
Zestaw ćwiczeń z Integracji Sensorycznej do wykonania w domu.  

1. Domowy piasek kinetyczny                                                                                                                           

Piasek to wspaniała zabawa na przesypywanie, ugniatanie, przesiewanie, uklepywanie, 

lepienie babek, budowli i figur itp. Powstałe budowle można ozdobić, np. kamykami, 

muszelkami, listkami i in., co uatrakcyjni zabawę. W tym ćwiczeniu chodzi o to, aby RĘCE 

dziecka były najważniejszym narzędziem podczasj zabawy! Początkowo proszę aby dziecko 

bawiło się tylko rękoma. Później można dać inne narzędzia, np. łyżkę (małą, dużą) do 

nakładania i uklepywania albo inne przybory - dziecko w ten sposób będzie usprawniało 

swoje ręce oraz będzie sprawniej posługiwać się innymi narzędziami. Przepis na domowy 

piasek kinetyczny: • mąka kukurydziana (4 porcje) • olej spożywczy (1 porcja) • + barwnik 

spożywczy, ale niekoniecznie Przykładowe proporcje: 8 szklanek mąki, 2 szklanki oleju Mąkę 

wsypujemy do miski i stopniowo dolewamy olej; mieszamy masę do uzyskania odpowiedniej 

konsystencji.                                                                                                                                                         

Piasek możemy wykorzystać do zrobienia BALONOWEGO GNIOTKA. 

Część piasku wsypujemy do balona i zawiązujemy 

jego końcówkę. Wypełniamy balon w takiej ilości by dobrze się ugniatał. Można ozdobić 

balon pisakami i np. włóczką. Balon można wypełnić innymi materiałami sypkimi, np. solą, 

grochem, fasolą, ryżem, kaszą, mąka ziemniaczaną itp. – powstaną wówczas gniotki 

fakturowe, wzbogacające wrażenia dotykowe i słuchowe. Dziecko ugniatając balon ćwiczy 

dłonie i palce oraz ich siłę mięśniową a także rozładowuje napięcie. 

2. W leżeniu na plecach dociskanie kolan do klatki piersiowej – kilka razy dziennie, ćwiczenie 

normalizujące układ przedsionkowo-proprioceptywny 

3. Naleśnik 
Rozłóż koc na podłodze, dziecko ułóż na brzegu. Turlaj je w kierunku drugiego brzegu, ciasno 
zawijając w koc, mówiąc, że zawijasz naleśnika. Następnie, jeżeli dziecko jest zadowolone, 
udawaj że kroisz, posypujesz cynamonem lub zjadasz naleśnika, delikatnie masując zawinięte 
dziecko rękami. Następnie rozwiń dziecko z koca pociągając energicznym ruchem wystające 
końce koca. 

4. Huśtanie w kocu. Kładziemy dziecko w kocu, dwoje dorosłych chwyta rogi koca i 

wykonujemy delikatne ruchy w przód/tył i na boki. Ewentualnie jeśli w domu jest huśtawka 

korzystamy z niej kilka razy dziennie. 



5. Masowanie ciała gąbkami o różnej fakturze i nazywanie masowanych części ciała. Proszę 

przy każdej kąpieli Marty wykonywać powyższy masaż.  

 

 


