypanie do pojemnika i zaczynamy zabawę!

Wskazówki:
Potrząsanie woreczkiem z barwnikiem to świetna zabawa dla dzieci. Pomaga 
rozładować emocje.
Z kolorowego makaronu można układać obrazy, przeliczać go. Makaron typu 
spaghetti można zwijać w ślimaki, tworzyć tory dla samochodów. 
Ugotowany makaron przykleja się do różnych powierzchni i może być trudno go 
później usunąć, dlatego do zabawy warto użyć folii lub ceraty. 
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Malowanie farbami rozwija dziecięcą kreatywność,     
a także wspomaga rozwój wzrokowo-ruchowy.

Jadalne

Potrzebujecie: 
Jogurt naturalny (kremowy) - 2 duże 
opakowania
Barwniki naturalne/ sproszkowane
liofilizowane owoce 

farby

Wykonanie:
Jogurt dokładnie mieszamy z wybranym przez nas barwnikiem. Jeśli będziemy 
używać różnych kolorów,  warto przygotować kilka miseczek i w każdej przygoto-
wywać wybraną przez nas barwę. 

Wskazówki:
Malowanie farbami jest doskonałą zabawą dla dzieci. Warto dać im możliwość 
dużej ekspresji i zaproponować do malowania duży papier, zamiast małej kartki 
A4. 
Barwniki spożywcze spierają się z ubrań, jednak mimo wszystko warto nie zakła-
dać  najlepszych ubrań do zabawy. 
Maluchy mogą (a nawet z początku powinny) malować przede wszystkim swoimi 
paluszkami. W późniejszym etapie, lub kiedy dziecko bardzo broni się przed    
włożeniem rączek (albo i nóżek) do farby, można dać dziecku pędzel. Pędzel 
powinien być dość gruby (najlepiej ze sklepu malarskiego rozmiar 20). 
W późniejszym etapie można wykonywać różne rodzaje pędzelków (jednak ta 
propozycja jest dla starszych dzieci, które potrafią posługiwać się już normalnym 
pędzlem). Najprościej jest wykonać taki pędzelek przypinając do klamerki            
np. wacik kosmetyczny, piórko, pomponik ze sznurka, filcowe kuleczki,                  
kawałeczki materiału. 
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Zalety malowania farbami opisałam już wyżej, tutaj 
natomiast dołączamy jeszcze jeden aspekt, a miano-
wicie działamy na sensorykę i stawiamy na różne 
doświadczenia małych rączek i paluszków (a czasem 
także i stópek). 

Sensoryczne

Potrzebujecie: 
Farby plakatowe- najlepiej w większych
 tubach 
Sól- 2 łyżeczki
Mak- 3 łyżeczki
Kisiel/mąka ziemniaczana- 3 łyżeczki 
Rzeżucha/ chia- 3 łyżeczki

farby

Wykonanie:
Do miseczek wlewamy farby, tak aby zakryła dno (dla każdego koloru inna 
miseczka). I dosypujemy do każdego koloru jeden składnik, np. do zielonego sól, 
do niebieskiego mak, do czerwonego kisiel i do żółtego rzeżucha. To wszystko, 
teraz czas na zabawę!

Wskazówki:
Podane przeze mnie składniki nie są obligatoryjne, jednak każdy z nich, ma inne 
zadanie: 
•  kisiel sprawia, że farba robi się „puchata”
•  rzeżucha lub chia powodują ze w farbie tworzą się glutki
•  sól odpowiada za chrapowatą strukturę farby 
•  mak, dzięki niemu czuć pod paluszkami małe kuleczki 
Jeśli malujecie z młodszymi dziećmi, można te same składniki dodać do farb, 
których przepis zamieściłam powyżej. 
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Podczas tego zadania dodatkowo stymulujemy zmysł 
węchu dziecka. Jeśli mamy w domu starszego malu-
cha, możemy pobawić się w zgadywanie rodzaju 
herbaty po zapachu. Zabawa ta rozbudza również 
kreatywność dziecka- pokazujemy, że nie tylko typowe 
farby są do malowania, możemy zaproponować, by 
dziecko samo wymyśliło, z czego jeszcze można stwo-
rzyć obraz.

Malowanie

Potrzebujecie: 
Herbatę w torebkach (owocową, 
czarną, miętową itp.)
Wodę do zaparzenia herbaty 

herbata

Wykonanie:
Każdy rodzaj herbaty zaparzamy w osobnym naczyniu. Nie wyjmujemy torebek, 
przykrywamy czymś naczynie i odczekujemy ok. 30 minut.

