
Drodzy Rodzice,

chciałybyśmy zaprosić Was do skorzystania z proponowanych przez Nas aktywności z zakresu 
Integracji Sensorycznej i Usprawniania ruchowego. Ćwiczenia te nie tylko stymulują rozwój 
Naszych dzieci, wzmacniają ich kondycję fizyczną, ale także są okazją do spędzania wspólnego 
czasu razem, wspaniałej zabawy.

Zgodnie z teorią Integracji Sensorycznej dostarczanie dzieciom bodźców ruchowych i czuciowych 
ma funkcje wyciszające, regulujące pracę układu nerwowego.
Przebywanie w domu powoduje ograniczenie wielu aktywności ruchowych, również zajęć 
terapeutycznych dlatego proponujemy poniższe aktywności możliwe do wykonania w domowym 
zaciszu z rodzicami.

Aktywności te są okazją do wspaniałej zabawy, dającej dzieciom dużo radości jednak
podstawową zasadą powinna być uważna obserwacja dziecka. Jeśli dziecko zaczyna 
być bardziej pobudzone, zdecydowanie zwalniamy, dajemy więcej aktywności 
angażujących pracę mięśni (punkt 2 – czucie głębokie), przytulamy. Masujemy, jeśli 
widzimy, że to wpływa na wyciszenie dziecka.

1. Ruch i równowaga, czyli system przedsionkowy

Jak ćwiczymy? Dajemy dzieciom dużo okazji do poruszania się w różnych kierunkach 
-huśtamy na huśtawce, fotelu bujanym, bujamy w kocu
-turlamy się, zawijamy w koc, kołdrę, robimy wiatraczki
-skaczemy jak żabki, skaczemy na trampolinie, na piłce z uszami, robimy zawody kto dalej skoczy
-przechodzimy przez tor przeszkód z poduszek, przyklejamy na podłodze grubą taśmę- skaczemy 
przez nią, idziemy po linie stopa za stopą

2. Czucie głębokie - zmysł ten odbiera wrażenia z mięśni i stawów

-przepychamy cięższe przedmioty (dostosowane do możliwości dziecka), przepychamy plecami, 
rękoma, przepychamy ścianę, robimy pompki przy ścianie, bawimy się w różnego typu siłowanki, 
-czołgamy się, siadamy na kocyku i jeździmy po podłodze odpychając się rękoma
-przeciągamy linę, siadamy na kocyku i ciągniemy linę trzymaną przez dorosłego, przyciągamy się 
do niego

3. Zabawy rozwijające zmysł dotyku:

-Bawimy się suchymi makaronami, soczewicą, ryżem, chowamy w nich skarby i odszukujemy
-lepimy z ciastoliny, plasteliny, masy solnej, bawimy się piaskiem kinetycznym, malujemy palcami 
(np farbami z jogurtu i barwnika), zagniatamy ciasto, lepimy pierogi
-boso chodzimy po różnych fakturach
-masujemy się jeśli dziecko lubi i pozwala- bardzo powoli i dosyć mocno masujemy ręce, nogi, 
plecy. Jeśli dziecko preferuje jakieś faktury można wymasować go wybranym przedmiotem (gąbki, 
wałki, piłki). 



-rysujemy obrazki, literki, cyferki na plecach dziecka, następnie dziecko zgaduje lub odrysowuje to 
samo na kartce, na plecach rodzeństwa, drugiego rodzica

4. Zabawy słuchowe:

1. Aktywności angażujące ruch i słuch:
-bawimy się w „Raz, dwa, trzy baba jaga patrzy”
-biegamy, maszerujemy, czworakujemy ze zmianą kierunku na klaśnięcie, zmianą aktywności (np. z
biegania na czworakowanie) na 2 klaśnięcia
-wspólnie wymyślamy proste układy taneczne do muzyki
2. Aktywności rozwijające umiejętności słuchowe:
-wspólnie śpiewamy, odtwarzamy proste rytmy klaszcząc w ręce, o kolana
-wspólnie gramy na instrumentach
-gramy w balona z zasłoniętymi oczami, w balonie umieszczamy dzwoneczek, trochę herbaty 
liściastej – coś co będzie wydawało dźwięk

5. Aktywności rozwijające stabilizację centralną:

- jeździmy na kocyku na brzuszku odpychając się od podłogi rękoma – robimy zawody lub 
przewozimy różne przedmioty w jedną i drugą stronę
- malujemy pianką do golenia obiema rękoma jednocześnie po drzwiach w pozycji leżącej na 
brzuchu (głowa i ręce muszą unosić się nad podłogą)
-w pozycji leżącej na plecach przerzucamy poduszki, pluszaki za głowę, podajemy je do drugiego 
dziecka, rodzica, leżącego za głową dziecka
- „Kto dłużej?” (w pozycji na brzuchu unosimy ręce, głowę i nogi nad ziemię, w pozycji na plecach 
unosimy głowę i przyciągamy rękoma kolana do klatki piersiowej, stanie na jednej nodze, 
półprzysiad pod ścianą itp)
- taczka, rozgrywanie gier planszowych w pozycji na brzuchu
- kocyk - w pozycji czworaczej pchamy po podłodze, w pozycji klęcznej na kocyku odpychamy się 
rękoma od ziemi i w pozycji leżącej na brzuchu odpychamy się rękoma od podłogi.
- przenosimy, wrzucamy do koszyka przedmioty tylko przy pomocy stóp, np pojedynczych 
skarpetek do kosza na bieliznę, maluch maskotek itp.
- zachęcamy dzieci do pomocy przy wszystkich pracach domowych i ogrodowych!!

6. Aktywności rozwijające koordynację ruchową, planowanie motoryczne:

- pajacyki, skoki naprzemienne, skakanie do przodu i do tyłu
- naklejamy na podłodze taśmą malarską lub inną kwadrat, koło i wskakujemy z dziećmi do środka, 
na zewnątrz, w różnych kombinacjach
-wyklejamy taśmą malarską klasy na podłodze
- rzucamy, łapiemy piłkę
- chodzimy po zrolowanym kocu
- przechodzimy przez pudełka różnej wysokości


