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Jestem pedagogiem specjalnym, terapeutką
integracji sensorycznej, specjalistką diagnozy i
terapii pedagogicznej, instruktorką masażu
Shantala, konsultantką, a także wykładowcą
akademickim. 

Konsultuję małe dzieci pod kątem zaburzeń regulacji
spowodowanych nieprawidłowym przetwarzaniem
bodźców sensorycznych. Prowadzę warsztaty i
szkolenia dla rodziców, opiekunów małych dzieci
oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi.
Opracowałam autorski program zajęć
sensorycznych dla maluszków Smyko -
Multisensoryka®. 

Jestem wykładowczynią na studiach
podyplomowych z Integracji Sensorycznej oraz
autorką pierwszej książki o integracji sensorycznej
małych dzieci „Sensoryczne Niemowlę”. Jestem też
autorką kart z pomysłami na zabawy sensoryczne
dla dzieci od maluszka do starszaka "Sensoryka dla
Smyka".

Prowadzę bloga www.charezinska.pl/blog na którym
umieszczam pomysły na sensozabawy, różne
sensociekawostki oraz artykuły z zakresu integracji
sensorycznej oraz wspierania rozwoju dziecka. 
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https://www.charezinska.pl/kursy-on-line/smykomultisensoryka-on-line/
https://mamania.pl/product-pol-437-Sensoryczne-niemowle.html?query_id=1
https://sklep.tatarobiksiazki.pl/kategoria/wszystkie-ksiazki/sensoryka-dla-smyka
https://www.charezinska.pl/blog/


jak codzienne

aktywności 

 wspierają SI?

dotyk
słuch
wzrok
węch i smak 

Przestrzeń domowa, a także strefa wokół domu daje
nam wiele możliwości działań wspierających
integrację sensoryczną. Czynności dnia
codziennego pomagają dostymulować się
proprioceptywnie i ruchowo. Jeśli dodatkowo
wykonywane zadania są rytmiczne i wielokrotnie
powtarzane to mają wówczas także walor
wyciszający i regulujący układ nerwowy. 

Codzienne aktywności stymulują także takie zmysły
jak:

A do tego rozwijają takie funkcje i umiejętności jak:
motoryka duża, motoryka mała, koordynacja
wzrokowo-ruchowa, planowanie motoryczne,
ogólna koordynacja, schemat ciała i orientacja w
przestrzeni. 

Tak naprawdę wystarczy tylko pozwolić dzieciom na
samodzielność, włączyć je do codziennych
aktywności domowych oraz nie ograniczać zabawy
na dworze / polu. ;-) 

Podane przeze mnie aktywności są idealnymi
ćwiczeniami wspierającymi rozwój
sensomotoryczny każdego dziecka, a także
elementami programu domowego oraz diety
sensorycznej zalecanej dzieciom z zaburzeniami
integracji sensorycznej. 
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ODKURZANIE

Odkurzanie to czynność bardzo lubiana przez
większość dzieci. Nie bez powodu, jednym z hitów
prezentowych dla 2-3 latków są mini odkurzacze. 

Odkurzanie dostarcza dziecku dużo bodźców
proprioceptywnych poprzez aktywną pracę mięśni,
stawów i więzadeł. Do tego trzeba włożyć
odpowiednią ilość siły do zadania. Inaczej odkurza
się gładką powierzchnię paneli a inaczej dywan. 

Dźwięki pracującego odkurzacza mogą działać
kojąca i wyciszająco (dźwięk niski) lub pobudzająco
(dźwięk wysoki). Warto o tym pamiętać, zwłaszcza
jeśli nasze dziecko jest nadwrażliwe słuchowo.
 
Jest to aktywność składająca się z rytmicznych
powtórzeń więc może mieć działanie wyciszające. 
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ZAMIATANIE

Kolejna aktywność domowa bardzo lubiana przez
dzieci. Chyba każdy maluch przechodzi przez fazę  
uwielbienia dla dużej i małej szczotki. Warto
wykorzystać moment zachwytu, dla wprowadzenia
tej czynności do codziennych obowiązków dziecka. 

Podczas zamiatania stymulujemy propriocepcję,
układ przedsionkowy, słuchowy i wzrokowy.
Aktywność ta wspiera także koordynację ruchową,
koordynację wzrokowo-ruchową, planowanie
motoryczne.
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MYCIE PODŁÓG MOPEM

Mopowanie, to czynność bardzo przypominająca
zamiatanie dużą szczotką ale... dochodzi do tego
więcej elementów sensorycznych. 

Mamy ciekawą strukturę dotykową mopa (sznurki,
frędzelki, gładki materiał) oraz oczywiście wodę z
dużą ilością piany. ;-) Stosując naturalne i
bezpieczne detergenty, dziecko może ręcznie
wyżymać materiał i płukać go w wodzie. 

Podczas tej aktywności stymulujemy wszystkie
zmysły oprócz smaku. ;-) Dodatkowo ćwiczymy
takie funkcje, jak: percepcja wzrokowa,
koordynacja wzrokowo-ruchowa, planowanie
motoryczne, ogólna koordynacja. Musimy także
przyłożyć odpowiednią siłę do wykonywanego
zadania. 
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UKŁADANIE I WYJMOWANIE NACZYŃ ZE ZMYWARKI

Nawet maluchy fascynują się zmywarką i samym
procesem mycia naczyń. Już 2-3 latki mogą nam
pomagać przy wkładaniu i wyjmowaniu naczyń ze
zmywarki. 

