
SENSOMOTORYKA MAŁEGO SMYKA

Zabawy sensoryczne, z wykorzystaniem materiałów o różnej 
fakturze, kształcie, twardości i temperaturze: 

kisiel, kasza, pianka do golenia, masa solna, piórka, fasola…..



Zmysł dotyku

Spośród wszystkich naszych zmysłów dotyk jest tym, który rozwija się jako pierwszy, jest 

więc najbardziej pierwotnym i jednocześnie największym układem sensorycznym. Obejmuje 

receptory czuciowe znajdujące się w różnych częściach ciała – najwięcej jest ich na dłoniach 
i stopach, ale również twarzy czy języku.

Dzięki licznym receptorom, nasza skóra każdego dnia odbiera tysiące wrażeń, 

pozwalających na zebranie kluczowych informacji o otaczających nas obiektach, takich jak: 

kształt, faktura, temperatura, twardość. Odbieranie wrażeń dotykowych odbywa się na dwa 

sposoby: za pomocą czucia powierzchniowego i różnicującego. 

Czucie powierzchniowe pozwala lokalizować miejsce dotyku bez udziału wzroku, odróżniać 

faktury materiału, powierzchnie i kształty. Czucie różnicujące to odbieranie wrażeń 

związanych z bólem, temperaturą i ciśnieniem. 

Dotyk pomaga nie tylko rozpoznawać, czego dotykamy i jakie są tego właściwości, ale 

również różnicować, gdzie i z jaką siłą my jesteśmy dotykani. Pełni więc dla nas bardzo 

ważną funkcję, nie tylko umożliwiając poznanie świata, ale również ostrzegając przed 

niebezpiecznymi lub nieoczekiwanymi wrażeniami, przez co wywiera wpływ na poczucie 
bezpieczeństwa, równowagę emocjonalną, koncentrację uwagi i funkcje ruchowe.



O nieprawidłowo funkcjonującym zmyśle dotyku możemy mówić wtedy, gdy układ 

nerwowy dziecka nieprawidłowo przetwarza informacje z receptorów dotyku. 

W przypadku wzmożonej reakcji na bodźce dotykowe, możemy mówić o obronności 

dotykowej. Jest to sytuacja, w której dziecko reaguje negatywnie lub bardzo 

emocjonalnie na niespodziewane wrażenia dotykowe, nawet lekki dotyk. 

Reakcje te można obserwować także w przypadku spodziewanego dotyku. 

Układ nerwowy dziecka nadwrażliwego postrzega większość bodźców dotykowych 

jako niebezpieczne, niekomfortowe lub przerażające. Odpowiedzią organizmu na 

takie „niebezpieczeństwa” jest walka, ucieczka lub bierność. 

Z boku może wydawać się to irracjonalne, ale gdy poznamy przyczynę łatwiej jest 

nam zrozumieć takie silne reakcje.



Z jednej strony dziecko nadwrażliwe dotykowo unika wrażeń płynących z lekkich, 

powierzchownych i niespodziewanych dotknięć, z drugiej zaś często poszukuje 

mocniejszych wrażeń jak wtulanie się w rodziców czy ściskanie czegoś w dłoniach. 

Zaspokaja to potrzebę stymulacji tego systemu i pozwala stłumić nadwrażliwość na dotyk 

powierzchniowy. Nie oznacza to, że chętnie przytula się do wszystkich. Posiada 

akceptowalne, bezpieczne osoby, którymi są najczęściej rodzice lub osoby, którym dziecko 

ufa i uważa ich zachowania za przewidywalne.

Nie dotykając i nie będąc dotykanymi, czy to w dzieciństwie, czy w życiu dorosłym, 

tracimy kontakt ze swoim ciałem, naruszamy integralność własnej osoby i dobrostan 

psychofizyczny. Dlatego stymulacja zmysłu dotyku, poprzez dostarczanie zróżnicowanych 

wrażeń sensorycznych oraz informacji o swoim ciele, ma tak duże znaczenie dla 

wszechstronnego rozwoju człowieka.



Warsztaty sensoryczne przeprowadzone przez psychologa, 

z dziećmi trzyletnimi z grupy „ Wiewióreczki” 

i „ Pszczółki”

Jestem mistrzem łowienia 

zabawek Potrafię to zrobić ….



Też tak chcę, jak Nikoś

Jak przyjemnie

Kisiel truskawkowy, jak 

przyjemnie w nim 

zanurzyć ręce



Szukamy skarbów w kisielu, kaszy, piórkach, 

piance do golenia

Jak fajnie jest pomalować 

sobie ręce farbą……..

Robię ciasteczka dla 

mamy



Doświadczamy różnych wrażeń sensorycznych: ciepłe, 

płynne, miękkie, sypkie, klejące, puszyste……..

Jaki cieplutki kisielek….
Coś nie chce się kleić…



Pianka do golenia jest 

super, chcę jeszcze……

Kasza gotowana jest 

przyjemna w dotyku



Zabawy sensoryczne z kisielem nie dla każdego są 

przyjemnym doznaniem

Chyba wolę bawić się 

kaszą…..
Trochę obawiam się tego 

śluzowatego kisielu, ale 

chcę spróbować



O rety!!! Jakie mam fajne 

dłonie Podoba mi się ta zabawa, 

mogę tak cały dzień



Wszyscy pracujemy, jest 

wesoło
Fajne jest to sitko…



Co ukryło się pod pianką do golenia?

Muszę mocno ugniatać….



Dziękujemy za uwagę
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