
Zabawy usprawniające percepcję wzrokową

Wykorzystaj materiały sypkie

Do  miski  wsyp  ziarna  ryżu  /  fasoli  /  kaszy  /  grochu.  Włóż  kilka  małych  przedmiotów  w
intensywnym  kolorze.  Zadaniem dziecka  jest  odszukać  wszystkie  przedmioty  ukryte  w  misce.
Podobnie można wykorzystać mąkę, piasek, makaron lub kisiel.  
Dobrze  jest  wykorzystać  jednocześnie  kilka  rodzajów produktów,  aby dziecko  poczuło  różnicę
faktur.

Kolejna zabawa to przesypywanie produktów z jednej miski do drugiej. Najpierw rączkami, później
łyżką, kubeczkiem, lub miarką kuchenną. Starsze dzieci mogą przesypywać produkty do węższego
naczynia. W ten sposób trenują celowość ruchów. Do zabawy można wykorzystać szklane słoiki,
plastikowe  pojemniki,  kartonowe  pudełka,  aluminiowy  garnek.  Wtedy  dziecko  słyszy  różnicę
dźwięków.

Do miski z ryżem można wrzucić kilka ziaren grochu i zachęcić dziecko do ich odnalezienia.

Chodzenie po „kamieniach”

Utwórz ścieżkę sensoryczną z materiałów dostępnych w domu – mogą to być skrawki materiału,
kolorowe kartki papieru, gazety. Idąc po niej można mówić wierszyk: „idą dzieci leśną drogą, po
kamyczkach  iść  nie  mogą,  po  kamyczkach  hop  hop  hop,  do  dołeczka  skok”,  jednocześnie
naśladując przeskakiwanie po kamyczkach, wyskok do góry. Można iść szybko lub wolno. 

Na podłodze można ułożyć czerwone i czarne kartki papieru. Prawa noga po czarnych, lewa – po
czerwonych. Albo idziemy tylko po czarnych / później tylko po czerwonych.

Zabawy koralikami

Pustą plastikową butelkę wypełniamy pociętymi sznurkami koralików. Możemy wykorzystać 2 – 3
kontrastujące kolory. Sznureczki muszą być odpowiedniej długości, aby dziecko ich nie połknęło.
Zabawę  zaczynamy  od  zachęcenia  dziecka,  aby  wyciągnęło  wszystkie  sznureczki  z  butelki.
Przechyl butelkę tak, aby kilka sznureczków wystawało. Następnie dziecko musi wrzucić koraliki
do butelki, możemy jednocześnie nazywać kolory wrzucane do butelki. Do butelki dziecko może
wrzucać wszystkie sznureczki, lub tylko jeden wybrany kolor koralików. 

Zabawy z wykorzystaniem latarki

W ciemnym pomieszczeniu  (np.  łazienka)  świeć  latarką  po  podłodze,  ścianie,  a  dziecko  musi
„złapać światełko”. Można też schować się z dzieckiem pod koc, a druga osoba świeci latarką z
zewnątrz. 

Przed  snem,  w  ciemnym  pokoju,  możemy  podświetlać  stopy,  ręce,  twarz  swoje  i  dziecka,
jednocześnie nazywając oświetlone części ciała.

Połóż się z dzieckiem przy jasnej, pustej ścianie i zrób teatrzyk cieni. Zachęć dziecko, aby także
inicjowało kształt cienia. 



Bańki mydlane

Puszczaj  bańki  mydlane,  dziecko  śledzi  wzrokiem jej  lot,  może  łapać  ją  w rączkę.  Następnie,
zamieńcie  się  rolami.  Pozwól,  aby dziecko samo spróbowało wydmuchać bańkę,  a  Ty pokazuj
palcem, gdzie leci bańka, łap ją w dłoń.

Innymi zabawami usprawniającymi percepcję wzrokową jest układanie pociętych obrazków, kartek
pocztowych, zdjęć, puzzli. Pokaż dziecku obrazek na kilka sekund i zakryj. Następnie pytamy: co
było na obrazku? Ile było np. lalek, samochodów itp.? 

Dobieranie wyrazów do obrazków

Przygotuj kilka obrazków na których są np. sprzęty domowe, zwierzęta, zawody (ważne aby na 
obrazku był jeden element) a następnie podpisy (nazwy tych przedmiotów). Zadaniem dziecka jest 
właściwe przyporządkowanie nazwy do obrazka. 
Łatwiejsza wersja tej zabawy to dopasowanie obrazka do rzeczywistego przedmiotu (kładziemy 
obrazek przedstawiający stół na stole w mieszkaniu).

Różnicowanie położenia figur/elementów w przestrzeni

Pytaj dziecko co jest blisko a co daleko? (np. podczas spaceru).

Przerysowanie prostych figur i kształtów (koło, kwadrat)

Zademonstruj dziecku, jak narysować daną figurę. Rysuj wzór przez kilka sekund, potem schowaj 
go i zachęć dziecko, aby narysowało figurę z pamięci.

Wyszukiwanie elementów na obrazku lub w otoczeniu

Podczas spaceru lub oglądania książeczki prosimy dziecko, aby pokazało coś, np. „pokaż mi na tym
zdjęciu wszystkie dzieci, które mają...” lub „pokaż mi coś, co leży na stole/ na podłodze”, „pokaż, 
które zwierzęta na tym obrazku stoją za płotem”. 