Starsze dzieci mogą to robić samodzielnie,
oczywiście przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 

Podczas tej właśnie aktywności stymulujemy
większość zmysłów, bardzo mocno ćwiczymy
planowanie motoryczne, koordynację ruchową i
wzrokowo-ruchową, precyzje ruchów, orientację w
przestrzeni. Rozwijamy też myślenie przyczynowo-
skutkowe oraz umiejętności matematyczne dziecka
np. klasyfikowanie. 
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PRANIE RĘCZNE, PŁUKANIE, WYŻYMANIE UBRAŃ

Wszystkie aktywności domowe, podczas których
dzieci mogą obcować z wodą, mają działanie
wciągające. Jeśli nie wiesz czym zająć dziecko,
rozłóż mu w łazience ceratę lub starą zasłonę
prysznicową i zorganizuj pranie ręczne. :-) 

Podczas takiego prania bardzo mocno
oddziałujemy na: dotyk (w tym stymulacja
termiczna), propriocepcję, słuch, wzrok, węch. Do
tego ćwiczymy motorykę małą, koordynację
wzrokowo-ruchową, przyłożenie sił do działania i
precyzję ruchów. 



11

SEGREGOWANIE UBRAŃ DO WYPRANIA

Segregowanie ubrań do wyprania to czynność w
której klasyfikujemy odzież pod kątem jednej cechy
- czyli koloru. Możemy podzielić na 3 kupki - białe/
jasne, kolorowe oraz czarne/ciemne. 

Ta banalnie prosta czynność jest jednym z
obszarów nauki matematyki dziecięcej. 

Sensorycznie stymulujemy dotyk, propriocepcję,
wzrok i czasami węch. ;-) Do tego motorykę małą,
koordynację wzrokowo ruchową i precyzję ruchów. 

Pamiętajmy o sprawdzeniu kieszeni, zapięciu
rzepów, rozsunięciu suwaków czy rozpięciu
guzików. To świetny trening motoryki małej. 
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WKŁADANIE I WYJMOWANIE PRANIA Z PRALKI

Jedna z czynności, do której możemy zaprosić
dziecko bardzo wcześnie. Już niespełna roczniak,
pomoże nam włożyć lub wyjąć z pralki nasze
ubrania. Przy okazji możemy nazywać je i
przyporządkowywać do kogo należą - np. to
spodnie taty, a to twój bodziak itp. 

Stymulujemy: dotyk, propriocepcję - zwłaszcza
podczas wyjmowania mokrego, ciężkiego prania z
pralki. A także wzrok, węch, koordynację
wzrokowo-ruchową, motorykę małą, motorykę dużą
i planowanie motoryczne. 
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ROZWIESZANIE PRANIA

W rozwieszaniu prania, może nam pomóc maluch,
który jeszcze nie chodzi, ale już stabilnie siedzi.
Gdy postawimy miskę z praniem na podłodze, jest
w stanie podawać nam wilgotne, pachnące pranie.
Starszaki natomiast samodzielnie je rozwieszą.

Stymulujemy przy tej aktywności: dotyk,
propriocepcję, przedsionek, wzrok, węch,
koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą,
motorykę dużą i planowanie motoryczne. 
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PRZYPINANIE PRANIA KLAMERKAMI DO SZNURKA

Kiedy już powiesimy pranie, warto je przypiąć
klamerkami do sznurków suszarki. Od lat, klamerki
interesują dzieci w różnym wieku, a teraz mamy
możliwość zaopatrzenia się w kolorowe, ciekawe a
nawet dotykowo zróżnicowane spinacze. 

Przypinanie klamerkami działa na: dotyk,
propriocepcję, wzrok, koordynację wzrokowo-
ruchową, motorykę małą, planowanie motoryczne,
precyzję ruchów oraz przyłożenie siły do zadania. 
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ŁĄCZENIE W PARY I SKŁADANIE UPRANYCH SKARPETEK

Kolejna aktywność ćwicząca matematyczne
obszary, czyli dobieranie w pary takich samych
przedmiotów. To fantastyczne, że możemy uczyć
nasze dzieci matematyki w taki sposób! 

Stymulujemy: dotyk, propriocepcję, wzrok, węch,
koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą,
planowanie motoryczne, precyzję ruchów.  
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SEGREGOWANIE I UKŁADANIE UBRAŃ W SZAFIE

Segregowanie i układanie czystego prania do szafy
to kolejna już propozycja aktywności, która rozwija
kompetencje matematyczne dzieci. Klasyfikowanie
pod kątem kilku cech: rodzaju ubrania, rozmiaru
czy przynależności - czyje to ubranie. 

Stymulujemy: dotyk, propriocepcję, układ
przedsionkowy, wzrok, węch, koordynację
wzrokowo-ruchową, motorykę małą, motorykę dużą
i planowanie motoryczne, a także orientację w
przestrzeni.
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UKŁADANIE I PRZEKŁADANIE KSIĄŻEK NA PÓŁKACH

Podczas układania książek na półkach możemy
ćwiczyć umiejętność klasyfikowania: pod kątem
rozmiaru, koloru, tematyki itp. Jest to kolejna 
 aktywność rozwijająca praktyczne umiejętności
matematyczne.

