
Piątek 29.05.2020r. 
 

Pada deszcz 

 
Aktywność związana z bodźcem dotykowym, wprowadzana przez zachęcanie dziecka 

do ćwiczenia umiejętności z motoryki małej, to wspaniały sposób na zainteresowanie go 

takimi zajęciami, które w innej sytuacji odebrałoby jako trudne. 

 

 
Potrzebne materiały 

 Papier kolorowy, duża kartka białego papieru 

 Nożyczki 

 Klej 

 Opcjonalnie sztaluga 

 Folia (trzeba ją rozłożyć na podłodze pod sztalugą) 

 Szklany słoik (wielkości słoika po maśle orzechowym) 

 Niebieski barwnik spożywczy 

 Zakraplacz 

 

Przebieg zabawy 

 Dziecko wycina z kolorowego papieru prosty kształt, na przykład parasol, trawę, drzewo. 

(Kształt bardzo prosty). 

 Alternatywnie: dziecko wycina samochód (powstanie wówczas myjnia samochodowa). 



 Dziecko przykleja kształt do białego papieru, a ten przypina do sztalugi lub przykleja do 

ściany. Pod papierem musi stać jakiś pojemnik, a podłoga musi być wyłożona folią. 

 Do słoika z wodą dodaj kilka kropli niebieskiego barwnika i zamieszaj. 

 Nabierz zabarwioną wodę do zakraplacza. 

 Pokaż dziecku, jak zrobić deszcz, który pada na parasol, trawę, kwiaty itd. W tym celu 

naciskaj zakraplacz, żeby powstały krople. 

 Inna wersja zabawy: dziecko może wkraplać zabarwioną wodę do czystych kubków z 

wodą w innych kolorach. Najważniejsze jest to, by przy nabieraniu i wyciskaniu wody 

posługiwało się tylko zakraplaczem. 

 
 

Linia montażowa – zabawa sensoryczna SI 

Linia montażowa to zabawa multisensoryczna przygotowująca dzieci do zdobycia 

umiejętności wzrokowych i integrujących zmysł równowagi, niezbędnych w codziennej 

aktywności (np. chodzenie po sklepie), oraz do spełnienia wymagań stawianych przez szkołę 

 

Podczas tej zabawy konieczny jest szeroki zakres ruchów gałki ocznej oraz koordynacja 

wzrokowo-ruchowa podczas ruchu w innej płaszczyźnie niż zazwyczaj (poziomej). Poza tym 

dziecko musi wodzić wzrokiem zarówno po centralnym, jak i bocznym polu widzenia. 

 

Potrzebne przedmioty: 

 Deskorolka 

 Pojemniki (mniej więcej wielkości puszki po kawie, powinny mieć różne rozmiary) 

 Małe przedmioty, które dziecko może trzymać, np. plastikowe monety, żetony czy kulki 

 

Przebieg zabawy: 

 Na płaskiej powierzchni zrób ścieżkę, ustawiając wzdłuż niej pojemniki (ścieżka powinna 

mieć 90 cm szerokości). 

 Ścieżka musi być widoczna. Między poszczególnymi pojemnikami powinna być 

odległość 120-150 cm. Powiedz dziecku, że uruchamiasz linię montażową. Jego zadaniem 

jest włożenie małych przedmiotów do pojemników po jednym do każdego. 

 Ustaw deskorolkę na początku linii. 

 Niech dziecko położy się na deskorolce na brzuchu (ramiona mają być poza nią) weźmie 

do każdej dłoni po kilka małych przedmiotów. 

 Trzymając dziecko za stopy, zacznij od tyłu pchać je przez linię montażową. 

 Niech dziecko trzyma uniesione ręce i do każdego pojemnika wrzuca tylko jeden 

przedmiot. 

 Wracając, policzcie w ilu pojemnikach znajduje się dokładnie jeden przedmiot. 

 

 

 



 


