
Zabawy sensoryczne dla maluszków 

Zabawy sensoryczne mają za zadanie dostarczać różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów malucha 

i poszerzać świat jego doznań. Nie potrzeba do nich skomplikowanych zabawek, można wykorzystać 

przedmioty codziennego użytku i produkty spożywcze, które znajdą się w każdym domu. 

1. Zabawy z piaskiem 

Najważniejszym narzędziem w czasie tej zabawy są dziecięce rączki. To one przesypują, ugniatają i 

przesiewają piasek. Gotowe budowle można ozdobić kamykami, muszelkami, listkami. Żeby babki się 

udawały (i sprzątania było mało), będzie potrzebny piasek kinetyczny. Jest zawsze wilgotny, świetnie 

się klei i nie rozsypuje. Można kupić go w sklepie lub zrobić samemu, to tylko dwa składniki! 

Piasek kinetyczny: 

 mąka kukurydziana (tyle, ile potrzebujecie piasku), 

 olej spożywczy, 

 barwnik spożywczy (opcjonalnie). 

Do mąki stopniowo dodajemy olej. Mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Suchy makaron 

Makaron w dziesiątkach kształtów i w wielu kolorach jest znakomity do przesypywania i segregowania. 

Wypełniony nim, zakręcony słoik to świetny grzechoczący instrument. Nieco starsze maluchy mogą 

spróbować nawlekać makaron na sznurek i zrobić naszyjnik. 



3. Bańki mydlane 

Z pianą można bawić się w skali mikro – przygotowując miskę z wodą, w której maluch będzie mógł 

zanurzyć ręce, albo w skali makro – wkładając go do wanny. Do wypełnionego pianą naczynia 

wrzucamy kolorowe piłeczki albo plastikowe zakrętki od butelek. Zadaniem dziecka będzie 

odnalezienie ich i wyłowienie ręką, sitkiem, kuchenną chochelką. Zabawę w wannie można połączyć z 

łapaniem puszczanych przez dorosłych baniek. Tu dziecko ćwiczy spostrzegawczość, refleks, a nawet 

równowagę. 

 

4. Balonowe stempelki 

Do różnokolorowych baloników nalewamy wodę (wystarczy tyle, żeby je obciążyć), w ten sposób 

powstaną stempelki. Przygotowujemy paletę z farbami i można rozpocząć zabawę. Balonowe 

stempelki są miękkie i elastyczne, przelewająca się w środku woda przyciąga uwagę i sprawia, że 

dobrze leżą one w rączkach. Jak malować balonami? Odbijać pieczątki, używać jak szerokiego pędzla 

albo toczyć po papierze jak piłkę. 

 

5. Mała cukiernia 

Ciastolinowe ciastka mogą mieć różne wielkości, kształty i kolory, w roli wafelków do lodów doskonale 

sprawdzą się papierowe papilotki (takie, w których piecze się babeczki). Do zabawy przyda się wałek, 

wykrawaczki do ciastek i występujące w roli posypek cekiny, brokatowy pył, ziarenka maku lub sezamu. 



Domowa ciastolina: 

 2 szklanki mąki, 

 1 szklanka soli, 

 2 łyżki oleju roślinnego, 

 2 płaskie łyżki proszku do pieczenia, 

 1,5 szklanki gorącej wody. 

Wszystkie składniki należy wymieszać i intensywnie ugniatać, aż się połączą, a masa zrobi się zwarta i 

elastyczna. Ciastolinę można zabarwić, dodając do podzielonej na części masy barwniki spożywcze. 

 

 

 

 

 

  

 

6. Sypka tablica 

Na dużej tacy lub kuchennej stolnicy rozsypujemy warstwę mąki, kaszy manny lub piasku – i tabliczka 

gotowa. Na ciemniejszym tle kreślone przez dziecko znaki będą lepiej widoczne, co z pewnością zachęci 

je do dalszej zabawy. Sypką tabliczkę ściera się jednym ruchem ręki, a powierzchnię można wyrównać 

dosypując odrobinę mąki lub kaszy. 

 

 

 