Oddziałujemy na dotyk, propriocpecję, wzrok,
węch. Do tego ćwiczymy motorykę małą,
koordynację wzrokowo-ruchową, przyłożenie siły
do działania, precyzję ruchów, orientację w
przestrzeni.
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PORZĄDKOWANIE ZABAWEK, PRZESUWANIE PUDEŁEK 

Porządkowanie zabawek i klocków to jeden z
najwcześniejszych obowiązków dziecka -
przynajmniej tak powinno być w teorii. ;-) Jeśli
masz trudność w zmotywowaniu swojego dziecka
do porządków w jego pokoju - to polecam Ci mój
artykuł o tym jak można bawić się jednocześnie
sprzątając --> https://www.charezinska.pl/zabawy-
ulatwiajace-sprzatanie-zabawek-pokoju/

Podczas sprzątania stymulujemy: dotyk,
propriocepcję - zwłaszcza podczas przepychania,
podnoszenia ciężkich pudełek i koszy z
zabawkami. A także wzrok, koordynację wzrokowo-
ruchową, motorykę małą, motorykę dużą i
planowanie motoryczne, precyzję ruchów. Co
ciekawe - wrażliwcy wzrokowi w bałaganie czują
się zazwyczaj bardzo źle, a podwrażliwcom często
w ogóle to nie przeszkadza. :-) 

https://www.charezinska.pl/zabawy-ulatwiajace-sprzatanie-zabawek-pokoju/
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ŚCIELENIE ŁÓŻKA

Składanie pościeli nie jest prostą aktywnością, ale
mogą nam w tym pomagać już żłobczaki. ;-)
Zwłaszcza jeśli przy okazji zawiniemy je kilka razy
w kołdrę jak w naleśnik lub poprzygniatamy
poduchą. Starsze przedszkolaki, powinny już sobie
radzić ze ścieleniem swojego łóżka. 

Ścieląc stymulujemy: dotyk, propriocepcję,
koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą,
motorykę dużą i planowanie motoryczne,
przyłożenie siły do działania. Inną siłę włożymy w
rozłożenie prześcieradła, a zupełnie inną w kołdry. 
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ŚCIERANIE KURZU/ MYCIE SZYB I LUSTER

To coś co nasze tygryski lubią najbardziej...
Zwłaszcza jeśli do tychże aktywności mamy
ciekawe gadżety - myjki czy teleskopowe łapki do
ścierania kurzu. 

Do tego przy myciu luster czy innych szklanych
powierzchni mamy kontakt z wodą oraz możemy
bezkarnie popsikać rozpylaczem. ;-) To chyba jest
w tym najlepsze i najbardziej lubiane przez dzieci. 

Stymulujemy przy tym: dotyk, propriocepcję,
przedsionek, wzrok, słuch, węch, koordynację
wzrokowo-ruchową, motorykę małą, motorykę dużą
i planowanie motoryczne. A także precyzję ruchów
oraz przyłożenie siły do zadania. 
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MIELENIE KAWY/ PIEPRZU W MŁYNKU RĘCZNYM

Mielenie w młynku ręcznym to aktywność
przeznaczona dla starszych dzieci. Trzeba w nią
włożyć naprawdę dużo siły, żeby zmielić kawę czy
inne przyprawy. Pomimo to, dzieci bardzo lubią tę
aktywność. Jest to element treningu węchowego -
mielenie ziaren kawy ma działanie wyciszające i
oczyszczające dla układu węchowego.

Stymulujemy: dotyk, propriocepcję, wzrok, węch,
koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą,
planowanie motoryczne, precyzję ruchów oraz
przyłożenie siły do zadania. 
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KRUSZENIE LODU

Bez względu na wiek dzieci, zabawy termiczne
należą do jednych z ulubionych. Stymulacja
termiczna jest bardzo ważnym elementem
wspierania układu dotykowego - zarówno dla dzieci
wrażliwych (stopniowa), jak i dzieci podwrażliwych
oraz poszukujących (naprzemiennie ciepło-zimno).  

Stymulujemy tutaj: dotyk (bodżce termiczne),
propriocepcję, wzrok, koordynację wzrokowo-
ruchową, motorykę małą, planowanie motoryczne,
precyzję ruchów oraz przyłożenie siły do zadania. 
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ROZCIERANIE W MOŹDZIERZU

Wydawałoby się, że to dość archaiczna czynność,
ale dzieci ją lubią. Zwłaszcza, gdy rozgniatamy w
moździerzu przyjemnie pachnące produkty i
aromatyczne przyprawy. 

Stymulujemy: dotyk, propriocepcję, wzrok, węch,
smak, koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę
małą, planowanie motoryczne, precyzję ruchów
oraz przyłożenie siły do zadania. 
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ROZŁUPYWANIE ORZECHÓW

Rozłupywanie orzechów włoskich i laskowych przy
pomocy dziadka do orzechów, wymaga użycia
dużej ilości siły. Natomiast do wydobywania
fistaszków z kruchych skorupek, jest potrzebna nie
lada precyzja ruchów i koncentracja. 

Stymulujemy przy tym zadaniu także: dotyk,
propriocepcję, wzrok, słuch, węch, smak,
koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą,
planowanie motoryczne. 
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MYCIE, OBIERANIE, KROJENIE JEDZENIA

Przygotowywanie posiłków i kontakt z produktami
spożywczymi to jedna z najbardziej stymulujących
aktywności sensorycznych w domu, a właściwie w
kuchni. Różnorodne faktury i konsystencje, kolory,
zapachy oraz smaki pozwalają powoli akceptować
trudne i nielubiane potrawy. Jest to obowiązkowy
element terapii karmienia oraz pracy z dziećmi
jedzącymi wybórczo. 

Przy okazji pracy w kuchni z różnorodnym
jedzeniem stymulujemy: dotyk, węch, smak,
propriocepcję, wzrok, słuch. A także motorykę
małą, koordynację wzrokowo-ruchową i precyzję
ruchów. 
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ROZBIJANIE KOTLETÓW

Rozbijanie kotletów czy innych produktów za
pomocą tłuczka to czynność angażująca
propriocepcję czyli tzw. czucie głębokie. Wszystkie
aktywności wymagające użycia siły i dostosowanie
jej do działania, stymulują ten system zmysłowy. 

