
Propozycje zabaw i ćwiczeń 
stymulujących zmysł dotyku dziecka 

 

Terapia ruchem z integracją 
sensoryczną 



 

Zabawa w wyczuwanie powierzchni, po której 

chodzę 

 • Rozkładamy przed dzieckiem chodniczek o 
zmiennej fakturze powierzchni, a następnie 
zapraszamy je na bosy spacer po chodniczku. 

• Modyfikacje: dziecko chodzi po folii bąbelkowej, 
po folii malarskiej, po szarym papierze, po 
sztucznej trawie, po wykładzinie, po futerku. 
Dziecko dotyka powierzchni o różnej fakturze 
różnymi częściami ciała (całą dłonią, opuszkami 
palców, grzbietem dłoni, stopą, palcami stopy 

• https://youtu.be/rWzmhKefuo4 

 

https://youtu.be/rWzmhKefuo4


 
Zabawy z wykorzystaniem materiału 

plastycznego 

 • Terapeuta kładzie  przed dzieckiem masę plastyczną oraz 
różnego rodzaju foremki, plastikowe, nożyki i nożyczki, 
wałeczki. Zachęca dziecko do dotykania, ugniatania, 
rozciągania, lepienia, darcia, oklejania, formowania. 
Terapeuta nazywa każdą aktywność podejmowaną przez 
dziecko wzbogacając przy tym słownictwo dziecka. 
Terapeuta nazywa kolory mas plastycznych. Pokazuje 
dziecku, w jaki sposób może ono uformować z danej masy 
kulkę, czy wałeczek. Zachęcając dziecko do współpracy, 
wspólnie bawią się masą plastyczną (dotykanie, ugniatanie, 
ściskanie, rozciąganie, lepienie, rozrywanie, darcie, 
oklejanie, formowanie). Terapeuta zachęca dziecko do 
dialogu na temat wykonywanych czynności. 

• https://youtu.be/7owGbqIMTjM 

https://youtu.be/7owGbqIMTjM


 
Zabawa w darcie gazet 

 
• Wkładamy kolorową kartkę gazety w dłonie 

dziecka. Terapeuta trzyma dłonie dziecka i 
wykonuje nimi czynności darcia papieru. Należy 
pamiętać, aby dziecko skupiało wzrok na 
wykonywanej czynności. Po każdorazowej udanej 
próbie, gdy dziecko wykazuje najmniejszą 
współpracę chwalimy je. W miarę nabywania tej 
umiejętności przez dziecko wycofujemy 
podpowiedź manualną. 

• https://youtu.be/-v3t0Ks0dQk 

 

https://youtu.be/-v3t0Ks0dQk
https://youtu.be/-v3t0Ks0dQk
https://youtu.be/-v3t0Ks0dQk


 
Zabawa w gniecenie folii aluminiowej 

(folii bąbelkowej, bibuły) 
 • Wkładamy w dłonie dziecka kawałek folii aluminiowej. 

Terapeuta trzyma dłonie dziecka i wykonuje nimi 
czynność zgniatania folii. Zwracamy uwagę na 
skupianiu wzroku dziecka na wykonywanej czynności. 
Po każdorazowej udanej próbie chwalimy dziecko. W 
miarę nabywania tej umiejętności przez dziecko 
wycofujemy podpowiedź manualną. 

• Modyfikacje: porwane  kawałki folii bąbelkowej dziecko 
zgniata w kulki i próbuje umieścić je w plastikowej 
butelce o dużym otworze, następnie celując w mały 
otwór. 

• https://youtu.be/tlrmA6yeV9c 

https://youtu.be/tlrmA6yeV9c


 
Zabawa w rozpoznawanie przedmiotu 

przez dotyk 
 • Stawiamy przed dzieckiem koszyk z  kilkoma 

znanymi dziecku przedmiotami o różnej fakturze. 
Terapeuta bierze dłonie dziecka, dotyka nimi 
kolejno przedmioty i krótko je opisuje, np. twardy 
klocek, miękka gąbka, puchaty miś … Następnie 
prosi dziecko „Podaj mi  przedmiot, który jest 
twardy ”. Jeżeli dziecko nie potrafi wykonać 
polecenia, terapeuta kieruje dłonie dziecka w 
kierunku szukanego przedmiotu. Każda udana 
próba jest nagradzana pochwałą. 

