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OD AUTORKI

 
Oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia, to dla dzieci zawsze

niezwykły czas! Warto umilić go codziennymi, wspólnymi zabawami
sensorycznymi ;)

 
W e-book'u Sensorycznie do świąt!, znajdziecie proste zabawy

sensoryczne, które spodobają się dzieciom w wieku już od ok. 1 roku,
ale również starszym.

 
Zabawy są niezwykle proste w przygotowaniu, a jednocześnie korzystnie
wpływają na rozwój dziecka. Są świetną okazją do wspólnego spędzenia

czasu z dzieckiem.
Sprawdzą się również, jako forma kalendarza adwentowego.

 
 

Życzę Wam udanej zabawy!
Dominika Myszka-Biernacka

 
 
 
 

*W większości zabaw wykorzystywane są przedmioty codziennego
użytku. Ze względów BEZPIECZEŃSTWA podczas wszystkich zabaw

niezbędna jest obecność OSOBY DOROSŁEJ!

Dominika Myszka-Biernacka

Terapeuta SI, pedagog, animator

www.sensozaur.pl



ZAPACH ŚWIĄT- do zabawy będzie nam potrzebna
pomarańcza i kilka goździków. Razem z dzieckiem
wbijamy goździki w pomarańczę, możemy ułożyć 
z goździków świąteczny motyw (np. gwiazdkę). 

Goździki i pomarańcza wypełnia nasz dom
świątecznym zapachem! :)

Zabawa stymuluje zmysł zapachu i wzroku. Dodatkowo
wspiera motorykę małą.

*Przed zabawą dobrze myjemy pomarańczę, aby
uniknąć uczulenia.
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DOMOWE

SANKI

4
ŚWIĄTECZNE 

PUDŁO
SENSORYCZNE

ŚWIĄTECZNY TOR PRZESZKÓD- do wykonania toru
przeszkód potrzebujemy łańcuchy choinkowe.

Układamy je i rozwieszamy w dowolnej kombinacji.
Dziecko może biegać/raczkować między łańcuchami.
Może przechodzić pod łańcuchami zawieszonymi np.
między krzesłami. Podczas zabawy, maluchy chętnie
będą oglądały i dotykały świątecznych łańcuchów.

Zabawa stymuluje zmysł zmysł równowagi,
propriocepcji i dotyku.

DOMOWE SANKI- przygotowujemy mocny koc.
Maluch siada, kładzie się (tak jak jest mu wygodnie), 

a my ciągniemy go na kocu po podłodze.
Zabawa stymuluje zmysł równowagi, propriocepcji 

i dotyku

ŚWIĄTECZNE PUDŁO SENSORYCZNE- przygotowujemy
kartonowe pudełko, wrzucamy do niego różne

świąteczne "gadżety" i przedmioty. Zamykamy pudełko
i pakujemy, jak świąteczny prezent. Dziecko

rozpakowuje "prezent", później ma czas, żeby obejrzeć
i poznać wszystkie przedmioty.

Zabawa stymuluje zmysł propriocepcji, dotyku 
i wzroku.

www.sensozaur.pl
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MIKOŁAJ GNIOTEK- do wykonania Mikołaja
potrzebujemy: biały balon, kawałek czerwonego filcu,

czerwony pomponik, kawałek białego filcu, taśmę
dwustronną oraz wypełnienie (to co mamy pod ręką:

kaszę, ryż, mąkę czy inny produkt sypki). Balon
wypełniamy i związujemy. Rysujemy pisakiem oczy,
przyklejamy pomponik jako nos. Z czerwonego filcu

wykonujemy małą czapeczkę, z białego wycinamy brodę.
Gotowe elementy filcowe przyklejamy do gniotka na

taśmę dwustronną. Dziecko może bawić się świątecznym
gniotkiem, dotykać go. Zabawa stymuluje propriocepcję

oraz dotyk. Jest, to zabawa wyciszająca.
*Cały czas nadzorujemy zabawę, ponieważ balonik, może

ulec pęknięciu.

MIKOŁAJKOWY BIEG W BUTACH TATY- dzieci chętnie
przymierzą duże buty taty i spróbują w nich chodzić .

Dla maluszków sama przymiarka wielkich butów będzie
świetną zabawą. :)

Podczas zabawy ćwiczymy zmysł równowagi.

 PIECZENIE PIERNIKÓW- wspólnie z dzieckiem
przygotowujemy świąteczne pierniki. Pozwólmy dziecku
włączyć się w pracę kuchenne, niech przesypuje różne
produkty, wącha i smakuje (to co może bezpiecznie

posmakować). Możemy też dać maluchowi do zabawy
różne przybory kuchenne.

Zabawa stymuluje zmysł smaku, węchu, dotyku 
i propriocepcji.

BOMBKOWY SORTER- do zabawy potrzebujemy
plastikowe bombki w kilku wzorach/kolorach. Bombki
rozkładamy w różnych miejscach pokoju. Dziecko ich
szuka i sortuje w wyznaczonym miejscu. Maluchom

pomóżmy w sortowaniu. Dzieci mogą również dotykać 
i oglądać bombki.