To co jeszcze możemy wyćwiczyć podczas
rozbijania tłuczkiem to przede wszystkim 
 koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz precyzja
ruchów rąk. 
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UGNIATANIE CIASTA

Wszyscy znamy ciastolinę i inne masy plastyczne,
ale przecież podobne efekty uzyskamy ugniatając
ciasto na pierogi, pizzę czy kruche ciasteczka. ;-) 
A przy okazji możemy spędzić rodzinny czas i
wspólnie przygotować pyszny posiłek lub deser. 

Ugniatanie ciasta w zależności od jego
konsystencji stymuluje przede wszystkim dotyk,
węch oraz propriocepcję. Aktywności stymulujące
czucie głębokie mają działanie relaksujące i
wyciszające. 
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POMOC W PRZYNOSZENIU ZAKUPÓW

Dzieci uwielbiają dźwigać i przenosić ciężary. Już
jako maluchy przepychają kosze z zabawkami,
noszą ciężkie stopery do drzwi czy butelki z wodą.
Możemy zaangażować dzieci w pomoc w
przynoszeniu zakupów czy w przypadku starszych
dzieci, pchaniu koszyka na kółkach w sklepie.

Stymulujemy przy tym przede wszystkim
równowagę oraz propriocpecję poprzez spore
dociążenie - pamiętajmy o tym, żeby obciążać
jednocześnie obydwie strony ciała lub robić to
naprzemiennie. 
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RĘCZNE MYCIE NACZYŃ

Zmywanie naczyń może być ogromnym 
 wyzwaniem dla dzieci z nadwrażliwością dotykową
oraz węchową. Różne konsystencje resztek
jedzenia i niezbyt przyjemny zapach może wręcz
obrzydzać. Wtedy zalecam zawsze użycie
gumowych rękawiczek, myjek lub szczotek na
dłuższej rączce. Warto w ten sposób oswajać się z
tą czynnością. 

Ręczne zmywanie naczyń bardzo mocno wpływa
na zmysł dotyku i węchu. Jednocześnie jest to
świetny trening dla motoryki małej, precyzji ruchów
i odpowiedniego dostosowywania siły do działania. 
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NAKRYWANIE DO STOŁU

Jedna z prostszych aktywności domowych, w którą
warto włączać już maluchy. Rozkładanie serwetek,
talerzy, sztućców i innych elementów zastawy
stołowej jest niezłym treningiem sensoryczno-
motorycznym. 

Podczas nakrywania do stołu stymulujemy
wszystkie zmysły (nawet smaku jeśli przy okazji
próbujemy potraw, które zanosimy na stół ;-). A do
tego umiejętności planowania motorycznego,
koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji w
przestrzeni i kierunkach oraz odwzorowywania. 
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DOSUWANIE KRZESEŁ DO STOŁU

Czynność, której na co dzień w ogóle nie
zauważamy. A dźwiganie oraz przepychanie
cięższych przedmiotów i mebli ma ogromną moc.
Warto o tym pamiętać podczas naszych
codziennych aktywności domowych. 

Najbardziej stymulujemy tutaj oczywiście
propriocecpję czyli tzw. czucie głębokie. Ale także
równowagę. planowanie motoryczne, koordynację,
precyzję ruchów oraz dostosowywanie siły do
działania. 
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SEGREGOWANIE I WYNOSZENIE ŚMIECI

W tym zadaniu aktywujemy niemal wszystkie
zmysły: dotyk, propriocepcję, równowagę, słuch,
wzrok, węch. Do tego ćwiczymy koordynację
wzrokowo-ruchową, myślenie przyczynowo-
skutkowe oraz utrwalamy dobre nawyki. 

Podczas tej aktywności ćwiczymy kilka różnych
umiejętności: klasyfikowanie pod kątem tworzywa z
jakiego wykonany jest przedmiot, wynoszenie
worków oraz umieszczanie/ wrzucanie ich do
odpowiednich pojemników. 
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PIĘLEGNOWANIE, SZCZOTKOWANIE DOMOWEGO PUPILA

Jeśli tylko to możliwe, zaleca się żeby dzieci z
trudnościami sensorycznymi miały swojego pupila.
Posiadanie zwierzątka domowego daje dzieciom 
 możliwość ćwiczenia systematyczności i
odpowiedzialności oraz ma działanie
terapeutyczne. Pomaga regulować emocje,
zwiększa poczucie bezpieczeństwa,
samoakceptacji oraz własnej wartości. 

Sensorycznie opieka nad zwierzątkiem stymuluje
niemal wszystkie zmysły. Mamy dużo stymulacji
dotykowej i proprioceptywnej podczas pielęgnacji i
zabawy. Do tego intensywnie bodźcujemy jeszcze
wzrok, słuch i węch. Jest to jedyny w swoim
rodzaju trening sensoryczny. 



prace

wokół

domu
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PODLEWANIE ROŚLIN

Podlewanie roślin konewką lub przy użyciu węża
ogrodowego to czynność, do której nie musimy
zbytnio zachęcać dzieci. To świetny sposób na
nudę, brak pomysłów do zabawy i chwilę na
wypicie ciepłej kawy (przez rodzica). Woda zawsze
zachęca dzieci do działania. ;)

Zabawy wodą świetnie odwrażliwiają maluchy z
nadwrażliwością dotykową oraz stymulują czucie
głębokie. Dodatkowo podlewanie ćwiczy
koordynację wzrokowo-ruchową, planowanie
motoryczne, precyzję ruchów, cierpliwość i
koncentrację uwagi.
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PIELENIE GRZĄDEK/ SADZENIE KWIATÓW

Prace w ogródku mają terapeutyczną moc. Jest
nawet taka dziedzina terapeutyczna - horiterapia
(ogrodoterapia) wykorzystuje zajęcia w ogrodzie i
przebywanie wśród roślin w celu poprawy zdrowia
psychicznego i fizycznego człowieka, a także relacji
międzyludzkich. 

