
ZABAWY TERAPEUTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM
PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU

Drodzy rodzice, aby zaproponować dziecku zabawę, która będzie rozwijała  określone sfery czy
umiejętności,  nie  potrzebujecie  specjalistycznych  pomocy.  W  waszych  domach  znajduje  się
mnóstwo przedmiotów, które do takich właśnie zabaw możecie wykorzystać.  

Bawcie się na dywanie, na kanapie, przy stoliku. Może to potrwa 5 minut, może 15 a może i dłużej.
Bywa różnie. Szukajcie tego, co dla waszego dziecka będzie atrakcyjne. Dostosowujcie zabawy
tak, aby wasz maluch mógł sobie poradzić (lub wykonać z pomocą).  Starajcie się, aby była to
dobra zabawa. 

Zapraszam do zapoznania się z propozycjami :) 
 

Kuchnia to prawdziwa skarbnica ! Na pierwszy ogień idą sztućce ! ;) 
1.  Klasyczna  zabawa  z  ich  wykorzystaniem  to  rozdzielanie,  czy  inaczej  segregowanie  lub

KLASYFIKOWANIE. Właściwie, wystarczy po zmywaniu poprosić dziecko, aby włożyło sztuce do
odpowiednich przegródek w szufladzie.

2. Możemy także
rozdzielać na małe         
i duże. 



Uwaga! Klasyfikowanie to także: odkładanie naczyń na odpowiednie miejsce (tzn. tu talerze, tu
miski, tu garnki itd.), rozdzielanie zakupów (np. to owoce, to warzywa), rozdzielanie wypranych
ubrań  (to  moje,  to  mamy,  to  taty  itp.,  a  także  tu  spodnie,  tu  koszulki…)  i  oczywiście
porządkowanie zabawek (tu klocki, tu auta, tu książki itp.)

3.  W  kolejnej  zabawie  będziemy  rozwijać  ANALIZĘ  I  SYNTEZĘ  WZROKOWĄ poprzez
ODTWARZANIE (NAŚLADOWANIE) WZORU. 
To naprawdę łatwe -  układamy wzór i  prosimy dziecko,  aby ułożyło  tak samo (należy zawsze
pilnować, aby maluch układał od lewej strony do prawej i po kolei) 

4. Nadal stymulujemy funkcje wzrokowe a także LOGICZNE MYŚLENIE. Tym razem zastanówmy
się CO TUTAJ NIE PASUJE? / CO JEST INNE? (Czyli bawimy się w wykluczanie ze zbioru.
Zabawy ta świetnie uda nam się także z użyciem zabawek (np. kilka zielonych klocków + jeden
czerwony, kilka dużych + jeden mały; kilka autek + jedna piłka lub kilka klocków + jedna kredka

itd.) 



5. Czas na  zakrętki! Jeżeli udało nam się zgromadzić ich trochę więcej, to mogą posłużyć nam do
wielu zabaw.
Podstawowa  to  oczywiście  rozdzielanie według  koloru  (znów  rozwijamy  m.in.  umiejętność
klasyfikowania i utrwalamy kolory)  

6. Możemy także użyć ich do układania szlaczków ćwicząc w ten sposób głównie  KOORDYNACJĘ
WZROKOWO – RUCHOWĄ.
Zaproponujmy  także  dziecku, aby  samo  układało  dowolne  szlaczki,  kształty  czy  „obrazki”
z zakrętek. 



7.  Kolejną  zabawą  może  być  układanie  SEKWENCJI (inaczej  rytmów lub  ciągów),  w  tego  typu
zabawach stymulujemy rozwój głównie lewej półkuli mózgowej.

Brzmi skomplikowanie? A w rzeczywistości jest bardzo proste!  
Układamy rytm i  prosimy dziecko,  aby ułożyło tak samo - czyli  według wzoru (naśladowanie   /  
odtwarzanie to pierwszy etap) (należy zawsze pilnować aby dziecko układało od lewej strony do
prawej i po kolei)  

Jeśli dziecko bez trudności radzi sobie z odtwarzaniem, możemy zaproponować  dokańczanie /
kontynuowanie sekwencji.
Ułóżmy  tylko  kawałek  i  poprośmy  dziecko,  aby  układało  DALEJ –  oczywiście  w  odpowiedniej
kolejności,  czyli  zgodnie  z  tym,  co  jest  wcześniej  (możemy  zapytać  co  dalej?/co  tutaj?/co
następne?) 



8. Kolejna porcja ćwiczeń na lewą półkulę mózgową – „okienka” – i dobrze nam już znane układanie
według wzoru. 



9. Jeśli mamy w domu patyczki do szaszłyków lub wykałaczki oraz makron z otworem lub koraliki to
następna  zabawa  gotowa!  U  dziecka  rozwija  się  przede  wszystkim  KOORDYNACJA
WZROKOWO - RUCHOWA ORAZ MAŁA MOTORYKA.

