
„Poznawaj świat wszystkimi zmysłami” 
Wpływ zabaw sensorycznych na rozwój dziecka. Wybrane pomysły zabaw,

dzięki którym świat przedszkolaka staje się ciekawszy.

      Sensoryka to poznawanie świata i otaczającej rzeczywistości naszymi 
zmysłami. W czasie różnych zabaw, działań dzieci w swobodny sposób 
doświadczają miejsca, gdzie żyją zdobywają nowe doświadczenia. Świat 
dla nich staje się ogromnym „miejscem do testowania i odkrywania”. My 
dorośli mamy dużo doświadczeń w tym zakresie. Zdobywaliśmy je przez 
całe życie. Kojarzymy co jest dla nas przyjemne, nieprzyjemne, co lubimy 
a czego nie lubimy. Potrafimy powiedzieć, co jest miękkie, co ładnie 
pachnie a co brudzi ręce. Czasami już na myśl o czymś wzdrygamy się i 
spinamy np. wysoki dźwięk pisku pociągu lub gdy ktoś opowiada o smaku 
cytryny a nawet kiedy widzimy kawałek styropianu i szybę, od razu 
kojarzymy ten nieprzyjemny dźwięk.  Potrafimy wyobrazić sobie miękkość 
i ciepło piasku nad morzem. Wiemy, że  to wszystko na skutek naszych 
wcześniejszych doświadczeń. 

       Środowisko życia dziecka pełne jest obrazów, faktur, dźwięków, 
zapachów, smaków. Zmysłami dzieci odbierają bodźce ze środowiska, 
doświadczają, odkrywają i cieszą się swoim światem, doświadczając przy 
tym wielu emocji.  Dziecko poznaje otoczenie poprzez działania 
wielozmysłowe, w które jest zaangażowane poprzez: patrzenie, dotykanie,
słuchanie, wąchanie, smakowanie. Dlatego właśnie należy dzieciom 
organizować zabawy sensoryczne, które pozwolą na odczuwanie 
wielozmysłowe, na badanie czy konstruowanie wniosków. W ten sposób 
następuje poznawanie i utrwalanie zdobytej wiedzy. Dzieci wówczas są 
kreatywne i chętnie uczestniczą w tego rodzaju aktywnościach a to 
zazwyczaj przyspiesza tempo nauki ponieważ zapamiętywanie dzieje się 
poprzez bezpośrednie działanie przy okazji zabawy. 

         Integracja sensoryczna to zintegrowany system odbierania bodźców
sensorycznych poprzez wszystkie zmysły. Takie zabawy przygotowują do 
przyszłego życia, wspomagają umiejętność organizacji a także sprawność i
efektywność w działaniu a przede wszystkim wzbudzają ciekawość świata 
u najmłodszych „uczą, bawiąc” 

Zabawy sensoryczne, choć czasem wiążą się z bałaganem, zapewniają 
wyjątkowe odczucia, jakich nie dadzą nawet najlepsze gotowe zabawki. 
Wyrabianie figurek z masy solnej czy malowanie farbami za pomocą 
palców doskonale aktywizuje małą motorykę. Jest ona niezbędna w 
procesie późniejszego posługiwania się przyborami i pisania, a w dorosłym
wieku – pisania na klawiaturze, prowadzenia samochodu czy uprawiania 
różnorodnych sportów.
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Zabawy sensoryczne przynoszą wiele korzyści dla najmłodszych dzieci:

 wspomagają poprawny kierunek położenia ciała w stosunku do podłoża,

 doskonalą kontrolę ruchów głowy i tułowia,

 ułatwiają odbieranie i przetwarzanie bodźców,

 wzmacniają prawidłowe napięcie mięśniowe,

 usprawniają koordynację ruchu gałek ocznych,

 przyspieszają i sprzyjają rozwojowi mowy,

 wpływają na harmonijną pracę układu nerwowego

 stymulują dzieci do poznawania i odkrywania świata.