 



Rozpoznawanie przedmiotów c.d 

• Modyfikacje: dotykanie, manipulowanie, macanie z 
otwartymi oczami, z zawiązanymi oczami (zabawa 
„czarodziejski worek”, „tajemnicze pudełko”- dziecko 
wyjmuje przedmiot z worka oraz wskazuje go na 
obrazku, identyfikuje, nazywa; jeżeli jest to zabawka, 
może naśladować odgłosy przez nie wydawane – 
zabawy dźwiękonaśladowcze: brm, brm – auto, hau, 
hau – pies, miał – kot),  wyszukiwanie i nazywanie 
przedmiotów zakopanych w misce z fasolą, ryżem, 
makaronem, pociętą bibułą. 

• https://youtu.be/uhrhbj9vdBk 

https://youtu.be/uhrhbj9vdBk


Zabawy z materiałem spożywczym 
 

• Wkładamy ręce dziecka do dżemu, kisielu, cukru, 
soli, śmietany, kremu itp. Pozwalamy dziecku 
cieszyć się doznaniami dotykowymi, smakowymi, 
zapachowymi. 

• Modyfikacje: całe spektrum doznań zapewniają 
dzieciom zabawy z sensoplastyki – dotykanie 
dłońmi i stopami mąki, ugotowanego makaronu, 
kisielu, budyniu, rozsypanych przypraw … 

• https://youtu.be/s3wzc-XUWvA 

https://youtu.be/s3wzc-XUWvA
https://youtu.be/s3wzc-XUWvA
https://youtu.be/s3wzc-XUWvA


Zabawy z wodą 
 

• Stawiamy przed dzieckiem dwie miski z wodą – w 
jednej misce znajduje się woda ciepła, a w 
drugiej  woda zimna. Zachęcamy dziecko do włożenia 
rąk do wody. Zadajemy dziecku pytanie „W której misce 
jest woda ciepła?”, „W której misce jest woda zimna?”. 

• Modyfikacje: ucząc dziecko doświadczania wody, 
możemy wprowadzić element mycia rąk, mycia 
zabawek. Do wody dodajemy sól do kąpieli, szampon – 
stymulacja węchowa, barwnik – stymulacja wzrokowa, 
z wody dziecko może wyławiać zamrożone plastikowe i 
kolorowe kostki do drinków oraz gumowe piłeczki o 
różnej strukturze. 
 



Zabawa z gumkami do włosów 
 

• Podajemy dziecku kilka kolorowych gumek do 
włosów o różnej fakturze (frotki, gumowe 
gumki, gumki z obszyciami), pozwalamy 
dziecku doświadczać różnorodnych faktur, a 
następnie nakładamy frotki na paluszki 
dziecka. Mówimy „Zdejmij frotki”, „Załóż frotki 
na swoje  palce”, „Załóż frotki na moje palce”. 
Udzielamy dziecku pochwał. 

 



 
Zabawa w odkręcanie i zakręcanie 

pokrywek 
 • Stawiamy przed dzieckiem zakręcony słoik. 

Mówimy „Spójrz, odkręcam pokrywkę” 
demonstrując dziecku czynność odkręcania 
słoika. Następnie bierzemy ręce dziecka 
próbując wspólnie odkręcić pokrywkę. 
Polecamy dziecku „Odkręć pokrywkę”. 
Nagradzamy dziecko za każdą udaną próbę 
odkręcenia pokrywki. Kiedy dziecko nauczy się 
odkręcać pokrywkę pokazujemy mu, w jaki 
sposób można pokrywkę zakręcić. 

 



Zabawa „Wierszyki – masażyki” 
 

• Terapeuta siada obok dziecka, ujmuje jego rękę i 
maszerując po niej palcami mówi wierszyk „Idzie 
myszka do braciszka – tu wskoczyła – tam się 
skryła”, palce terapeuty chowają się kolejno pod 
pachę i na kark dziecka. Po wykonaniu  kilku 
masażyków w różnych miejscach na ciele dziecka, 
terapeuta zachęca dziecko do wykonania takiego 
samego masażyku na osobie terapeuty. Terapeuta 
chwali dziecko za aktywność w zabawie. 

• https://youtu.be/i_th-6dToTk 

https://youtu.be/i_th-6dToTk
https://youtu.be/i_th-6dToTk
https://youtu.be/i_th-6dToTk