Wskazówki:
Przed daniem dziecku torebki herbacianej, koniecznie sprawdźcie jej temperatu-
rę, tak, aby dziecko się nie oparzyło. 
Warto zaparzyć kilka torebek herbaty, ponieważ dość szybko się wysuszają             
i przestają malować. 
Powstały napar po moczeniu herbatek możecie rozcieńczyć wodą i wypić.
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Zabawy wzglednie
czyste

Czesc 2



Samo wykonanie rękawiczek może być dla dzieci 
świetną zabawą, zapewniającą rozwój kreatywności    
i sprawstwa. Dodatkowo spełnią one ważną rolę 
sensoryczną i do stymulują dziecięce stopy czy też 
inne części ciała podczas masażu.

Sensoryczne1. 

Potrzebujecie: 
Rękawiczki lateksowe/balony
Groch, soczewica (lub inne produkty 
sypkie), mąka, siano, woda- tyle, 
żeby zmieściło się w baloniku/
rękawiczce
 

rekawiczki/baloniki

Wykonanie:
Do każdego balona/ i lub rękawiczki wsypujecie jedno wypełnienie, a następnie 
mocno zawiązujecie na końcu (tak aby wypełnienie się nie wysypało).

Wskazówki:
Rękawiczek możecie użyć do masowania całego ciała (dziecko bierze rękawiczkę 
i masując po kolei wita swoje części ciała- głowę, czoło, itp.)
Można rozłożyć rękawiczki w linii prostej i wykonać tym samym sensoryczną 
ścieżkę. 
Starsze dzieci, mogą po dotyku zgadywać jakie wypełnienie jest w środku. 
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Wspólne tworzenie instrumentów są zawsze wspaniałą zabawą dla najmłodszych. 
Dodatkowo są świetną alternatywą, jeśli nie macie w domu prawdziwych instrumen-
tów, do wszelkich zabaw muzycznych. Poniżej zaproponuję jeszcze trzy propozycje 
instrumentów, które możecie wspólnie wykonać w domu. 

Grajace2. 

balony
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Potrzebujecie: 
Balony (najciekawiej będzie, 
jeśli będą przeźroczyste)
Koraliki, cekiny
 

Wykonanie:
Do nienadmuchanego balona wsypujemy (najlepiej przez lejek) koraliki lub 
cekiny. Następnie balon nadmuchujemy i zawiązujemy. 

Wskazówki:
Najciekawszy efekt będzie przy balonach przeźroczystych, podczas potrząsania 
balonu, koraliki w środku będą „tańczyły”.
Im więcej koralików w balonie, tym będzie on głośniejszy. 
Kiedy mocno odbijecie balon i poleci on w górę, to opadając koraliki będą wirować.
Oprócz tworzenia krótkich rytmicznych sekwencji (np. potrząsamy balonem x2, 
klaśnięcie w ręce, potrząsamy balonem x2, klaśnięcie w ręce itd.), można bawić 
się również w cicho, głośno lub używać balona jako marakasu. 



homemade

Potrzebujecie: 
Balony (tyle ile bębenków planujecie 
wykonać, warto mieć tez kilka na zapas)
Miseczki, kubki plastikowe 
(ja pracowałam na tych z IKEA) 
i/lub puszki po mleku modyfikowanym
Korki od wina (by zrobić dwie pałeczki 2)
Patyki do pałeczek (2 do dwóch pałeczek)

Bebenki

Wykonanie:
Aby stworzyć bębenki, należy obciąć dół balonika (całą najwęższą jego części), 
następnie trzeba naciągnąć balon na kubek lub puszkę. Ważne jest, aby balonik 
był mocno naciągnięty, wtedy bębenek będzie miał odpowiedni dźwięk. Jeśli 
chcecie, można do niego wykonać również dwie pałeczki, nakłuwając korek na 
patyk.

Wskazówki:
Na bębenkach można grać pałeczkami, ale też różnymi innymi rzeczami, które 
macie w domu. Można spróbować jak brzmią szyszki odbite o membranę, jak 
brzmi patyk, jak łyżeczka, a jak nasze własne paluszki. 
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Potrzebujecie: 
Metalowe nakrętki od słoików 
Gumki recepturki

Mini gitary

Wykonanie:
Gumki należy nałożyć na nakrętki, tak, aby były naprężone.

Wskazówki:
Naprawdę istotne jest, aby gumki były mocno naprężone, inaczej nie będą wyda-
wały żadnego dźwięku. 
Można również bawić się samymi nakrętkami (uderzać jedną o drugą, układać       
z nich wieże).
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Butelkami możecie wystukiwać rytmy, grać piosenki ( tutaj Wasz ukochany: „gram 
dziś gram ja na butelkach gram, ja na butelkach dziś dla (imię dziecka) gram”.)