ZMYSŁY przekazują informacje do mózgu, tam są one przetwarzane i 
dopiero wtedy reagujemy. Przewodzenie impulsów nerwowych 
przebiega w dwie strony bardzo szybko, w ułamkach sekundy.

SMAK umieszczony jest na języku w postaci kubków smakowych i na
podniebieniu. Dzięki niemu możemy rozpoznać smaki: gorzki, 
słony, kwaśny i słodki. Przyzwyczajamy się do odbieranych 
wrażeń i z mniejszą dokładnością odbieramy te doznania.

WĘCH zlokalizowany wewnątrz nosa, reaguje na obecność substancji 
chemicznych w powietrzu atmosferycznym. Bardzo niewielka 
ilość substancji jest już identyfikowana, ma zdolność adaptacji
- po pewnym czasie przyzwyczajamy się do zapachu i nawet 
przykry zapach przestaje nam przeszkadzać. Zmysł ten jest 
związany ze zmysłem smaku, dzięki niemu intensywniej 
odczuwamy smak.

WZROK umieszczony jest w oku, oko odbiera obraz otaczającego nas 
świata, ma zdolność rozróżniania barw. Barwy mają wpływ na 
samopoczucie człowieka. Oko odbiera bodźce świetlne. Bodźce
włóknami nerwowymi (nerw wzrokowy), przekazywane są do 
mózgu, gdzie ulegają odpowiedniej interpretacji. Oko ma 
zdolność akomodacji, czyli regulacji ostrości widzenia do 
każdego przedmiotu, i może pracować w różnym oświetleniu. 
W nocy widzimy gorzej.

SŁUCH narządem słuchu jest ucho, człowiek odbiera dźwięki o różnej 
intensywności. Fale dźwiękowe są wychwytywane przez 
małżowiny uszne, drgania są przenoszone przez elementy 
ucha do nerwu słuchowego i do mózgu. Głośne dźwięki 
sprawiają nam ból.

DOTYK specjalne komórki, tzw. receptory dotyku, umieszczone są na 
powierzchni całego ciała, a szczególnie na opuszkach palców, 
dzięki czemu możemy rozróżniać kształty. Komórki te reagują 
na lekki dotyk, stały ucisk, zimno i ciepło oraz ból. Wysyłają 
one informacje za pośrednictwem nerwów do mózgu, po 
przetworzeniu informacji następuje odzew na bodźce
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Przykłady zabaw sensorycznych

1. Kolorowe piłki do ściskania (gniotki) - balony wypełniamy mąką 
ziemniaczaną, żelem z ozdobami. Robimy supełek, do którego 
przyczepiamy np. wstążeczkę. Dodatkowo możemy dorysować 
markerem oczy, usta, nosek.

2. „Podskoki na kolorowych piłkach” – do tej zabawy możemy 
wykorzystać duże, kolorowe piłki z uszami. W zależności od 
przerabianej tematyki mogą one stać się np. wiosennymi 
słoneczkami, jajkami wielkanocnymi lub planetami. Ćwiczenia 
gimnastyczne z takimi rekwizytami z pewnością dostarczą dzieciom 
wielu wrażeń sensorycznych. 

3. „Kolorowe dłonie” – dzieci bardzo lubią malowanie farbami. 
Zaproponujmy im malowanie jednym palcem (wybranym), 
wszystkimi. Jest to też okazja do odbijania śladu ręki dziecka 
pomalowanej farbą. Kiedy farba wyschnie dziecko może do odbitego 
śladu dorysowywać różne elementy wg własnej wyobraźni lub można
je zainspirować tematycznie. 

4. „Czy znasz ten zapach?” – prezentacja zapachów zamkniętych w 
małych pojemnikach (buteleczkach). Do różnych pojemników 
wkładamy różne przyprawy, nasączone zapachem waciki. Dzieci 
próbują odgadnąć jaki zapach „mieszka” w pojemniku. 

