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Szanowni Państwo !!! 

Znaleźliśmy się w trudnym momencie dla każdego z Nas. Prowadzenie zajęć 

integracji sensorycznej w tym okresie jest bardzo utrudnione. Jedyną formą jaką możemy 

Państwu zaproponować jest wykonywanie zaleceń w środowisku domowym. Propozycja taka 

jest bezpieczna dla każdego z Was- na pewno wprowadzi nowość w rutynie dnia 

codziennego. Poniżej przedstawiam propozycje, które powinny zainteresować każdego  

z Was.  

Szanowni Rodzice proszę pamiętać aby podczas wykonywania ćwiczeń nie 

pozostawiać dziecka samego. Zapewnijcie Waszym pociechom odrobine wolnej przestrzeni, 

która będzie dla Nich bezpieczna. Będąc w domu możecie wykonać część ćwiczeń, które 

pomogą stymulować wasze zmysły.  Zadania te mają na celu rozwijać Wasze umiejętności  

w czasie kiedy nie możemy spotkać się w szkole na Sali. Zachęcam Państwa do wykonywania 

ćwiczeń wraz z dziećmi. Jeśli, któreś zalecenie okaże się zbyt trudne dla dziecka nie 

zmuszajcie Go do wykonywania – przejdźcie do kolejnego. Liczba powtórzeń, czas 

wykonywania również uzależniony jest od indywidualnych możliwości dziecka. Obserwujmy 

dziecko – pamiętajmy, że powinna być to zabawa, która ma sprawiać mu radość  

i przyjemność a nie zniechęcić Go.  

Jeśli uda się Państwu sfotografować Wasze pociechy podczas wykonywania zaleceń – 

proszę o przesłanie zdjęć. 

W razie jakichkolwiek pytań lub indywidualnych konsultacji, zapraszam do kontaktu e-mail : 

m.galwas1990@gmail.com 

Pozdrawiam i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia w szkole !!! 
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Dostarczanie wrażeń czucia głębokiego (propriocepcji) 

 Dociskanie, oklepywanie, wałkowanie, zwijanie w matę, koc (głowa dziecka pozostaje 

na zewnątrz, wałkowanie dużą piłką, może być piłka typu kangur, wałkowanie butelkami 

wypełnionymi wodą o innej temperaturze (zimna i ciepła) 

 Na podłodze kładziemy koc, dziecko kładzie się na jego skraj, toczymy dziecko przed 

sobą (jak beczkę) jednocześnie zawijając dziecko w koc, następnie tocząc odwijamy 

dziecko 

 Mocniejsze przytulenie dziecka (niedźwiedzi uścisk) 

 Baraszkowanie, toczenie się, przewracanie na poduchy, materac 

 

 

Stymulacja układu przedsionkowego: 

 Ćwiczenia na piłce dużej gimnastycznej piłce, balansowanie na piłce na brzuchu, 

plecach(jeżeli dziecko na to pozwala),można te ćwiczenia wykonywać wraz z dzieckiem 

 "kołyska" przód, tył, na boki, można te ruchy wykonywać wraz z dzieckiem trzymając 

je na własnym ciele np. zabawa w zegar: duży zegar bije "bim-bam" ręce wyciągnięte do 

boku i przenosimy ciężar ciała z jednej strony na drugą, mały zegarek cyka "cyk-cyk" 

ruchy głową do przodu do tyłu, budzik robi "drrrrryn" potrząsamy całym ciałem 

 Bujanie dziecka w kocu do przodu, tyłu na boki 

 Dziecko siedzi na kocu a my chwytamy go za rogi i ciągniemy po pokoju, dziecko 

może także leżeć na brzuchu, plecach, boku, możemy w ten sposób przewozić różne 

zabawki z jednego miejsca do drugiego 

 

Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne: 
 

 Pozycja stojąca: Wdech nosem, wydech ustami. Wdech- ręce do przodu, wydech – 

ręce w dół. 

 W pozycji na brzuchu  naprzemienne dmuchanie do siebie- piłeczki pingpongowej. 

 W leżeniu na plecach słuchanie spokojnej muzyki relaksacyjnej grającej w tle lub 

bajki czytanej przez rodzica.  

 

 

 

 



PONADTO PODCZAS ZABAW SENSORYCZNYCH MOŻNA 

WYKONYWAĆ: 

 
 

Ścieżkę sensoryczną 

To zabawa dla bosych stóp. Na podłodze przygotowujemy trasę składającą się z powierzchni o 

rożnych właściwościach. Mogą to być kawałki tkanin – wełna, jedwab, futerko, płótno, 

papiery – ścinki gazet, grubszy karton, bibuła, tacki wypełnione cienką warstwą kaszy albo 

ryżu. Spacerowanie taką ścieżką rozwija nie tylko zmysł dotyku. Dzięki kolorom 

stymulowany jest też wzrok, a wydające różne dźwięki faktury pobudzają słuch. 

 

 

Szukanie rzeczy w pudle rozmaitości 

 Do pudełka wkładamy różne materiały, mogą to być ścinki kolorowych tkanin, wstążki, 

piórka, kawałki folii bąbelkowej, sztuczne futerko, filcowe kulki itp. W pudełku chowamy 

niewielkich rozmiarów skarby, na przykład gumowe figurki albo plastikowe samochodziki. 

Zadaniem dziecka jest odnalezienie ich. Za każde odgadnięcie przyznajemy punkt.  

 