Zabawa stymuluje zmysł równowagi, propriocepcji,
dotyku i wzroku.
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DŹWIĘCZĄCE PREZENTY- do zabawy potrzebujemy
kilka pudełek o różnych wielkościach, produkty sypkie,

papier do pakowania prezentów. Do pudełek
wkładamy różne produkty- jedno pudełko= jeden
produkt (np. ryż, groch, klocki, fasolę, puzzle itp.).

Pakujemy w papier prezentowy. Maluchy potrząsają
paczuszkami, poznają różne dźwięki. Później mogą
rozpakować prezenty i zobaczyć, który produkt

wydawał dany dźwięk (Koniecznie pod nadzorem
osoby dorosłej, żeby nic nie połknęły!)
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ZAMROŻONY TANIEC- do zabawy przyda się druga
osoba dorosła. Przygotowujemy świąteczne piosenki.
Bierzemy malucha na ręce i włączamy muzykę. Druga

osoba co jakiś czas wyłącza i włącza muzykę. Kiedy
muzyka gra, tańczymy z dzieckiem, kiedy przestaje

grać zatrzymujemy się i "zamrażamy".
Zabawa stymuluje równowagę, propriocepcję, dotyk 

i słuch. Buduje więź rodzica z dzieckiem.

BITWA ŚNIEŻNA- do zabawy potrzebujemy jedynie białych
kartek A4. Kartki zgniatamy formując z nich kulki "śnieżne". 

Razem z dzieckiem bawimy się w bitwę śnieżną. Maluch
zapewne chętnie będą też oglądały papierowe kulki czy

obserwowały, jak lecą w różne strony.
Zabawa stymuluje równowagę, propriocepcję, dotyk 

i wzrok.

ŚWIĄTECZNE SKARBY- do zabawy będą potrzebne
świerkowe gałązki, szyszki, orzechy, jabłka, mandarynki,

itp. Przygotowujemy koszyczek z świątecznymi skarbami.
Maluchy mogą je oglądać, wąchać, mogą też spróbować

niektórych przysmaków (tylko produkty jadalne,
odpowiednie do wieku).

Zabawa stymuluje zmysł dotyku, węchu i smaku.
*Należy pilnować malucha, żeby nie zjadł/nie połknął nic

co mogłoby mu zaszkodzić!
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SENSOBUTELKA

16
ŚWIĄTECZNE
OPOWIEŚCI

JADALNY ŚNIEG- potrzebujemy śnieżkę lub kremówkę,
żelatynę, małe świąteczne ozdoby i miskę. Na dnie miski

układamy świąteczne ozdoby. Miksujemy śmietanę,
dodajemy do niej żelatynę rozpuszczoną w małej ilości

wody (ilość wg zaleceń producenta żelatyny, dla
pewności można podwoić). Mieszamy śmietanę 

z żelatyną  i przekładamy do miski, przykrywając ozdoby.
Wstawiamy do lodówki, czekamy, aż masa stężeje. Miskę

ze śmietaną najlepiej przygotować dzień wcześniej.
Maluch może bawić się "sztucznym śniegiem", brać 
go do rączek, smakować. Podczas zabawy znajdzie

również świąteczne skarby :)
Zabawa stymuluje dotyk, propriocepcję i smak.

PRZYSZŁA ZIMA BIAŁA- MASAŻYK- do zabawy
wykorzystujemy piosenkę: Miś i Margolcia - Tupu tup po

śniegu. Podczas śpiewania robimy dziecku na pleckach
masażyk.

INSTRUKCJA:
Przyszła zima biała, (idziemy palcami po plecach dziecka)

śniegu nasypała, (stukamy delikatnie opuszkami palców po całych pleckach)
Zamroziła wodę, (całą dłoniom robimy po plecach koła)

staw pokryła lodem (od góry masujemy plecy całą dłonią poziome pasy)
Ref. (x2) Tupu, tup po śniegu (lekko uderzamy piąstkami o plecy)

Dzeń, dzeń, dzeń na sankach (lekko podszczypujemy trzema palcami)
skrzypu, skrzyp na mrozie (masujemy całymi dłońmi w  górę i w dół)

lepimy bałwanka. (zaciskamy piąstkę i lekko nią obracamy)

 ZIMOWA SENSOBUTELKA- potrzebujemy: pustą
plastikową butelkę po napoju, cekiny z zimowymi

motywami (gwiazdki, płatki śniegu) 
w zimowych kolorach (błękit, srebrny, biały), wodę 

i glicerynę. Do butelki wsypujemy cekiny, zalewamy wodą
(2/3 butelki), dolewamy trochę gliceryny (inaczej cekiny

się posklejają). Zakręcamy butelkę i wstrząsamy, aby
wymieszać wodę z gliceryną. Maluchy mogą bawić się
butelką, oglądać wirujące w niej cekiny. Wieczorem

możemy podświetlić butelkę od spodu latarką z telefonu.
Zabawa butelką sensoryczną stymuluje zmysł wzroku,

wycisza i relaksuje dziecko.