5. „Segregowanie zapachów” - ze względu na ich pochodzenie np 
zapachy spożywcze (do mięsa, do ciasta), zapachy chemiczne (do 
sprzątania do ciała). Segregowanie woreczków zapachowych. 
Łączenie zapachów w pary. Zgadywanie sekwencji trzech zapachów,

6. „Jaki smak ma ta przyprawa?” - próbowanie przez dzieci 
niektórych przypraw. 

7. „Pieczemy bułeczki” – w działaniu tym chodzi głównie o to by 
dziecko poznało konsystencje i właściwości (smak, zapach) 
składników do bułeczek. Przygotujmy to zajęcie w ten sposób aby 
mogły „pobawić się” mąką, wziąć do ręki rozbite jajko, powąchać 
olejku zapachowego, drożdży. Wyrabianie i formowanie bułeczek 
również dostarczy wielu wrażeń dotykowych. (przepis na bułeczki 
znajduje się pod artykułem)

8. „Spaghetti z warzyw” – Ogórek, marchewkę, cukinię należy 
pociąć na bardzo cienkie paseczki (niteczki). Można wykorzystać do 
tego specjalną tarkę, temperówkę do warzyw. W ten sposób 
przygotowane warzywa dzieci mogą jeść ręką. 

9. Zabawa z wierszem o zapachach.W miejscach zaznaczonych 
gwiazdką (*) dzieci wykonują głęboki wdech nosem, a potem powoli
wydychają powietrze przez usta. W czasie wdechu usta powinny być
zamknięte. Ćwiczenia w wydłużaniu fazy wydechowej na podstawie 
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wiersza E. M. Skorek „Zapachy” (tekst wiersza znajduje się pod 
artykułem)

10. „Kubki smakowe” – zasłaniamy dziecku oczy chustą i 
podajemy po kawałku jakiegoś owocu lub warzywa a ono zgaduje co
to może być. Dziecko opisuje smaki, które czuje przy jedzeniu. jest 
o też punkt wyjścia do rozmowy o języku i kubkach smakowych, 
które są na nim rozmieszczone i pozwalają rozpoznawać smaki. 

11. „Mali obserwatorzy” – do woreczków strunowych wkładamy 
pokrojone plasterki owoców i warzyw. Dzieci dotykają, nazywają i 
opisują rozpoznane owoce i warzywa (jak wyglądają w środku, jakie 
mają kolory, jak pachną i smakują). Otwieramy woreczki i wąchamy
jak pachną. Jest to też okazja by omówić budowę owocu. 

12. „Zapachy w torbach”- Umieszczamy dwa przedmioty o 
wyrazistych zapachach w oddzielnych papierowych torbach z 
dziurami znajdującymi się w okolicach zamknięcia. Może być to na 
przykład czubata łyżka cynamonu oraz połowa pomarańczy. 
Delikatnie zwijamy szczyty toreb. Kładziemy je na stole. 
Przygotowujemy na kolejnym stole dwie torby zawierające następne
dwa różne aromatyczne przedmioty.
Prosimy dzieci o odwiedzenie stołów i próbę rozpoznania zawartości 
każdej z toreb przy pomocy węchu. Kiedy zakończą one 
identyfikację otwieramy daną torbę, aby ujawnić jej zawartość. 
Następnie zamieniamy torby na stołach i powtarzamy zabawę. 

13. Puzzle dotykowe  - do woreczków wspólnie z dzieckiem 
wkładamy różne ziarenka np. ryż, kasza, groch, kasza manna, 
fasola. Każdy rodzaj ziarna powinien być w dwóch woreczkach. 
Zadaniem dziecka będzie rozpoznanie co jest w danym woreczku 
oraz wyszukanie woreczka z taką samą zawartością. Możemy do tej 
zabawy wykorzystać również balony. 

14. Zabawy z kolorową masą – mieszamy składniki, kolory, 
faktury. Wykorzystajmy do zabaw najróżniejsze masy, z różnych 
materiałów, które dostarczą dziecku różnych wrażeń dotykowych, 
smakowych, wzrokowych, zapachowych a nawet słuchowych. .
(Przepisy na masy znajdują się pod artykułem.