Praca w ogrodzie to dużo bodźców dotykowych, 
 proprioceptywnych, węchowych. Do tego
intensywnie pracuje motoryka mała i duża, a także
planowanie motoryczne. Pamiętajmy, że bodźce
sensoryczne związane z naturą nie
przebodźcowują i są najlepsze jakościowo. 
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ZBIERANIE OWOCÓW/ WARZYW

Zbieranie warzyw i owoców oraz zjadanie ich
prosto z krzaczka to elementy oswajania
sensorycznego dzieci jedzących wybiórczo. Bardzo
często to co nie jest akceptowane podczas
posiłków na co dzień, z grządki lub drzewa w
bardzo naturalny sposób ląduje w dziecięcej buzi. 

Stymulujemy przede wszystkim dotyk, węch i
smak. Dodatkowo równowagę, propriocepcję,
wzrok. Ocenę odległości i własnych możliwości,
koordynację, motorykę dużą i małą. 
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POMOC W MYCIU AUTA

Kolejna z aktywności, w której dzieci mogą
poszaleć z wodą i porządnie się zmoczyć. :)
Pamiętajmy tylko o używaniu bezpiecznych,
ekologicznych środków myjących oraz
przestrzeganiu wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

Stymulujemy wszystkie zmysły z wyjątkiem smaku,
no chyba, że trochę wody z szamponem
przypadkiem wleci do ust. ;-). Jest to spory wysiłek
i świetny trening motoryczny - intensywnie
ćwiczymy różnorodne funkcje ruchowe.  
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MAJSTERKOWANIE

Już nawet maluchy ciekawią wszelkiego rodzaju
śrubki i nakrętki. Różnorodne prace, podczas
których można wykonywać lub naprawiać coś za
pomocą prostych narzędzi to kolejny pomysł na
wspieranie integracji sensorycznej przy okazji. 

Bezpiecznie majsterkowanie pod czujnym okiem
osoby dorosłej wspiera dotyk, propriocepcję, wzrok,
a także doskonale rozwija umiejętności
matematyczne, koordynację wzrokowo-ruchową,
motorykę małą, w tym precyzję ruchów dłoni oraz
całych kończyn górnych. 
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ZBIERANIE, GRABIENIE LIŚCI/IGIEŁ/SZYSZEK

Liście (igły, szyszki) są wspaniałym materiałem
sensorycznym, zarówno do nauki, jak i zabawy.
Zbieranie ich oraz grabienie to jedna z bardziej
lubianych czynności w ogrodzie.  

Podczas tej aktywności stymulujemy dotyk,
propriocepcję, równowagę, słuch, wzrok, węch, a
także koordynację ruchową. 
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ODŚNIEŻANIE CHODNIKA

Śnieg to nie tylko świetna zabawa, ale także
obowiązek odśnieżania posesji. Dzieci mogą
spokojnie pomagać w odśnieżaniu, za pomocą
mniejszych łopat czy szufli do odgarniania śniegu.
Połączenie przyjemnego z pożytecznym. 

Intensywnie stymulujemy propriocepcję,
równowagę, przyłożenie odpowiedniej siły do
działania oraz współpracę poszczególnych części
ciała ze sobą. 
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WOŻENIE TACZKĄ

Kolejną aktywnością dość intensywnie stymulującą
czucie głębokie jest wożenie w taczce, różnych
przedmiotów i materiałów. Dziecko musi włożyć w
tę aktywność sporo wysiłku. Możemy więc
zaangażować dzieci do pomocy w tej materii lub
specjalnie zaangażować im zabawę w wożenie. 

Wożenie w taczce stymuluje oczywiście
propriocpecję, równowagę, koordynację wzrokowo-
ruchową. A do tego poznanie swojej siły i 
 odpowiednie przyłożenie jej do zadania. Jeśli
natomiast to my wozimy dziecko w taczce, to
stymulujemy intensywnie układ przedsionkowy. 
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TRZEPANIE DYWANU

Coraz rzadziej można spotkać na podwórku
trzepaki. ;-) Warto pamiętać, że pomoc w trzepaniu
dywanu jest niezwykle stymulującą aktywnością.
Najpierw jednak wytrzepmy powierzchnię z
najgorszego brudu, a dopiero potem zaprośmy
dzieci do pomocy i zabawy. 

Jest to czynność niezwykle mocno angażująca
pracę mięśni - czyli proprioceptywna. Pamiętajmy,
że taka stymulacja bardzo odpręża i relaksuje. Do
tego ćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchową i
ogólną koordynację ruchową. 



44

SPACER Z CZWORONOGIEM

Już wcześniej wspomniałam, że posiadanie
zwierzaka domowego jest bardzo cennym
doświadczeniem. Jeśli przy okazji, musimy go
codzienne wyprowadzać na dwór, to mamy
dodatkowe profity - zwłaszcza w dobie pandemii i
przy ogromnej ilości czasu, spędzanego przez
dzieci przed ekranami. 

Spacery z psem stymulują niemal wszystkie zmysły
oraz wspierają koordynację ruchową. Do tego mają
działanie relaksujące i wyciszające (zazwyczaj ;-))
oraz pozwalają ćwiczyć umiejętności
komunikacyjne oraz asertywność. 



aktywności

na placu

zabaw
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ZJEŻDŻALNIA

Zjeżdżalnia to jeden ze sprzętów na placu zabaw,
który dosyć szybko zaczyna interesować dzieci.
Pamiętajmy o ważnej zasadzie - dziecko może
korzystać z tych konstrukcji, na które jest w stanie
samodzielnie wejść. Nie powinno się wkładać czy
podsadzać dzieci, gdyż są one zwyczajnie fizycznie
zbyt małe by móc skorzystać z danego sprzętu. 