ŚWIĄTECZNE OPOWIEŚCI- razem z dzieckiem oglądamy
zimowe i świąteczne książeczki. Czytamy maluchom
świąteczne bajeczki, opowiadamy kto znajduje się 

na obrazkach. Wspólne czytanie i oglądanie książeczek
stymuluje zmysł wzroku i słuchu. Wspieramy również

rozwój mowy dziecka.
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18
ZIMOWY
TEATRZYK

19
AROMATYCZNA

HERBATA

20
OZDABIANIE

PIERNICZKÓW

SENSORYCZNY BAŁWANEK- razem z dzieckiem
wykonujemy bałwanka. Potrzebujemy: kartkę papieru
technicznego, kilka okrągłych płatków kosmetycznych,

małe pomponiki, kolorowe pisaki i klej. 
Na kartkę przyklejamy płatki kosmetyczne, tworząc

sylwetkę bałwana, ozdabiamy go pomponikami,
możemy dorysować czapkę itp. (w zależności 

od naszego pomysłu :).
Po skończeniu, dzieci chętnie będą oglądać i dotykać

obrazek, który zawiera różne faktury.
Zabawa stymuluje zmysł wzroku i dotyku.

ZIMOWY TEATRZYK- przed rozpoczęciem zabawy
drukujemy na sztywnym papierze kilka świątecznych
motywów (np. renifer, Mikołaj, choinka, bałwanek).
Wycinamy wydrukowane elementy po konturze

 i mocujemy na drewnianych patyczkach taśmą klejącą.
Zabawę wykonujemy, kiedy jest już ciemno.

Przygotowujemy odpowiednie źródło światła (np. małą
lampkę), kierujemy je na ścianę i "wystawiamy" 

dla naszego malucha teatr cieni :)
Zabawa stymuluje zmysł wzroku.

AROMATYCZNA HERBATA- wspólnie z dzieckiem
przygotowujemy aromatyczną herbatę dla rodziny.
Maluch chętnie pomoże nam w wyborze kubków 
i powrzuca do nich torebki z herbatą. Do herbaty

można dodać ulubione dodatki np. cytrynę,
pomarańczę, mandarynki, goździki czy cynamon.
Uważajmy na potencjalne alergeny dla malucha!
Zabawa stymuluje zmysł dotyku, węchu i smaku.

OZDABIANIE PIERNICZKÓW- najwyższa pora 
na ozdobienie wcześniej upieczonych pierniczków.

Przygotowujemy lukier, polewę, posypki itp.
Pozwalamy maluchowi na zabawę w przesypywanie,

posypywanie i smakowanie.
Zabawa stymuluje zmysł dotyku, smaku, węchu 

i wzroku.
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LODOWE

NIESPODZIANKI

22
SENSOCHOINKA

23
DŹYŃ, 

DŹYŃ, DŹYŃ!

24
WSPÓLNE
UBIERANIE
CHOINKI

LODOWE NIESPODZIANKI- do zabawy potrzebujemy:
balony, wodę i małe świąteczne ozdoby. Dzień wcześniej
wkładamy do balonów świąteczne ozdoby i zalewany je

wodą (tak, żeby przedmiot w niej pływał). Balony
związujemy i wkładamy na noc do zamrażalnika. 

Na następny dzień rozcinamy balony, a zamrożone kulki
wkładamy do miski. Dziecko może poznać strukturę

lodu, dotknąć go, poczuć jego zimno. Do miski możemy
nalać letniej wody, aby lód powoli się rozpuszczał.

Będzie to ciekawy eksperyment dla malucha. 
*Dbajmy, aby lód nie dotykał zbyt długo rączek i innych

części ciała dziecka!
Zabawa stymuluje zmysł dotyku i wzroku. Pozwala

dziecku zaobserwować zmiany stanu skupienia wody.

SENSOCHOINKA- do przygotowania choinki będzie
potrzebny filc, małe pomponiki, druciki kreatywne oraz

klej. Z zielonego filcu wycinamy kształt choinki. 
Na choinkę układamy pomponiki i druciki kreatywne.

Możemy też wyciąć choinkę dwa razy, zszyć je ze sobą 
i wypełnić (np. watą). Więcej pracy, ale ciekawszy efekt.

Filcowa choinka, będzie ciekawym materiałem
sensorycznym dla malucha.

Stymulujemy zmysł dotyku i wzroku.

DZYŃ, DZYŃ, DZYŃ- do zabawy potrzebujemy
dzwoneczki. zapoznajemy dziecko z dźwiękiem

dzwonków. Wydajemy szybsze 
i wolniejsze dźwięki. Poruszamy ręką w górę i w dół,

możemy też schować rękę za plecy swoje lub dziecka.
Zabawa stymuluje zmysł słuchu.

WSPÓLNE UBIERANIE CHOINKI- Wigilia, to ostatni
moment na ubranie choinki. Maluchy chętnie będą nam

w tym towarzyszyć. Pozwólmy im na to, ponieważ
choinka oraz ozdoby będą wspaniałym, naturalnym
materiałem sensorycznym. Dziecko będzie mogło

dosłownie poczuć magię świąt :)
Stymulujemy zmysł dotyku, wzroku, równowagi. 

Budujemy rodzinne więzi :)

www.sensozaur.pl


