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Temat: .  Zabawy sensoryczne z kaszą – przesypywanie, rysowanie różnych kształtów, 

dolewanie wody, mieszanie. 

 

- rozwija sprawność rąk 

- przesypuje kaszę z pojemnika do pojemnika 

- rysuje różne kształty, figury palcem w kaszy 

- miesza kaszę z wodą drewnianą łyżką oraz rękoma 

- rozwija zmysł dotyku 

- porozumiewa się z osobami biorącymi udział w zabawie słownie lub gestem, 

mimiką 

 

Dziś przyda się na zajęcia duża taca z wysokimi brzegami, kasza (może być dosyć 

drobna, np. manna, kukurydziana lub taka, jaką akurat macie w domu), miseczki lub 

słoiczki z zakrętkami, drewniana łyżka i duża miska, butelka lub kubek z wodą. Jeśli 

macie podwórko i swój bezpieczny piasek (bez korzystających z niego zwierząt), można 

te zabawy zorganizować na podwórku.  

W czasie zabawy ważne jest komunikowanie się, nazywanie swoich potrzeb. Uczymy 

dziecko komunikacji, zwracania się o pomoc. 

 

 zabawa w przesypywanie 

Na  początek  postawcie tacę, małe słoiki i wysypcie kaszę na środek tacy (może to zrobić 

dziewczynka). Dziecko może rączkami nasypywać kaszę do słoików, zakręcać je i odkręcać, 

przesypywać ze słoika do słoika. Zabawy te można też zorganizować bezpośrednio na pustym 

stole. 

 zabawa w rysowanie kształtów 
Teraz dziecko wysypuje kaszę ze słoiczków na tacę, rozpłaszcza dłonią i palcem wskazującym 

rysuje figury (koło, kwadrat, trójkąt), dowolne rysunki. Po narysowaniu jednego obrazu, dziecko 

„ściera” go rączkami i rysuje kolejny.  

 dolewanie wody 
Kiedy dziecku już nudzi się rysowanie, dajemy mu wodę. Stawiamy obok, aby samo mogło wlać 

ją do kaszy. Można kaszę zebrać razem z dzieckiem do miski (rękoma, słoiczkami, łyżką) i tam 

dolać wody.  

 mieszanie, ugniatanie 
Dajemy dziecku swobodę, kładziemy dużą drewnianę łyżkę, aby miało wybór, czy będzie 

mieszać łyżką czy rękoma. Może mieszać masę łyżką jak ciasto, ugniatać rękoma, dolewać wody 

w razie potrzeby.  

 barwienie masy 
Jeżeli w domu jest barwnik, można dosypać dziecku jeden kolor. Będzie mogło mieszać go z masą i 

obserwować, jak zmienia kolor.  

 

Jak nie zapomnicie, zróbcie zdjęcie i prześlijcie nam. Miłej zabawy. 

 

Lucyna Śliżewska 