15. „Tęcza z kolorowych cukierków” -  do zrobienia tęczy 
wykorzystujemy cukierki Skittles. Rozkładamy ja na talerzu w 
„Słoneczko” i wlewamy niewielką ilość wody. Czekamy aż cukierki 
zaczną się rozpuszczać (puszczać farbę). Niech dzieci same nadają 
nazwy swoim kolorom.
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Przepis na maślane bułeczki drożdżowe 

Składniki: 
500 g mąki, 50 g drożdży, szklanka mleka, 50 g cukru, cukier 
waniliowy (zapach), dwa żółtka, 80 g masła, jajko całe. 
Drożdże i cukier rozpuścić w ciepłym mleku. Dodać żółtka, jajko, 
roztopione masło, zapach i mąkę. Wyrobić ciasto (aż przestanie się 
lepić do rąk). Odstawić przykryte do wyrośnięcia na 30 min. Po tym 
czasie formować kulki, kłaść na blachę. Bułeczki posmarować 
„roztrzepanym” jajkiem. Piec 25 min w temp. 190 st. 

Wiersz E. M. Skorek „Zapachy”

Stoją sobie na półce
flakoniki pachnące,
pachną mamy perfumy
niczym kwiaty na łące.
                                                Zapamiętaj ten zapach,
                                                 bo na pewno jest warto.
                                                Wciągnij zapach więc noskiem.
                                                wypuść – buzią otwartą. *
 Kiedy mama jest w kuchni
i gotuje pyszności,
w całym domu od razu
zapach potraw zagości.
                                                 Zapamiętaj ten zapach,
                                                 bo na pewno jest warto.
                                                 Wciągnij zapach więc noskiem.
                                                 wypuść – buzią otwartą. * 
Kiedy idziesz na spacer,
mijasz jakąś piekarnię,
zapach świeżych bułeczek
wnet twój nosek ogarnie.
                                                   Zapamiętaj ten zapach,
                                                   bo na pewno jest warto.
                                                  Wciągnij zapach więc noskiem.
                                                  wypuść – buzią otwartą. *

Przepisy na masy do zabawy 

Masa mączno-solna
- 200 g mąki (1 szk + 2 łyżki)
- 200 g soli – ½ szk
-ok ½ szk wody

Marchewkolina
- Marchewki obieramy, gotujemy i
blendujemy na gładką masę. Do 
masy dodajemy mąkę 
ziemniaczaną i aromat 
pomarańczowy. Wszystko 
mieszamy. 
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Masa „Zimna porcelana”
250 g skrobi ziemniaczanej
- 250 g kleju do drewna PVA
- 2 łyżki oliwki/gliceryny
- 2 łyżki octu
- ew aromat
Masa jest elastyczna, gładka, 
plastyczna, zasychająca. Można z 
niej robić nawet drobne, 
cieniutkie precyzyjne elementy. 

Domowa ciastolina 
- 2 łyżki oleju, 
- 1 szklanka mąki,  
- 0,5 szklanki soli, 
- 1 szklanka ciepłej wody,
- zapach, aromat,
- barwniki spożywcze
- 1 łyżeczka kwasku cytrynowego
Wszystkie składniki podgrzewać w
garnku na małym ogniu. Cały 
czas mieszać. masa będzie robić 
sie coraz bardziej gęsta. Gotować 
do momentu aż przestanie być 
kleista, a zacznie odchodzić od 
palców. Ciepłą wyjąć na deskę do 
krojenia i ugniatać w rękach. 
Podzielić na kilka części i dodać 
barwniki. 

Warto zerknąć na te strony
„Pięć zmysłów” – piosenka  https://www.youtube.com/watch?
v=MnD7PFCTsVo   
 „Węch i smak” –film :  https://www.youtube.com/watch?
v=pooeW9Oop5Q 

https://www.babyboom.pl/przedszkolak/zabawy/zobacz-zabawy-
sensoryczne-rozwijajace-zmysl-wzroku

Autor Mariola Malkiewicz
doradca metodyczny ds.wychowania przedszkolnego
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