
Dzisiaj przedstawiamy zestaw ćwiczeń ruchowych i zadań z zakresu integracji sensorycznej! :)
Aktywności nie wymagają profesjonalnego sprzętu, zapewne każdy świetnie sobie poradzi w

warunkach domowych. Zachęcamy do skorzystania z przedstawionych propozycji! :) 
Jak wiadomo ruch to zdrowie a zajęcia integracji sensorycznej są zdecydowanie najbardziej lubiane

przez dzieci :) 

Dzisiaj przedstawiamy następujący pakiet ćwiczeń i zadań do pracy z dzieckiem w domu:

Na początek rozgrzewka 
Tutaj skoczna piosenka: "Kto jak skacze" od 
"Wygibas z naszej klasy" 
Świetna muzyka oraz animacje zachęcą do aktywności fizycznej. 

https://youtu.be/LNouuY9zrKQ
Pora na ćwiczenia 

Rodzicu wybierz kilka propozycji z poniższej listy i stwórz dziecku domową sale gimnastyczną,
Twoje dziecko pokocha te domowe "wygibasy" 

1. Dotykowe pudełko- weź pudełko po butach lub poszewkę na poduszkę, umieść w środku 
różne przedmioty (np. spinacz do prania, zakrętkę do butelki, ołówek, łyżeczkę itp.), po 
czym poproś dziecko, by wkładając rękę do pudełka spróbowało zgadnąć jakiego 
przedmiotu dotyka.

2.  Naleśnik- ciasno zroluj dziecko w koc, bawiąc się w smarowanie i zawijanie naleśnika. 
Ćwiczenie stymuluje układ czucia głębokiego, wpływa wyciszająco na układ nerwowy.

3. Skakanie- zachęcaj dziecko do zeskakiwania z niewielkiego podwyższenia (np. pierwszego 
stopnia schodów), wskakiwania w oznaczone pole, grę w klasy, zabawę skakanką. 
Ćwiczymy równowagę, koordynację, ocenę odległości.

4.  Bujanie w kocyku- maluch kładzie się na rozłożonym dużym kocu, a dwie dorosłe osoby 
delikatnie bujają go na boki. 

5.  Siłowanie- usiądź na podłodze i powiedz dziecku "Spotkałeś/aś na swojej drodze ogromny 
kamień, spróbuj go przepchnąć"

6.  Zabawa w gotowanie- mieszanie, przelewanie, ugniatanie- wszystkie te czynności 
doskonale stymulują receptory dłoni. 

7.  Masy sensoryczne- ciastolina, piankolina, piasek kinetyczny- wymagają ugniatania i 
dotykania różnych faktur. Bardzo dobrze rozwijają motorykę małą oraz dostarczają wielu 
doznań. 

8. Łapiemy piłeczki- potrzebujemy piłeczkę do ping-ponga (lub inna niedużą), plastikowy 
kubeczek. Siadamy naprzeciwko siebie, dziecko trzyma kubek, my turlamy piłkę po 
podłodze w stronę dziecka, jego zadaniem jest złapanie piłki do kubka. się na dłoniach i 
stopach, pokonujemy tor tak, aby kubeczki znajdowały się pomiędzy naszymi dłoniami i 
stopami. Kolejna możliwość, chodzimy na czworakach (dłonie, kolana)- kubeczki między 
dłoniami i stopami. Podczas zabawy (może być na czas, kto pierwszy ten lepszy) należy 
uważać by nie przestawić kubeczków. 

9. Trochę inne porządkowanie- potrzebujemy pudełko i kilka pluszaków. Prosimy dziecko by
położyło się na plecach, po stronie głowy kładziemy pudełko, w stopach pluszaki. Zadanie 
dla malucha- chwytaj pluszaka nogami i przenoś do pudełka za głowę bez pomocy rąk.

10. Łapiemy piłeczki- potrzebujemy piłeczkę do ping-ponga (lub inna niedużą), plastikowy 
kubeczek. Siadamy naprzeciwko siebie, dziecko trzyma kubek, my turlamy piłkę po 

https://youtu.be/LNouuY9zrKQ?fbclid=IwAR1OvTepQdgVx8sQ74AzuSuR5u9JXa5MPKPkyykpev1sHMMDaokAQBaOQpA


podłodze w stronę dziecka, jego zadaniem jest złapanie piłki do kubka. 

A na koniec super alternatywa dla ćwiczenia numer 1 :) 

Zabawa z pianą na pewno sprawi dziecku dużo frajdy. Zapewnia dużo śmiechu, sensoryczne 
doznania i wielkie poszukiwania :) 

https://youtu.be/LX4lJKMKs_0
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