Grajace

Potrzebujecie: 
Plastikowe butelki (najlepiej 
z twardszego plastiku)
Groch, soczewice, mak, sól, cukier, 
klamerki, kasza manna, makaron 
i wszystko inne co przyjdzie Wam 
do głowy, aby stworzyć grające butelki

butelki

Wykonanie:
Do każdej butelki należy wsypać jeden rodzaj wypełnienia. Dokładnie zakręcić, 
lub jeśli Wasze dzieci potrafią już odkręcać butelki, można przymocować klejem 
na gorąco. 

Wskazówki:
Im więcej wypełnienia nasypiecie do butelki, tym będzie ona cichsza. Ciekawym 
zadaniem dla dzieci, jest ustawianie butelek od najcichszej do najgłośniejszej, 
bądź też segregowanie na te, które są ciche i na te, które są głośne.
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Sensoryczne butelki intensywnie oddziaływają na 
zmysł wzorku dzieci, pozwalając się skupić na obser-
wacji zjawisk w nich zachodzących. Dodatkowo uczą 
również myślenia przyczynowo skutkowego- kiedy 
potrząśniemy butelką, będziemy mogli obserwować co 
się w niej dzieje, jeśli nią nie potrząśnijmy, to pozostanie 
w „uśpieniu”.

Sensoryczne

Potrzebujecie: 
Butelki, bądź opakowania plastikowe
zakręcane (ja używałam opakowań
po soli do kąpieli)
Brokat
Klej z brokatem 
Cekiny  lub inne drobne błyskotki
Gliceryna opcjonalnie/ lub płyn do naczyń

butelki

Wykonanie:
Aby stworzyć sensoryczna butelkę, należy przygotować wybrane przez Was opa-
kowanie i wypełnić je wodą. Następnie dodajemy brokat, klej z brokatem, cekiny, 
a także inne małe błyskotki, które udało Wam się zebrać. Zamykamy butelkę            
i mocno potrząsamy. Jeśli brokat zlepi się w kulę należy dodać glicerynę (rozbije 
brokat i spowoduje, że będzie wolniej opadał), jeśli nie macie gliceryny, można 
dodać odrobinę płynu do naczyń. On również spowoduje, że brokat się rozbije

Wskazówki:
Butelki można wykorzystać do rozładowania napięcia dziecka. Mocne potrząsa-
nie butelką da upust złym emocjom, a wpatrywanie się w opadający brokat       
spowoduje wyciszenie.
Ciekawym pomysłem jest podświetlanie butelek latarką.
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Ta zabawa, z pozoru prosta wpływa korzystnie na 
mnóstwo aspektów. Po pierwsze samo szukanie w 
domu przyklejonych tasiemek jest niezwykłą zabawą       
i sprawia dzieciom wiele frajdy. Następnie ich odkleje-
nie wpływa na motorykę małą, a ich przyklejenie           
w wyznaczonym miejscu świetnie rozwija koordynację 
oko-ręka. Dodatkowo ważne jest, że ta zabawa jest 
„po coś” ma jakiś cel, mianowicie stworzenia tasiem-
kowego obrazu.

Tasiemki

Potrzebujecie: 
Taśmy klejące papierowe
Kartka A4 (a najlepiej większa)
Marker

Wykonanie:
Papierowe taśmy klejące należy pociąć na kawałki ok. 10 cm. Te kawałki możecie 
przykleić w różnych miejscach w Waszym domu (np. na podłodze, oknie, ścianie, 
stole, szafkach itp.). Na kartce markerem należy narysować proste linie, w 
różnych konfiguracjach (poziomo, pionowo, ukośnie). Zadaniem dzieci jest znale-
zienie tasiemek w domu, odklejenie ich, a następnie przyklejenie na czarną linie 
na kartce. 

Wskazówki:
Taśmy papierowe nie mają mocnego kleju, także nie macie co się martwić,             
że zniszczą Wam jakieś powierzchnie w domu.
Fajnie jest, jeśli tasiemki mają różne kolory. 
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Panele sensoryczne są doskonałym pomysłem na 
rozwijanie sensoryki u malucha, i co ważne, nie jest 
ona brudząca, a więc nie musicie się martwić, że po 
takiej zabawie, będziecie mieli mnóstwo sprzątania. 
Chociaż nie ukrywam, że samo przygotowanie może 
być czasochłonne, ale uwierzcie mi, opłaci się. 

