
Stymulacja czuciowa

Terapia ruchem



Usprawnianie układu dotykowego

• dotykanie dłoni i przedramion materiałami o różnej fakturze, na 
początku dziecko ustala swoje preferencje

• wkładanie rąk i nóg do pojemnika wypełnionego piłeczkami, 
kasztanami, orzechami itp.

• szukanie ukrytych, drobnych przedmiotów w koszu 
wypełnionym kaszą, grochem, fasolą itp.

• wyklejanie z plastelin, ciastoliny leżącej ósemki

• różnicowanie szczypania, drapania, opukiwania, oklepywania

• stymulacja termiczna: stosowanie na przemian ciepłych i 
zimnych butelek wypełnionych wodą na dłonie, stopy, stawy



• opukiwania dłoni klockiem

• smarowanie dłoni pianką do golenia

• kreślenie na plecach dziecka znaków, kształtów, cyfr, liter

• wskazywanie miejsca dotyku bez pomocy wzroku

• odtwarzanie przez dziecko wzorów i liter kreślonych na 
wierzchu jego dłoni i na przedramieniu

• domina dotykowe – dobieranie w pary figur o tej samej 
fakturze bez kontroli wzroku

• rozpoznawanie umieszczonych w woreczku drobnych 
przedmiotów codziennego użytku bez kontroli wzroku

• robienie kul z papieru o różnej fakturze i rzucanie nimi do celu

• rysowanie figur, liter na tackach wypełnionych piaskiem, kaszą, 
ryżem



Pudło sensoryczne

• Wykonanie i stopień trudności zależy wyłącznie od naszych chęci i 
umiejętności. W wersji podstawowej mogą to być kasztany, fasola, 
groch albo ryż wsypane do dużego plastikowego pojemnika. Można 
też do plastikowego pudełka nasypać np. ryżu albo kaszy manny i 
wrzucić drewniane puzzle. Zadaniem malucha będzie wyłowienie 
ukrytych elementów. Można także pokusić się o przygotowanie 
małego dzieła sztuki. W tym wypadku bazą będzie ryż zafarbowany na 
zielono (np. barwnikiem spożywczym), do którego wystarczy wrzucić 
różne zabawki tematyczne, np. biedronki, motylki…

• Dla starszych dzieci doskonale sprawdzi się duże plastikowe pudełko. 
Przedszkolak może wcielić się w rolę archeologa i pobawić się w 
wykopaliska. Plastikowe pudełko wystarczy wypełnić piaskiem lub 
kaszą manną, dosypać kamyków i ukryć w nim małe dinozaury.





Pisanie palcem 

• Pisanie literek lub rysowanie różnych 
kształtów w rozsypanej na stole mące/kaszy 
mannie/piasku lub pleckach dziecka

• Wierszyki masażyki







Masy sensoryczne

• Do wykonania rosnących farb wystarczy po jednej równej 
porcji soli, mąki oraz wody. Te trzy składniki mieszamy razem 
i powstaje nam bazowa masa do rosnących farb.

•            Masę bazową możemy zabarwić barwnikami 
spożywczymi, startą kredą lub farbami.  Farby po 
wypieczeniu w kuchence mikrofalowej przez około 30 sek. 
na mocy 800W. Masa po wypieczeniu wysycha, twardnieje i 
unosi się i tworząc piękny wielobarwny efekt spieczenia. 
Zamiennie można użyć też piekarnika, ale trwa to dłużej i 
trzeba pilnować, żeby masa się nie spiekła.



Piankolina 

• Przepis na Piankolinę jest bardzo łatwy: 1 kg mąki 
ziemniaczanej, jedno opakowanie pianki do golenia 
oraz odrobinę płynu do mycia naczyń najlepiej 
białego lub bezbarwnego-proporcje można 
zmniejszać według uznania-Z piankoliny możemy 
tworzyć rozmaite babki, budowle, zakopywać skarby, 
bawić się autkami czy ludzikami, odciskać dłonie, a 
nawet pisać literki za pomocą wykałaczki. Jeśli biała 
puszysta masa nam się znudzi możemy dodać do niej 
odrobinę barwników spożywczych, a nawet brokatu.



Przepis na piankolinę



zalecenia dla rodziców

• wybieraj materiały ubraniowe akceptowane przez 
dziecko

• wytnij metki i unikaj ubrań ze szwami

• podczas mycia ciała i wycierania stosuj zdecydowany 
nacisk i masaż myjką lub ręcznikiem od góry do dołu

• przy myciu głowy mocno ją pocieraj, a przy spłukiwaniu 
używaj ręcznego prysznica

• w kąpieli używaj różnych myjek i szczotek

• nazywaj podczas mycia poszczególne części ciała

• do mycia zębów daj dziecku szczoteczkę elektryczną
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