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Dzień dobry. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałam kilka zabaw normalizujących układ 

proprioceptywny (czyli ten, który dostarcza dostarcza wrażeń z mięśni i stawów – tzw. czucie 

głębokie). 

 

Zaczynamy      

 

1. Siłowanie: rodzic siada na podłodze i mówi do dziecka „Spotkałeś na swojej drodze 

ogromny kamień, spróbuj go przepchnąć”. 

2.  Zabawa w “taczkę”: dziecko opiera dłonie o podłogę, a rodzic chwyta je za uda i 

prowadzi niczym taczkę. 

3. Nalewanie i przesypywanie: pozwól dziecku na eksperymenty, niech przelewa płyny 

z kubeczka do kubeczka, przez lejek, a łyżeczką przesypuje drobne materiały (ryż, 

kaszę) do pojemników różnej wielkości i kształtu. 

 

4. Kamień i wiatr. Dziecko leży na plecach na podłodze. Rodzic próbuje przetoczyć 

dziecko na brzuch, a następnie z powrotem na plecy, a dziecko próbuje mu na to nie 

pozwolić. (aby ułatwić zrozumienie mów dziecku „nie daj się zepchnąć, wieje mocny 

wiatr, a ty jesteś ciężkim kamieniem”). Dorosły ma znacznie więcej siły, ale nie 

powinien zbyt szybko „wygrać” w tej zabawie. 

 

5. Paczka. Rodzic klęczy naprzeciw dziecka, a dziecko siedzi skulone na podłodze 

udając zawiniętą paczkę. Mocno ściska ręce i nogi. Rodzic próbuje „rozpakować 

paczkę” odciągając ręce i nogi swojej pociechy. Należy przyjąć zasadę, że raz 

odklejona ręka lub noga nie może już wrócić na swoje miejsce. Tu również nie należy 

przesadzać z siłą. 

 



6. Hot dog w kocu. Rodzic kładzie koc na podłodze i mówi do  dziecka, że będzie robić 

„hot dogi”. Dziecko kładzie się na jednym z końców koca. (Uwaga: koc nie może 

zakrywać żadnej części twarzy). Rodzic zawija tak długo, aż owinie dziecko całym 

kocem. A następnie zaczyna uciskać jak przy masażu i mówi: „Smaruję keczupem 

plecy hot doga, a teraz trochę musztardy na rękę”. Zawsze mówi, którą część ciała 

smaruje w danej chwili. Na koniec delikatnie rodzic  pociąga koniec koca, tak aby 

dziecko się z niego wytoczyło. Z pewnością zacznie się śmiać. 

 

7. Ślizganie. Dziecko kładzie się na małym kocyku, odpycha się rękami od podłoża; 

rodzic ciągnie dziecko za kocyk lub ręce.  

 

Życzę dobrej zabawy.  

Pozdrawiam serdecznie – Aldona P.  

 

 

 


