
22 maj 2020 r. 
Zabawy z mamą i tatą – mój sensoryczny dzień 

 
W tym roku niestety nie jest możliwe spotkanie się w kręgu 
naszych przedszkolaków i wystawienie pięknie zorganizowanego 
dnia na cześć Rodziców dlatego pomysłem na dziś będą 
różnorodne zabawy stymulujące zmysły dziecka, co wykonania z 
rodzicami   
 

Zabawa nr 1 
Wymyślone miasto  

(pomysł zaczerpnięty ze strony Danonki) 
Potrzebujesz: 
- pustych buteleczek i kubeczków po Danonkach 
- papieru do prezentów, kolorowego papieru 
- kartonu 
- farb 
- pędzla 
- kleju 
- białego markera 
- figurek i pojazdów Lego albo Playmobil 

Oto zalecenia, które należy przeczytać dziecku... 

 

Krok 1: Pomaluj duży kwadratowy kawałek kartonu na zielono – to będzie 
trawa. Potem narysuj czarny pasek – to będzie droga. Pamiętaj, żeby białym 
markerem narysować znaki na drodze. To tylko jedna ulica, ale jak chcesz, 
możesz narysować ich więcej! 



 

Krok 2: Umyj butelki i pudełeczka po Danonkach. Ozdób je dekoracyjnym 
lub kolorowym papierem. To będą domki. Może zrobisz z papieru drzwi i 
okna, żeby wyglądały bardziej jak prawdziwe? Nadaj ulicom nazwy i 
ponumeruj domy. 

  

  

 

Krok 3: Ostrożnie przyklej domki na karton – gdy to zrobisz będzie Ci wtedy 
łatwiej nosić Twoje miasteczko z pokoju do pokoju lub zabrać je do kolegi 
lub koleżanki. 

  

  

  

  

 



Krok 4: Na koniec dodaj figurki Lego lub Playmobil i trochę samochodów, 
żeby zapełnić uliczki. Możesz też ustawić tam kilka zwierzaków albo nawet 
dinozaurów – na przykład Danonka – żeby  było fajniej! 

Zabawa nr 2 
Konkurs na rysunek z zamkniętymi oczami 

Potrzebne materiały 

 chustka do zawiązania oczu, 
 duże kartki A3 lub szary papier, 
 węgiel, ołówki, 
 tablica, stojak kreślarski, do którego można przymocować kartkę 

Przebieg gry 

Rodzic ogłasza konkurs na najlepszy rysunek wykonany z zawiązanymi 
oczami. 

Można narysować: zwierzaka, kwiat, drzewo, domek, twarz człowieka, 
sylwetkę osoby, samochód, samolot, pociąg, statek, owoce, jarzyny, 
przedmioty użytku domowego itp. 

Dla każdego uczestnika konkursu należy przeznaczyć oddzielną kartkę 
papieru A3 lub szare duże kartki. 

Dziecko podchodzi do tablicy, do której przymocowana jest kartka i 
wykonuje rysunek węglem lub ołówkiem. Przed zawiązaniem oczu, dziecko 
mówi co chce narysować. 

Gdy dziecko skończy, odwiązuje mu się oczy, a ono podpisuje rysunek 
swoim imieniem i nazwiskiem. 

Po wyczerpaniu listy biorących udział w konkursie, prowadzący lub jury 
przegląda wystawione rysunki, ocenia je i ustala zwycięzców lub ustala, że 
wszystkie dzieci są zwycięzcami. 

Konkurs może polegać np. na wykonaniu (z zawiązanymi oczami) rysunku 
jednym pociągnięciem ołówka bez odrywania ręki od rysunku. 

 

 



Zabawa nr 3 

Wywrotka 

Ładowanie wywrotki to jedna z zabaw wspomagających motorykę małą 

dziecka, szlifuje precyzyjny ruch dłoni, koncentruje uwagę i 

przygotowuje do pisania 

Miejsce: wszędzie (wewnątrz/na dworze) 

Rekwizyty: 

 Pęseta i małe obcęgi 
 Surowy ryż, fasola, koraliki, cienkie paski papieru, skrawki materiału 

lub bawełniane kule 
 Mały samochodzik wywrotka 
 Kawałek papieru w ciemnym kolorze 

Uwaga: Jeśli istnieje obawa, że dziecko włoży mały przedmiot do ust, użyj 
płatków śniadaniowych. 

Sposób zabawy: 

 Dziecko podnosi małe przedmioty pęsetą lub obcęgami. Warto 
pokazać dziecku, jak to robić. Bardzo ważne jest, żeby nauczyło się 
wykorzystywać kciuk i palec wskazujący, zwłaszcza w wypadku 
pęsety. 

 Następnie dziecko musi poukładać małe elementy na wywrotce, a 
potem przetransportować je na kawałek papieru i wysypać. 

 Koniec zabawy następuje wtedy, gdy cały papier jest przykryty (albo 
prawie przykryty) małymi elementami. 

 Pamiętaj, że to, czy dziecko będzie się posługiwać pęsetą czy 
obcęgami, zależy od wielkości przedmiotów. Gdy  dziecko zrozumie, 
na czym polega zabawa, i będzie umiało użyć narzędzi, można 
pomyśleć o ograniczeniach czasowych. Można się bawić przy stole w 
kuchni, albo wprowadzić element rywalizacji (wyścigi). 

 

 

 



Zabawa nr 4 

Budyniowe wariacje   

W tej zabawie dzieci uświadamiają sobie, że można brudzić się w 

przyjemny sposób. 

Materiały 

 Budyń 
 Cerata 
 Fartuszki (lub worki na śmieci z powycinanymi otworami na głowę i 

ręce) 
 Opcjonalnie: barwniki do żywności 

Przygotowanie 

Przykryj stół ceratą. Nałóż dzieciom fartuszki lub worki na śmieci 
przystosowane do tego celu. Jeśli macie ochotę, dodajcie barwników do 
budyniu czy jogurtu, żeby były różnokolorowe. 

Przebieg zabawy 

Pomóż dzieciom nabrać trochę budyniu na łyżkę i rozprowadzić papkę 
rękami. Pokaż im, jak malować budyniem i zostawić ślady na ceracie za 
pomocą palców. Narysujcie coś lub napiszcie pierwsze litery swoich imion. 
Używajcie palców, wacików, wykałaczek, pędzli lub grzebieni aby osiągnąć 
różne efekty. 

Odmiany 

1. Użyjcie suchych produktów, takich jak mąka kukurydziana, piasek lub 
talk, w zależności od tego, czy dzieci będą je chciały wkładać do ust. 

2. Jeżeli dzieci nie mają tendencji, do wkładania sobie wszystkiego do 
buzi, można użyć też mokrego piasku lub pianki do golenia. 

3. Rozsmarowujcie różne substancje na lustrze, żeby dzieci mogły 
widzieć swoje odbicia w czasie zabawy. 

4. Pozwól dzieciom zanurzyć stopy w piance do golenia wyciśniętej na 
tacę lub płaską blachę do pieczenia. 

Dobrej zabawy  i miłego weekendu 