Zjeżdżanie na zjeżdżalni bardzo mocno stymuluje
układ przedsionkowy - ruchem góra-dół. Jest to
także ćwiczenie planowania motorycznego i oceny
ryzyka, balansowania ciałem, podporu rąk i nauki
upadania. 
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PIASKOWNICA

Zabawy w piasku zaczynamy już ze stabilnie
siedzącym dzieckiem. Są one swoistym
"odwrażliwiaczem" sensorycznym, więc to bardzo
ważny element zabawy. Jeśli dziecko nie lubi
przebywać w piaskownicy, warto przyjrzeć się
dokładniej dlaczego? Jest to także dobre miejsce
do nauki relacji społecznych, ćwiczenie
naśladownictwa, a także wyobraźni i kreatywności. 

Zabawa piaskiem to przede wszystkim trening
dotykowy, równoważny i proprioceptywny. Do tego
podczas aktywności piaskownicowych ćwiczymy
koordynację ręka-oko, motorykę małą,
dostosowanie siły do działania, precyzję ruchów.
Wierszyk "Udaj się babko" to także stymulacja
zmysłu słuchu, umiejętności komunikacyjnych oraz
pamięci. 
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KARUZELA

Karuzela ma swoich zwolenników oraz
przeciwników. Jedni ją kochają a inni nie mogą
nawet patrzeć na to jak się kręci. Pamiętajmy, że
ruchem wirowym możemy przestymulować dzieci,
bądź mogą się one same przestymulowywać ;-)
Tak więc ostrożnie z tym rodzajem stymulacji! Nie
zaleca się rotacji dzieciom chorującym na epilepsję
oraz nadwrażliwym na ten rodzaj stymulacji. 

Kręcenie na karuzeli stymuluje układ
przedsionkowy ruchem rotacyjnym, jest to
najsilniejszy rodzaj stymulacji. Rozwija także
koordynację ruchową oraz poznanie swojej siły
oraz przyłożenie jej do zadania.
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HUŚTAWKI

Dzieci można huśtać na huśtawkach już od
momentu, gdy są w stanie samodzielnie siedzieć.
Na większości palców zabaw, są dostępne
huśtawki kubełkowe dla maluchów. Jest to rodzaj
ruchu liniowego, który podczas wolnego huśtania
może wyciszać i uspokajać. Jeśli dziecko unika
huśtawek to może być to oznaka nadwrażliwości
przedsionkowej. 

Stymulują układ przedsionkowy, proporiocepcję,
dotyk, wzrok. Do tego dziecko ćwiczy napięcie
mięśniowe (samodzielnie się huśtając),
koordynację ruchową, planowanie motoryczne,
poznanie swojej siły oraz przyłożenie jej do
zadania. Huśtanie warto połączyć z innymi
aktywnościami: wierszyki, bańki, obrazki itp. 
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HUŚTAWKA RÓWNOWAŻNA

Huśtawka równoważna stymuluje układ
przedsionkowy ruchem góra - dół. Dzieci wrażliwe i
bardzo ostrożne, będą preferowały spokojne i
wolne huśtanie. Natomiast sensoryczni
poszukiwacze, będą szczęśliwi huśtając się z
podskokami w powietrze. Taki rodzaj stymulacji
może mieć działanie wyciszające.

Intensywnie działa na układ równowagi,
propriocepcji, ćwiczy napięcie mięśniowe,
koordynację ruchową, planowanie motoryczne,
poznanie swojej siły oraz przyłożenie jej do
zadania. Wpływa pozytywnie na koncentrację
uwagi oraz regulację układu nerwowego. 
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DRABINKI

Większość dzieci lubi się wspinać, ale ta
umiejętność wymaga dużej sprawności
motorycznej. Wspinanie się wymaga ruchów
naprzemiennych, które intensywnie stymulują
powstawianie nowych połączeń pomiędzy
neuronami (w spoidle wielkim). Dzięki temu
obydwie półkule mózgowe, lepiej ze sobą
współpracują. 

Zabawy na drabinkach aktywują zmysł dotyku,
równowagi, propriocepcji. Dodatkowo dziecko
ćwiczą napięcie mięśniowe, koordynację ruchową,
współdziałanie ze sobą poszczególnych części
ciała,  poznanie swojej siły. Dziecko ma szansę
oceniać ryzyko i planować swoje ruchy. 
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TRAMPOLINA

Coraz częściej na placach zabaw można spotkać
trampoliny wbudowane w podłoże. Większość
dzieci lubi skakać na trampolinie, ponieważ same
mogą sobie dawkować intensywność bodźców,
wedle swoich preferencji sensorycznych. Część
dzieci, ten rodzaj stymulacji może wyciszać. Nie 
 należy przesadzać z ilością stymulacji, bo zdarza
się, że na niektóre dzieci działa pobudzająco. 

Stymuluje: układ przedsionkowy, propriocepcję
oraz wzrok, a także wpływa na koordynację
ruchową, planowanie motoryczne oraz poznanie
swojej siły. Może wyciszać ale w nadmiarze może
mieć odwrotne działanie - pobudzajace, 
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ŚCIANKA WSPINACZKOWA

Na wielu placach zabaw możemy spotkać ścianki
wspinaczkowe lub ich elementy. Mają one podobne
funkcje i działanie jak drabinki, z tą różnicą, że
poruszanie się po nich jest mniej przewidywalne i
wymaga bardzo dużego skupienia uwagi oraz
oceny ryzyka. 

