
Zabawy sensoryczne 

Kredki świecowe DIY 

 

Co potrzebujemy? 

 kredki świecowe 

 foremki silikonowe (są najlepsze, kredki się nie przypalą i potem świetnie wychodzą            

z formy bez uszczerbku) 

 piekarnik nastawiony na 180 stopni Celsiusza 

 patyczek do mieszania 

Sposób wykonania 

 obieramy kredki z papierków 

 wkładamy kredki do foremek, tak żeby nie wystawały ponad formę 

 kredki można łączyć podobnymi kolorami, lub według woli 

 następnie wkładamy do piekarnika – bardzo ważne jest to żeby nie odchodzić od 

piekarnika, ponieważ kredki topią się bardzo szybko 

 od czasu do czasu mieszamy patyczkiem, aby sprawdzić czy wszystkie kredki w 

foremce się roztopiły 

Kredki są różne, mają różny skład i różny rozmiar. Jedne topią się szybciej, a drugie wolniej. 

Dlatego jeżeli w którejś z foremek rozpuściły się kredki warto je wyjąć z piekarnika. Jeżeli              

w foremce jedne kredki się już roztopiły, ale nie wszystkie to mieszamy patyczkiem i 

cierpliwie czekamy kolejną minutę. Kiedy już wszystkie kredki w foremkach się roztopią, 

wyciągamy je z piekarnika (delikatnie żeby się nie wylały z foremek) i zostawiamy do 

całkowitego ostygnięcia. Kiedy nowe kredki będą już zimne i twarde wyciągamy je                     

z silikonowych foremek. 

 

 



Ryż sensoryczny 

Co potrzebujemy? 

 ryż (1 kilogram) 

 kolorowe bibuły 

 miseczki 

 ręczniki papierowe 

 sitko 

 gorąca woda 

Sposób wykonania 

Do miseczek wrzucamy porwane lub pocięte kawałki bibuły. Im więcej, tym bardziej intensywny 

kolor. Zalewamy gorącą wodą i czekamy aż wystygnie. Wody wlewamy mniej więcej do połowy 

naczynia. Kiedy woda jest już letnia to wsypujemy 3/4 ryżu (minimalnie zwiększy on swoją objętość). 

Jeżeli chcemy mieć pewność, że ryż nie będzie brudził podczas zabawy to wlejmy łyżkę alkoholu. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Sensoryczne pojemniki. 

 

Co Potrzebujemy? 

 Pojemniki 

 Koraliki, groch, fasole, płatki do mleka, makaron, mąkę itp. (To co mamy w swoich 

domach) 

Zabawa polega na sprawdzaniu zawartości pudełek, powtarzamy głośno co jest w środku i 

zamykamy, by następnie szukać np. gdzie jest pudełko z grochem? jaki wydaje dźwięk, jaki 

ma ciężar itp. 

 

 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/pudeka-sensoryczne/


 

Tor przeszkód. 

Co Potrzebujemy? 

 guma, sznurek, wstążka 

 taśma klejąca 

 piłka  

Zadanie polega na rzucaniu piłki i przejściu przez tor po nią . Jest to dobry sposób na trening 

dużej motoryki , koordynacji i planowania ruchów. 

 

 

 

 


