
DRODZY PIRACI! 

W tym tygodniu będziemy zajmowad się zabawami sensorycznymi. 

PONIEDZIAŁEK 04.05. 

MÓJ WZROK. 
1.Dzisiejszy dzieo rozpoczniemy od zabaw ruchowych –„Dwiczenia ruchowe dla dzieci. Mały 
sportowiec w domu”. 
https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 

2.Teraz obejrzyj film pt. „Było sobie życie. Oko.” 

https://www.youtube.com/watch?v=rTB9z-pOtmw 

3.Zastanów się i odpowiedz - „Jak dbamy o nasze oczy?” 
- noszenie okularów słonecznych i korekcyjnych, 
 - zjadanie marchewki, dieta warzywno – owocowa,  
- długi sen, częsty odpoczynek dla oczu, 
 - regularne badanie wzroku u okulisty,  
- dwiczenia oczu i całego ciała,  
- dobre oświetlenie do pracy i zabawy, 
 - okłady na oczy z ogórka, rumianku lub zielonej herbaty.  
 

4. „ Moje zmysły”- zabawa ruchowa. Przy muzyce  poruszaj się po dywanie, na przerwę w 

muzyce rodzic  prezentuje symbol danego zmysłu: ucho, nos, usta, oko, dłoo, a dziecko pokazuje 

u siebie te części ciała,  dzieli na sylaby i głoskuje  wyrazy: ucho, nos, usta, oko, dłoo.  

5. „Co by było gdyby, człowiek nie miał oczu?” – zabawa słowna, kreatywna. Wymyśl twórczą 

odpowiedź  na podany problem. 

6.„Masa z papieru” – przygotuj  gazety codzienne(może byd papier toaletowy) wodę, duży 

pojemnik,  klej do tapet,  mąkę. Papier rwiemy na małe kawałki, zalewamy wodą, 

pozostawiamy na noc. Następnego dnia dodajemy klej do tapet i mąkę, wszystko dokładnie 

mieszamy. Jeśli masa jest mało gęsta należy dodad mąki. 

7.„Połącz w pary”- karta pracy (załącznik). 

 

WTOREK 05.05.  
 
WRAŻLIWY DOTYK – ZABAWY BADAWCZE.  
 1.„Sensoryczna ścieżka” – zabawa dotykowa. 
 Poproś rodzica o pomoc. Napełnij cienkie rękawiczki lateksowe: fasolą, grochem, mąką 
ziemniaczaną, ryżem, solą, siemieniem lnianym, piaskiem, watą i zawiąż rękawiczki sznurkiem.  
Z rękawiczek ułóż ścieżkę. Przejdź po niej gołymi stopami , możesz dotykad dłoomi, łokciami, 
kolanami. Co czujesz? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds
https://www.youtube.com/watch?v=rTB9z-pOtmw


2.„Sztuczny piasek” .  
Przygotuj miseczkę .Wlej  0,5 szklanki oleju, dodaj 3 szklanki mąki. W misce dokładnie 
wymieszaj i połącz składniki. Powstanie sypka wilgotna substancja, przypominająca drobny 
piasek, z której można robid babki. Udanej zabawy! 
 

3.„Co dotykasz?” – zabawa badawcza.   
Z zasłoniętymi oczami dotykaj różnych struktur i faktur, starając się odgadnąd co to jest: wata, 
materiał, futerko, papier ścierny, tektura, folia, szalik, szkło, płytka ceramiczna, metal i inne. 
 
4.Pora na dwiczenie oddechowe  - „Żonglowanie piórkiem”.  

 Przygotuj słomkę i piórko. Nabierz  powietrza do słomki tak, aby do jej czubka przykleiło się 
piórko. Próbuj  jak najdłużej utrzymad piórko na słomce.   
 

5.,, Czym jest rzeźba?” – dowiesz się oglądając krótki film edukacyjny. 
https://www.youtube.com/watch?v=3UllgBjVdhg 

Teraz wykonaj własną rzeźbę z wcześniej przygotowanej masy papierowej pozostaw do 
wysuszenia. Po wyschnięciu pomaluj farbami plakatowymi.  

 

ŚRODA 06.05. 
 
ZMYSŁ WĘCHU 
1.Dziś na powitanie –  „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach” 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

2.Obejrzyj uważnie krótki film  „Węch i smak”. 
https://www.youtube.com/watch?v=XOdIA6JS8j8 
 

3.„Poznajemy zapachy” – zabawa badawcza. 
Z pomocą rodzica przygotuj krople miętowe, perfumy, ocet,  zmywacz do paznokci  i inne krople 
zapachowe.  Powąchaj je a następnie skrop waciki różnymi zapachami. 
Wąchając waciki  odgadnij co to za zapachy i dopasuj do pojemników z których  pochodzą. 
Spróbuj odczytad co to za zapachy. 
 
