
 

 

 

Szanowni Państwo! 

 Dzisiaj przesyłam przygotowane przez nas pomysły na zabawy sensoplastyczne. 

Pomysły są sprawdzone, wszystkie zabawy robiłyśmy z dziećmi w przedszkolu.  

 Nasz mózg odbiera wszystkie informacje, jakie do niego docierają przy pomocy 

zmysłów: smaku, węchu, dotyku, wzroku, słuchu. Nieustannie dostarcza nam także informacji 

o tym, co dzieje się wewnątrz naszego ciała oraz o jego położeniu w przestrzeni: zmysł 

równowagi zlokalizowany w strukturach ucha sprawia, że człowiek chodzi nie przewracając 

się, a jego ruchy są skoordynowane, a zmysł propriocepcji, czyli czucia głębokiego sprawia, 

że receptory obecne w mięśniach i więzadłach pozwalają na świadomość pozycji każdej 

części naszego ciała, stopnia zgięcia stawu, czy napięcia mięśni. Możemy wspierać mózg 

dziecka we właściwym przetwarzaniu bodźców poprzez wykorzystanie różnorodnych zabaw.  

Poniżej propozycje zabaw rozwijających zmysł dotyku. 

 Uwaga! Zachęcam do zabezpieczenia  miejsca zabawy w taki sposób, aby później 

łatwo można było je posprzątać lub przy ładnej pogodzie można bawić się na zewnątrz, jeśli 

ktoś ma taką możliwość. W przedszkolu zabezpieczmy salę folią malarską, ale w zajęciach 

bierze udział cała grupa. W domu można wykorzystać stół lub wydzielić takie miejsce na 

podłodze, które można łatwo zmyć. Pamiętajmy, że te zabawy mają bardzo ważny cel: 

wspierają potrzeby rozwojowe dzieci w zakresie stymulacji zmysłu dotyku. Brudzenie się jest 

nieuniknione, trzeba je zaakceptować i zachęcać dziecko, aby jak najwięcej samodzielnie 

ugniatało, lepiło, przelewało, przesypywało, zagniatało, dotykało. A może i Państwo 

zechcecie się przyłączyć? Takie wspólne zabawy bardzo integrują i dają wiele radości!  

1. Kaszolina  

Składniki: kasza manna, ciepła woda, opcjonalnie barwnik spożywczy 

Wykonanie: do kaszy stopniowo dolewamy ciepłą wodę (z barwnikiem spożywczym) i 

zagniatamy na jednolitą masę. Masa gotowa jest w momencie, gdy nie klei się do rąk. 

2. Ciecz nienewtonowska 

Składniki: mąka ziemniaczana, woda, opcjonalnie bibuła do barwienia 

Wykonanie: do mąki stopniowo dolewamy wodę, do momentu, gdy masa stanie się jednolita, 

lecz jeszcze nie płynna. Powinna być nieco twardsza od ciastoliny, jednocześnie tworzyć 

gładką, lustrzaną powierzchnię. 

Tutaj znajdą Państwo szczegółowy opis eksperymentów z cieczą nienewtonowską 

http://www.dzieciecafizyka.pl/chemia/ciecznieniuton/ciecznieniuton.html 

 

 



 

 

3. Piasek księżycowy 

Składniki: 4 szklanki mąki pszennej na 2 szklanki oleju, opcjonalnie kreda lub barwnik w 

proszku 

Wykonanie: do mąki wlewamy olej i mieszamy. Tym piaskiem można bawić się, jak 

prawdziwym: lepić babki, budować zamki, stawiać ślady stopami. 

Tutaj znajdą państwo szczegółowy opis:  

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/piasek-z-maki-przepis/ 

4. Sztuczny śnieg 

Składniki: mąka ziemniaczana, olej 

Wykonanie: do mąki stopniowo wlewamy olej, wyrabiając śnieg do konsystencji lepiącej się 

kulki.  

5. Sensoryczna galaretka 

Składniki: torebka galaretki owocowej,  0,5 szklanki soli, 2 łyżki oleju, 1 szklanka mąki, 

woda 

Wykonanie: do miski wsypujemy mąkę, sól, galaretkę, wlewamy olej. Zalewamy ciepłą 

wodą. Mieszamy do uzyskania ciastoliny.  

6. Malowanie solą 

Składniki: sól, kolorowa kreda 

Wykonanie: sól wysypujemy na talerz lub tackę. Kredę pocieramy, przesuwamy w różne 

strony, barwiąc sól. Z zabarwionej soli można tworzyć ilustracje na kartkach lub gotowych 

wydrukowanych kolorowankach, smarując kartkę klejem typu wikol lub magic i posypując 

kredą.  

7. Masa solna 

Składniki: 1 szklanka mąki, 1 szklanka soli, ok. 0,5 szklanki wody 

Wykonanie: do głębokiej miski wsypujemy mąkę i sól. Dokładnie mieszamy i wlewamy 

niewielką ilość wody. Mieszamy, rozgniatamy grudki, dodajemy wody i ponownie mieszamy. 

Wodę wlewamy stopniowo, gdyż jest ona kluczowym czynnikiem. Ciasto wyjmujemy na stół 

i ugniatamy, aż będzie gładkie. 

7.a. Rzeźby z masy solnej 

Przepis na masę solną: 

 na małe wyroby należy wziąć 100 g mąki, 50 g soli, 2 łyżki oleju, 60 ml wody; 



 

 

 na duże powierzchnie należy wziąć: 100 g mąki, 100 g soli, tubka kleju roślinnego, 70 

ml wody; 

 do uzyskania kolorowej masy solnej potrzebujemy: 1 szklankę mąki, 1 szklankę soli, 3 

łyżki mąki ziemniaczanej, 1 łyżkę cukru, ½ szklanki wody, 2 łyżki oleju, do kawałka 

masy solnej wielkości jajka dodaje się ½ łyżeczki farby plakatowej (farbę trzeba 

wcześniej rozmieszać z wodą); 

Wykonanie: Z przygotowanych składników należy zagnieść w misce kulę, a następnie np. na 

stolnicy lub deseczce wyrabiać masę, aż będzie gładka (ok. 10 minut). Gotowe rzeźby suszy 

się w piekarniku w temperaturze 145 stopni przez ok. godzinę. Po wyschnięciu można 

spryskać lakierem. 

8. Ciastolina z dyni (może komuś została jeszcze z jesieni?) 

Składniki: dynia, mąka ziemniaczana 

Wykonanie: Kroimy dynię na mniejsze kawałki, aby łatwo było ją obrać, obieramy ze skórki, 

wyciągamy pestki. Można też upiec w piekarniku, wtedy skóra łatwo odejdzie. Wrzucamy 

kawałki dyni do garnka z niewielką ilością wody wodą i gotujemy około 20-30 min. 

Odcedzamy, blendujemy, studzimy.  Wykładamy dynię na stolnicę, stół, podłogę :)  i 

mieszamy z mąką ziemniaczaną. Mąkę trzeba dodawać systematycznie, po trochu, aby 

powstała gładka masa.  

 Uwaga! Gdy masa stwardnieje można ją w każdej chwili podgrzać np.  

w mikrofalówce i jej konsystencja robi się znów idealna. Masę można przechowywać  

w lodówce przez kilka dni w woreczku foliowym lub zamkniętym pudełku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