Podczas wspinaczki bardzo intensywnie pracują
mięśnie głębokie. Jest to aktywność stymulująca
propriocepcję, dotyk, równowagę oraz wzrok. A
także min. planowanie motoryczne, koordynację
ruchową, współpracę poszczególnych części ciała. 
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RUCHOME KŁADKI

Mostki zwodzone i ruchome kładki to nieocenione
elementy placyków. Obserwując zabawę na
ruchomych częściach, możemy ocenić jak dziecko
reaguje na nieprzewidywalny ruch, jak odnajduje
się w przestrzeni i radzi sobie z grawitacją. Będą
dzieci, które nawet nie wejdą na ruchome podłoże i
takie które po nim przebiegną ;-) 

Zabawy na mostkach bardzo mocno stymulują
zmysł równowagi i propriocepcji. Dodatkowo dzieci
ćwiczą koordynację ruchową, współdziałanie ze
sobą poszczególnych części ciała, poznanie
swoich możliwości. Mają szansę oceniać ryzyko i
świadomie planować swoje ruchy. 
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KAMIENE/MURKI

Murki, krawężniki, sztuczne kamienie aż same się
proszą, żeby na nie wejść. Wysokie, niskie,
pochyłe - mnóstwo rodzajów i możliwości. Dla
prawidłowego rozwoju równowagi, dziecko musi
doświadczyć różnego rodzaju wysokości i zmian w
położeniu w przestrzeni. 

Oprócz intensywnej stymulacji przedsionkowej,
oddziałują na zmysł propriocepcji. Pomagają
oceniać ryzyko i świadomie planować swoje ruchy.  
Ćwiczą koordynację ruchową, współdziałanie ze
sobą poszczególnych części ciała, poznanie
swoich możliwości. 
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LINY I PAJĄKI 

Rozmaite konstrukcje linowe, potocznie nazywane
pająkami są obowiązkowymi elementami
nowoczesnych placów zabaw. Konstruowane są w
taki sposób, że pomimo dość dużych wysokości są
dość bezpieczne. Dzięki zabawom na pająkach,
dzieci mają szansę oceniać ryzyko i świadomie
planować swoje ruchy. 

Zabawy na linach i pająkach bardzo mocno
stymulują zmysł równowagi oraz propriocepcji.
Dodatkowo dzieci ćwiczą koordynację ruchową,
współdziałanie ze sobą poszczególnych części
ciała, poznanie swoich możliwości, orientację w
przestrzeni. 
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BUJACZKI/ SKOCZKI

Bujaczki i skoczki sprężynowe służą do
różnorodnej stymulacji przedsionkowej maluchów.
Można skakać góra- dół, bujać się przód-tył lub na
boki. Dzieci mają możliwość odpowiednio
balansować swoim ciałem w celu wprowadzenia
bujaczków w preferowany rodzaj ruchu.

Tego rodzaju huśtawki stymulują: układ
przedsionkowy, propriocepcję oraz wzrok, a także
wpływają na koordynację ruchową, planowanie
motoryczne oraz poznanie swojej siły. Mogą 
 pomagać się wyciszać ale w nadmiarze mogą
mieć odwrotne działanie - pobudzające i prowadzić
do przestymulowania. 
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DOMKI 

Bardzo często spotykamy na placach zabaw
różnego rodzaju domku, pałace itp. Zarówno jako
elementy piaskownicy, wysokich konstrukcji oraz
samodzielnie stojące. 

Domki mają działanie wyciszające. Pozwalają
dziecku odciąć się od nadmiaru bodźców i zaszyć
na chwilę w spokojnym oraz przyjaznym wnętrzu
(ograniczonym ścianami, podłogą i sufitem).
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WODNY PLAC ZABAW 

Coraz częściej możemy spotkać wodne place
zabaw. Zwłaszcza w upalne dni, są fantastycznym
pomysłem na stymulację sensoryczną. Większość
dzieci uwielbia ten rodzaj aktywności, a jedyne o
czym trzeba pamiętać to zabranie ze sobą ubrania
na zamianę. 

Zabawa na wodnym placu zabaw to trening
wielozmysłowy, bardzo mocno stymulujący układ
dotykowy. Do tego wszystkie inne funkcje i
umiejętności jak na standardowym placyku. Ale jest
przy tym o wiele więcej radości, zaskoczenia i
nieprzewidywalności.  



"nieplac" 

zabaw
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LAS / DRZEWA

Las to mnogość i różnorodność doznań
zmysłowych oraz nieskrępowany i nieograniczony
kontakt z przyrodą. To najlepszy naturalny "nieplac
zabaw", który możemy zaproponować swojemu
dziecku. Mamy tu wędrówki, wspinaczki czy
unikalny świat dźwięków i zapachów, a nawet
smaków. Las wspiera integrację sensoryczną i
nigdy nie przebodźcowuje. Naturalne leśne bodźce
zawsze będą najbardziej korzystne dla naszego
organizmu.

 Już nawet pojedyncze drzewo może dostarczyć o
wiele ciekawszych wrażeń sensorycznych niż
gotowe sprzęty na placu zabaw. Mamy tu
stymulację dotykową, przedsionkową, słuchową i
węchową w jednym. Dziecko ćwiczy: ocenę
odległości, ocenę swoich możliwości,
podejmowanie ryzyka, a także ogólną koordynację i
sprawność motoryczną. Wzmacnia także napięcie
mięśniowe.
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PIACH

Maluchom nie potrzeba wiele do szczęścia. -
wystarczy tylko trochę ... piachu. Plaża to kolejny
idealny "nieplac zabaw", ale piasek czy odrobinę
ziemi możemy znaleźć wszędzie. Piasek czeka na
nas w lesie, ogrodzie, parku, na działce czy choćby
na ścieżce i polnej drodze. Dzieci zawsze i
wszędzie ciągnie do grzebania w ziemi. ;)

 Piaskownica, plaża czy hałda piasku wystarczą by
stworzyć przestrzeń do niezapomnianych przygód.
Piach to kopanie dołów, robienie babek, tworzenie
piaskowych rzeźb i budowli, zakopywanie się,
przesypywanie. To oczywiście też doświadczanie
ziarenek piasku rękami, stopami, kolanami czy
nawet całym ciałem. Świetna stymulacja układu
dotykowego oraz czucia głębokiego.
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WODA

Woda w dowolnej postaci to kolejny gwarant
udanej zabawy. Jezioro, morze, strumień lub
choćby kałuża czy miska z wodą, konewka, wąż
ogrodowy wystarczą by zająć dziecko na dłuższy
czas. Woda daje im ogrom możliwości - polewanie,
chlapanie, skakanie, przelewanie, budowanie
kanałów, puszczanie statków, wrzucanie kamyków
ect.