Samo  wbijanie  patyczków  do  plasteliny  czy  styropianu,  lub  wkładanie  ich  w  otworki
(np. durszlaka),  to również super zabawa dla małych rączek. 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2014/05/nawlekanie-koralikow-inaczej.html 

  
              

                                                                   

https://littledot.pl/kaktus-z-wykalaczek/

https://littledot.pl/kaktus-z-wykalaczek/
https://dzieciakiwdomu.pl/2014/05/nawlekanie-koralikow-inaczej.html


10. Układanki z wykałaczek? Czemu nie ;) Rodzic rysuje lub układa, dziecko odtwarza.
   Uwaga, jeśli takie układanie jest dla dziecka za trudne, narysuj wzór w rzeczywistym rozmiarze

tak, aby można było kłaść patyczki na nim. 
l

  https://ztorbynauczycielki.pl/ukladanki-z-zapalek/ 

A może by tak … Patyczkowe budowle! 

http://zrobtosam.zabawkowicz.pl/article/3942,zrob-to-sam-przestrzenne-figury-z-cukierkow-i-wykalaczek.html 

http://zrobtosam.zabawkowicz.pl/article/3942,zrob-to-sam-przestrzenne-figury-z-cukierkow-i-wykalaczek.html
https://ztorbynauczycielki.pl/ukladanki-z-zapalek/


11.  Propozycja  szczególnie  dla  młodszych  dzieci  (ale  nie  tylko).  Dopasowywanie  pokrywek  do
pojemników  (a  także  pokrywek  do  garnków)   (i  samodzielne  zamykanie  ich)  wspiera  rozwój
PERCEPCJI WZROKOWEJ,  MAŁEJ  MOTORYKI  ORAZ  KOORDYNACJI WZROKOWO-
RUCHOWEJ.  Na  sprawność  rąk  dziecka,  dobrze  wpływa  także  zakręcanie  i  odkręcanie
np. słoików.

Te przedmioty, możemy także wykorzystać do szeregowania, czyli układania od najmniejszego do
największego i odwrotnie. 

12. Hmmm? Czy w łazience jest coś, co może posłużyć nam do ćwiczeń? Oczywiście!
    Tym razem rozwijamy PAMIĘĆ WZROKOWĄ. 

Układamy  przed  dzieckiem  dowolne  przedmioty,  dajemy  chwilkę  aby  im  się  przyjrzało  i  je
zapamiętało,  zakrywamy  …  zabieramy  jedną  rzecz  …  a  teraz  maluch  musi  zgadnąć  CZEGO
BRAKUJE ? 



Możemy także postępować jak wyżej, ale nie zabieramy przedmiotu a zamieniamy je miejscami.
Teraz niech dziecko spróbuje wskazać CO SIĘ ZMIENIŁO? 

Aby zabawa była bardziej atrakcyjna, a tym samym silniej stymulowała mózg dziecka, udawajcie,
że to na przykład jakaś maskotka – psotka zabiera czy zamienia przedmioty ;)

13. Na  tym  samym  zestawie,  w  bardzo  prosty  sposób,  możemy  także  poćwiczyć  PAMIĘĆ
SŁUCHOWĄ. 
Wystarczy poprosić  dziecko  POŁÓŻ KREM, GRZEBIEŃ, PASTĘ.  Dziecko wysłuchuje,  próbuje
zapamiętać i układa. Taa dam ! 

Pomyślmy, co zrobić, aby było ciekawiej? Może niech to będzie zabawa w robienie zakupów?
Mama / tata przychodzi do sklepu i poprosi krem, grzebień i pastę. 



14. W kolejnej zabawie będziemy rozwijać ZMYSŁ DOTYKU, a dokładniej CZUCIE RÓŻNICUJĄCE.
Każdy z nas to zna – chowamy do worka / pudełka kilka przedmiotów i dotykiem (bez patrzenia)
próbujemy wyszukać konkretną rzecz lub rozpoznać, co właśnie dotykamy. 

 

Uwaga! Do powyższych zabaw wykorzystywać można dowolne przedmioty czy zabawki dziecka,
chcę jednak pokazać, że ćwiczyć możemy właściwie na wszystkim ;) 

15.  Wspominałam  już,  że  segregowanie  prania  rozwija  umiejętność  dokonywania  klasyfikacji.
Pozwólmy dzieciom sobie pomagać. Niech dobierają skarpetki w  pary (będą przy tym ćwiczyć
analizę i syntezę wzrokową) 



Uff, dobrnęliśmy do końca. 
Poniżej jeszcze kilka innych przedmiotów z naszego otoczenia, dających różnorodne możliwości
zabawy (a o których możemy nie wiedzieć lub zwyczajnie zapominamy): 

- makarony, ryż, kasza, fasola (do zabaw sensorycznych, przesypywania, wyklejania) 
 -  rolki  po  papierze  toaletowym(możemy robić  z  nich  zwierzątka,  stworki,  zjeżdżalnie  dla

małych autek czy piłeczek) 
- wytłoczki z jajek
- pojemniczki o jogurtach (roboty, stworki, instrumenty) 
- kartonowe pudełka po produktach
- taśma malarska (labirynty, tory naklejone na podłodze)
- koce (budowanie namiotów, zabawy z zawijaniem dziecka, ciągnięcie na kocu) 
- klamerki (zwyczajne przypinanie, rozdzielanie na kolory)
- guziki (rozdzielanie według wielkości, kolorów; układanie szlaczków, sekwencji)
- poduszki i krzesła do budowania torów przeszkód

Pokazujmy dzieciom różne możliwości ale bądźmy także otwarci na ich pomysły !  

Powodzenia i udanej zabawy  !

Oligofrenopedagog – Magdalena Strumińska 