Potrzebujecie: 
Folie do dokumentów (tzw. koszulki)
Taśma papierowa
Wypełnienia paneli sensorycznych 
(nie trzeba zrealizować wszystkich):
Farby- różne kolory
Piórka kolorowe
Sianko
Żel do włosów, odżywka 
Cekiny
Kulki hydrożelowe 

Wykonanie:
Do foliówek wkładamy wybrane przez nas wypełnienie. Poniżej kilka moich 
pomysłów:
- Dwa kolory farby (w sposób widoczny na zdjęciu)- dzieci mogą mieszać barwy 
lub tworzyć na tym rysunki
- żel do włosów/ odżywka do włosów połączona z cekinami, koralikami 
- kolorowe piórka
- sianko 
- kulki hydrożelowe
Po wypełnieniu foliówki (nie może być wypełnienia zbyt dużo) układamy na pod-
łodze i obklejamy szczelnie taśmą (szczególnie otwartą jej część).

Wskazówki:
Panele sensoryczne możecie schować np. pod dywanem, tak, by je odkrywać 
tylko wtedy, kiedy macie na to ochotę. 
To, co umieścicie w panelach sensorycznych zależy przede wszystkim od Was,     
ja przedstawiłam moje propozycje, które przetestowałam na zajęciach  
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Ta zabawa jest ciekawą propozycją rozwijania zmysłu węchu u dziecka, a także wiedzy 
o otaczającym nas świecie, a dokładniej świecie ziół i przypraw. Jeśli zaangażujemy 
dzieci w tworzenie księgi zapachów, lub po prostu zapachowej kartki, będzie to rów-
nież ćwiczenie rozwijające małą motorykę.

Zapachowe

Potrzebujecie: 
Taśma dwustronna
Kartki papieru (najlepiej techniczne)
Suszone zioła i przyprawy (rozmaryn,
 bazylia, tymianek, imbir, ziele angielskie 
[wcześniej rozbite], imbir, cynamon, 
goździki itp.)

tasiemki

Wykonanie:
Jeśli chcecie, aby z zapachowych tasiemek powstała księga zapachów, warto 
użyć kartek A4. Na każdej kartce naklejamy pasek/lub paski taśmy i posypujemy 
przyprawą. Aby stworzyć księgę, potrzebujecie jeszcze przedziurkować kartki         
i związać je tasiemką lub sznurkiem. 

Wskazówki:
Pierwszym elementem zabawy może być wspólne naklejanie taśmy, a następnie 
odklejanie folii zabezpieczającej (świetne ćwiczenie dla małej motoryki). Następ-
nie możecie razem wysypywać na taśmę wybrane przyprawy. 
Z młodszymi dziećmi możecie po prostu wąchać paseczki, pozwalać im dotykać 
różne faktury przypraw. 
Ze starszymi dziećmi można bawić się w zapachową pamięć. Po raz pierwszy 
wąchamy i mówimy jaka to przyprawa, a później mobilizujemy dziecko, aby samo 
odgadło jaką przyprawę wącha (najpierw z otwartymi oczami, a później                     
z zamkniętymi).
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Zabawa z pudłem pomaga dzieciom w ćwiczeniu ich 
koordynacji wzrokowo- ruchowej, a także uczy cierpli-
wości i koncentracji. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że 
piłeczki, czy też pomponiki będą miały różne faktury, 
to może być to również ciekawe ćwiczenie sensorycz-
ne, połączone z masażem.

Pudlo

Potrzebujecie: 
Karton
Sznurek bawełniany lub włóczka
Małe piłeczki, pomponiki lub inne 
przedmioty, które podpowie Wam 
wyobraźnia

z przeszkodami

Wykonanie:
Na górze kartonu wykonujecie dziurki, mniej więcej co 3 cm. Następnie należy 
przeciągnąć przez nie sznurek i włożyć  do kartonu rzeczy, które maluchy będą 
łowić.

Wskazówki:
Do wykonania kartonu najlepszy będzie bawełniany sznurek, można go lepiej 
naprężyć i jest odporniejszy na zniszczenia 
Jeśli zabawa jest dla młodszych dzieci, lepiej, by przedmioty w środku były większe, 
bez możliwości połknięcia.
Starszakom można zaproponować, by wyciągały przedmioty bez dotknięcia 
linek! Może być to dość trudne zadanie, będzie wymagało dokładności i precyzji.
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Zakonczenie

Dobrnęliście do końca moich propozycji zabaw i aktywności, które 
można wspólnie z dzieckiem wykonać w domu. Mam nadzieję, tak jak 
pisałam o tym we wstępie, że każdy z Was znalazł tutaj coś dla siebie. 
Liczę też na to, że w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, udało się 
Wam chociaż na chwilkę zapomnieć o problemach i niepokojach zwią-
zanych z tym szczególnym czasem. Chciałabym, żebyście odgonili 
ciemne myśli bawiąc się wspólnie z Waszymi dziećmi (bądź też sprząta-
jąc po mieszkaniu piasek kinetyczny lub tapiokę   ), a maluchy mile                
i kreatywnie spędziły czas w domu.

Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję do usłyszenia lub zobaczenia.

Ada