Dzieci doświadczają wody wszystkimi zmysłami,
ćwiczą spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-
ruchową, myślenie przyczynowo-skutkowe, ogólną
koordynację oraz kreatywność.
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BŁOTO

Był już piach, była woda, zatem czas na połączenie
idealne czyli...błoto. ;) Jesteśmy w stanie je
zorganizować praktycznie w każdych warunkach.
Możemy posiłkować się kuchnią polowo-błotną lub
pójść na totalny żywioł - wystarczy nam wówczas
zwykła kałuża. Zabawy w błocie to fantastycznie
naturalna stymulacja dotyku, propriocepcji oraz
równowagi. A także pożyteczny dla naszego
mikrobiomu kontakt z dobrymi bakteriami. 

 To również bardzo istotny sposób na
odwrażliwianie i oswajanie brudzenia się.
Brudzenie bowiem jest bardzo ważną
umiejętnością sensoryczną i normą rozwojową.
Dopiero przesadny pedantyzm i niechęć do zabaw
brudzących powinny być dla nas alarmujące. Takie
zachowanie może świadczyć o pewnych blokadach
czy trudnościach, ograniczających swobodną
eksplorację. 
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KAMIENIE

Kamienie, kamyczki, kamulce, głazy, otoczaki czy
żwir. Otoczenie dostarcza nam bardzo różnorodny
materiał, uwielbiany przez najmłodszych. Daj
dziecku kamienie i sprawdź co z nich wymyśli. :)
Kolekcjonowanie, układanie mandali, tworzenie
stosów, rzucanie do celu, malowanie kamieni, gra
w ciupy, skakanie po kamieniach, wspinanie się na
głazy, rzucanie kaczek - możliwości jest naprawdę
dużo.

Każdy kamień to inna wielkość, forma, kolor,
faktura, waga, dlatego świetnie stymulują dotyk,
czucie głębokie, percepcję wagi, objętości i
kształtu. Jest to też dobry materiał do nauki
matematyki - przeliczanie, tworzenie zbiorów ect.
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NATURALNA, RÓŻNORODNA NAWIERZCHNIA

Każde dziecko powinno doświadczać różnych
struktur i faktur zarówno rękami, jak i stopami. Jeśli
nie będzie miało na to szansy, trudno mu będzie
później oswoić się z nowymi doznaniami
sensorycznymi. Dlatego bose stopy to podstawa.
Uwalniajmy nogi z butów i pozwalajmy
najmłodszym na swobodę eksploracji różnych,
naturalnych (oczywiście bezpiecznych)
powierzchni, jak trawa, piasek, kamyczki, szyszki
ect. 

Jest to świetna, intensywna stymulacja zmysłu
dotyku, propriocepcji i równowagi. Dobre ćwiczenia
dla małych stóp, zalecane przez fizjoterapeutów i
ortopedów.
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CIEKAWE I ZRÓŻNICOWANE UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Wszelkiego rodzaju zróżnicowanie terenu jest jak
najbardziej pożądane i korzystne przy wszelkich
aktywnościach. Pagórki, wzniesienia, dołki to
naturalna przestrzeń, która zachęca do wspinaczki,
zbiegania, turlania się. 

Jest to najlepszy z możliwych trening zmysłu
równowagi. Zabawę urozmaicą też takie elementy
jak kamienie, głazy, kłody, kładki, krawężniki, murki
ect.
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BAZA/ KRYJÓWKA

To jest coś co małe tygryski lubią najbardziej. A
najlepsze bazy buduje się przecież na dworze! Z
dowolnych, zdobycznych materiałów. :) Kryjówkę
można stworzyć na tyłach domu, na podwórku, w
krzakach, może to być szałas w lesie czy
umoszczone z trawy gniazdo na polu czy łące. 

Pełna dowolność. Ważny jest pomysł i
własnoręczne wykonanie. A najważniejsza otoczka
tajemnicy. ;)
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PUNKT OBSERWACJI PRZYRODY

Wszelkie aktywności, które pozwolą na praktyczną,
sensoryczną eksplorację przyrody to świetny
pomysł na pożyteczne spędzenie czasu.
Interesujące może okazać się każde siedlisko:
łąka, ogród, park, lasek. Nie trzeba jednak szukać
tak daleko, czasem wystarczy najbliższe otoczenie
wokół domu, czy nawet balkon. Do tego lupa,
lornetka, szkicownik czy notes w dłoń i do dzieła! 

W końcu piórka, kamyczki, liście, suszone kwiaty
itd. mogą okazać się najcenniejszymi skarbami.
Zaś obserwowanie ptaków, biedronek, kowali-
tramwajarzy, ślimaków, pszczół, mrówek czy innej
fauny jest dla dzieciaków niezwykle wciągającym
zajęciem. Bliskość z przyrodą to nauka uważności,
skupienia na szczegółach i cierpliwości. To też
trening percepcji wzrokowej i skupienia uwagi. 


