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Temat: Zabawy sensoryczne  

 

 

1. Wielkanocna babka  

Rodzic wspólnie z dzieckiem wykonuje babkę wielkanocną lub 

inne ciasto, figurkę w zależności od możliwości  

Przepis na ciasto „kaszolina” -  (można zastąpić masą solną)  

• Kasza manna 

• Ciepła woda 

• Opcjonalnie barwnik spożywczy 

Do kaszy stopniowo dolewamy ciepłą wodę (z barwnikiem spożywczym jeśli chcemy żeby 

masa byłą kolorowa)  i zagniatamy na jednolitą masę. Warto robić to stopniowo, gdyż jeśli 

dodamy za dużo wody, to nam nie wyjdzie. Masa nie powinna się nam lepić do rąk, dobrze gdy 

wyczuwamy w niej delikatną strukturę kaszy. 

 Dzieci z pomocą rodzica mogą wykrawać w masie różne kształty przy użyciu foremek do ciast.   

Masę zróbmy wspólnie z dziećmi - pozwólmy im ugniatać.  

 

2. Świąteczne skarby - „Szukanie skarbów” 

 

Potrzebne materiały: 

• Miska 

• Sypkie produkty (Kasza, ryż, mąka)  

• Pisanki, baranek, kurczaczki itp. ( w zależności jakie świąteczne atrybuty posiadamy, możemy 

również zastąpić zabawkami )  

Rodzic w pojemniku z kaszą chowa kilka świątecznych symboli bądź małych zabawek 

(wielkość bezpieczna dla dziecka0 Zadaniem dziecka jest wyszukiwanie przedmiotów, 

ukrytych w misce z produktami sypkimi. Do produktów sypkich można również dolać wodę 

aby uatrakcyjnić zabawę.  

 

3. Z dużego do małego , z małego do dużego 



W tym zadaniu można wykorzystać materiały używane w poprzednim zadaniu (miska, 

materiały sypkie) uzupełniając tylko o dodatkowe mniejsze miski, pojemniki, łyżkę  

Potrzebne materiały: 

• Miska 

• Materiały sypkie (kasza, ryż, piasek)  

• Mniejsze miski, pojemniki, butelka  

• Łyżka  

• Ewentualnie lejek kuchenny  

  

 

 

 

 

Dziecko przy pomocy rodzica przesypuje suche składniki z dużej miski do mniejszych 

pojemników, może robić to za pomocą łyżki, łyżeczki jak również rączkami. Zadaniem rodzica 

jest pomagać, wspierać aby dziecko się nie zniechęcało jeśli pierwsze próby okażą się trudnym 

do wykonania zadaniem.  

 

4. Masażyk – „ Słoneczko” 

 

Dziecko siada tyłem do rodzica lub kładzie się na brzuszku. Rodzic rysuje palcami wzdłuż 

kręgosłupa, z góry na dół, linię falistą i mówi:  

Tu płynie rzeczka. Następnie po plecach szybko kroczy opuszkami palców, udając kroki i 

mówi: tędy przeszła pani na szpileczkach. 

 Powoli i z wyczuciem stuka dłońmi zwiniętymi w pięści: tu stąpały słonie. Szybko kroczy 

wszystkimi palcami po plecach: i biegły konie. 

 Delikatnie szczypie plecki dziecka: wtem przemknęła szczypaweczka. Powoli zatacza na 

plecach obiema dłońmi koła: zaświeciły dwa słoneczka.  

Leciutko stuka opuszkami palców w plecy dziecka: spadł drobniutki deszczyk.  

Na koniec niespodziewanie, delikatnie szczypie w kark: przeszedł dreszczyk? 

 