Zastanów się i odpowiedz, jakie jeszcze znasz zapachy? Nazwij je. 
(zapachy w kuchni, łazienki, na ulicy, w sklepie, zapach wiosny, zapach deszczu, zapach cukierków i słodyczy, zapach 
pieczywa i inne) 
 

4.„Jak dbamy o nasze zmysły”  - zabawa dydaktyczna.  
Przygotuj dwie karteczki z napisami TAK  i NIE 
 Odpowiadaj przez podniesienie kartki z napisem „TAK” lub „NIE”– zawsze uzasadniając swój 
wybór. Np. 
– Czy powinniśmy oglądad książki, gdy stół jest dobrze oświetlony? 
– Czy możemy głośno krzyczed koledze do ucha?  

https://www.youtube.com/watch?v=3UllgBjVdhg
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=XOdIA6JS8j8


– Czy powinniśmy brudnymi rękami przecierad oczy? 
 – Czy powinniśmy zakładad okulary przeciwsłoneczne, kiedy słooce świeci nam w oczy? 
 – Czy można słuchad bardzo głośnej muzyki? 
 – Czy można jeśd i pid bardzo gorące potrawy? 
 – Czy można wkładad do nosa drobne przedmioty? 
 
5.Teaz wykonaj kartę pracy.  Połącz przedmiot i  jego cieo.(załącznik) 
 
6. „ Kolorowe galaretki” 
 Z pomocą rodzica rozpuśd kilka kolorowych galaretek w gorącej wodzie i wlej do salaterek. 
Następnie włóż do lodówki celem stężenia, ponieważ będą potrzebne na następny dzieo do 
zajęd. 
 

7.Połącz narząd zmysłu z odpowiednim przedmiotem.(załącznik) 
 
 

CZWARTEK 07.05. 
ODCZUWAMY SMAKI 
  

1 . „Jaki to smak?” 
 Propozycja produktów do degustacji: papryka, ciastko, truskawki, cytryna, arbuz, lody, miód, ogórek kiszony, słone paluszki, 
rzodkiewka, cebula. 
Z zasłoniętymi oczami degustuj próbki różnych produktów spożywczych, określając rodzaje 
smaku: 
 - gorzki, 
 - słony,  
- kwaśny,  
- słodki 
 
2. „Smakowite kanapki” 
Przygotuj produkty na kanapki: ser żółty, biały, sałata, rzodkiewka, jajko gotowane, pietruszka, 
cebula czerwona i inne. Samodzielnie ułóż produkty na kromce chleba, tworząc kolorowe 
kanapki. 
SMACZNEGO!  
 
3. „Czy nos czuje smak?” – uważnie obejrzyj film 
https://www.youtube.com/watch?v=fzvMWvk5Dmc 

4.„Co możemy powąchad, spróbowad, usłyszed, dotknąd, zobaczyd?” - zabawy matematyczne.  
-na małych karteczkach narysuj nasze zmysły -  oko, nos, język, ucho, dłoo 
- teraz nazwij obrazki i pokoloruj je (ptaki, samochód, jabłko, rower, tulipany -załączniki) 
-podziel wyrazy na  sylaby, policz je 
- do pokolorowanego  obrazka   dobierz  obrazki zmysłów  np. 
 - ptaki – oko, ucho, np. bo ptaka można zobaczyd, usłyszed jego śpiew, 
 - samochód – oko, ucho, ręka, nos  
- jabłko – oko, język, nos, ręka 
 - rower – oko, ręka, ucho 

https://www.youtube.com/watch?v=fzvMWvk5Dmc


 - tulipany – oko, nos, ręka 
 

5.„Galaretkowe fantazje” – zabawa badawcza.  
Pokrój  plastikowym nożem kolorowe galaretki i ułóż z nich kompozycje. Kompozycje polej  
śmietaną wymieszaną z cukrem a następnie degustuj. 
SMACZNEGO! 
 

6. „Smakowe zgadywanki: - zabawa słowna.  
Dokoocz rozpoczęte zdania:  
- cytryna jest…… 
 - jabłko jest… 
 - gruszka jest…… 
 - marchewka jest…  
- ogórek jest…. 
 
 
PIĄTEK O8.05. 
 
MÓJ SŁUCH 
 
1.Dziś zapraszamy  na dwiczenia poranne „Skaczemy, biegniemy…” 
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 
 

2.Teraz posłuchaj odgłosów dochodzących z Twojego otoczenia. Czy potrafisz nazwad  te 
odgłosy i powiedzied  skąd one pochodzą? 
 
3. „ Czy potrafisz na podstawie odgłosów otoczenia rozpoznad gdzie się znajdujemy?” 
https://bajki-zasypianki.pl/zgadnij-gdzie-jestesmy/ 

 
4. Posłuchaj piosenki „Pięd zmysłów”. 
https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo 

Postaraj się jej nauczyd.  Zilustruj piosenkę ruchem, tak jak potrafisz. 
 
5.Wykonaj kartę pracy. Uzupełnij tabelę przez zaznaczenie krzyżykiem odpowiednich pól. 
 
 
 
W ZAŁĄCZNIKACH ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNEŻ DODATKOWE KARTY PRACY. 
 
 
 
 
 
 
 
WSZYSTKIE MATERIAŁY OBJĘTE SĄ PRAWAMI AUTORSKIMI. ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://bajki-zasypianki.pl/zgadnij-gdzie-jestesmy/
https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo


 
 
 

 

 

 



 



 

  

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 


