
 

 

 

Konspekt zajęć sensorycznych MIKOŁAJKI 6.12 
 

czas trwania zajęć 30-40 MIN 
Konspekt zajęć sensorycznych dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym 

1. Sygnał i powitanie           Stały motyw muzyczny / piosenka - wierszyk na powitanie. 

2.  Zabawa relacyjna 
 

● JADĄ SANIE by Sensoteam - Wierszyk-masażyk z bujaniem i el. logopedycznymi 
 
Jadą sanie z Mikołajem - hop, hop, hop 
A Mikołaj się przechyla – w bok, bok, bok 
 
Wciąż się śmieje i kołysze – ha, ha, ha 
Ho Ho Ho słychać przez ciszę – tak, tak, tak 
Skręca w prawo, skręca w lewo 
Omal nie wpadł wprost na drzewo! 
 
Jadą sanie z prezentami – fiu, fiu, fiu 
To Mikołaj gna saniami! – ziu, ziu, ziu 
 
Renifery galopują – stuk, stuk, stuk 
I przeszkody przeskakują – hej, hop, siup! 
Nad drzewami, nad dachami 
Mkną pomiędzy kominami! 
 
Zaraz, która to godzina? 
Czas wskakiwać do komina! (tu dziecko wpada między nogi) 
 
Wskazówki do zabawy podczas recytowania → https://www.charezinska.pl/jada-

sanie-wierszyki-masazyki-z-bujaniem/ 

3. Zabawa 
Sensoryczna/ 
Matematyczna 
 
DO WYBORU 

● Muzykowanie Pomocników Św. Mikołaja – udostępniamy dzieciom koszyk z 

instrumentami (grzechotki, dzwonki, janczary, kołatki, bębenki ect.) i gramy 
proste zimowe melodie np. Pada Śnieg. Gramy cicho-głośno; szybko-wolno ect. 
 

● Zabawa dotykowa – worek Św. Mikołaja 

 
- odgadujemy skarby ukryte w worku, tylko przy pomocy dotyku 
 
Link do darmowego ebooka z 60 zabawami zimowymi w tym workiem św. 
Mikołaja → https://www.subscribepage.com/ebookzimowy 
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● Zabawa słuchowa – dzwonek Św. Mikołaja 

 
- odgadujemy, gdzie dzwoni dzwonek lub kto z grupy dzwoni dzwonkiem 
 
- druga opcja to szukanie po słuchu pozytywki grającej świąteczną melodię  

4.   Zabawa ruchowa/ 
  przedsionkowa 

 

● Aktywności ruchowe/przedsionkowe/ dotykowe/ czucie głębokie:  
 
- wyścigi w workach Św. Mikołaja – dzieci pokonują tor/slalom skacząc w worku 
 
- zaprzęg Św. Mikołaja – rodzic ciągnie dziecko siedzące na kocyku, lub dwójka 
dzieci delikatnie ciągnie jedno dziecko.  

5. Zabawa wyciszająca/ 

brudząca  

• Zabawa wyciszająca – przesypywanie 
 
- wyszukiwanie mini prezentów, choinek (obrazków, figurek lub memory) w 
dowolnym materiale sypkim (ryż, kasza, tapioka, styropian kulkowy, kasza itp.)/ 

 
LUB 
 

• Zabawa brudząca – sensoryczne wypiekanki 
 
- rysujemy świąteczne/ mikołajowe motywy przy pomocy rosnącej farby i 
wypiekamy w mikrofali → https://www.charezinska.pl/sensoryczne-wypiekanki-
czyli-farby-do-zapiekania-w-mikrofali/ 
  

6. Pożegnanie Piosenka na pożegnanie 
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