
 

DOMOWE GRY I  ZABAWY  WSPIERAJĄCE STYMULUJĄCĘ WZROKOWĄ 
 

  Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają zmysły. Pozwalają 
człowiekowi widzieć, słyszeć, czuć. Pisząc o czuciu mam na myśli zarówno zmysł dotyku, ale 
też zmysł smaku i  węchu. Trudno powiedzieć, który z nich jest wiodący, gdyż wszystkie 
odgrywają ważną rolę poznawczą w życiu każdego człowieka, zwłaszcza tego najmłodszego. 
Trzeba jednak przyznać, że poznawanie świata za pomocą wzroku jest jednym z ważniejszych 
aspektów rozwoju małego dziecka . Nie bez powodu w końcu wzrok nazywany jest „królem 
zmysłów”. To właśnie przy wykorzystaniu wzroku człowiek zdobywa najwięcej, bo aż w 80% 
wiedzy o otaczającym nas świecie. To  właśnie on  daje nam informacje gdzie jesteśmy, co się 
może wydarzyć i co dzieje się wokół nas.     
Nie będę w tym miejscu rozpisywać na temat tego jak rozwija się wzrok u dziecka w 
pierwszych latach życia, bo rozwój ten jest bardzo dynamiczny, zwłaszcza w pierwszych 24 
miesiącach życia. Natomiast dysfunkcje wzroku  w znacznym stopniu ograniczają odbiór tych 
informacji, które są istotne dla właściwego poznania przedmiotów, osób czy zjawisk, a co za 
tym idzie utrudniają aktywny udział dziecka w procesie nauczania. Dlatego, tak bardzo ważne 
jest u dzieci z dysfunkcjami wzrokowymi systematyczne pobudzanie układu wzrokowego. 
Stymulacja wzroku polega na ćwiczeniach, dzięki którym możemy wzmacniać procesy 
odpowiedzialne za widzenie. Ćwicząc  percepcję wzrokową nie możemy zapomnieć o 
pozostałych zmysłach, gdyż stymulując słuch, dotyk, smak i węch kompensujemy dysfunkcje 
wzrokowe. Co z tym idzie rozwój widzenia jest ściśle powiązanyz rozwojem poznawczym i 
społecznym jak i nabywaniem kompetencji motorycznych przez dziecko.  „Ruch, równowaga, 
kontrola mięśniowa i reakcje posturalne warunkują dobry rozwój zmysłu wzroku.Dziecko 
dzięki przemieszczaniu się w różnych pozycjach, zdobywa szereg informacji o obiektach, 
odległości, przestrzeni, swoim ciele. Tym samym zapewnia sobie warunki rozwoju i integracji 
wszystkich układów sensorycznych, rozwijanie koordynacji ruchowej, rozwijanie orientacji 
przestrzennej i kierunkowej, możliwość regulacji napięcia mięśniowego, możliwość rozwoju 
reakcji równoważnych, ćwiczenia mięśni gałek ocznych. W trakcie codziennej pielęgnacji 
małego dziecka, aktywności w domu i bliższym oraz dalszym otoczeniu możliwe jest 
eksplorowanie przestrzeni, przemieszczanie się po różnych powierzchniach, doświadczanie 
wrażeń dotykowych, prioreceptywnych  oraz wzrokowych. Opiekunowie, zapewniając ten 
rodzaj aktywności, która ma charakter dowolny i odbywa się w sprzyjającym rozwojowi 
środowisku, mogą zapobiegać dysfunkcjom sensorycznym dotyczącym także wzrokowego 
postrzegania”1 
Nawiązując do tematu  chciałam zaproponować kilkach prostych ćwiczeń i zabaw 
stymulujących wzrok, które możemy wykonywać w domu z dziećmi. Należy jednak pamiętać 
o dostosowaniu zabaw do możliwości i wieku dziecka. Oto przykłady kilku prostych zabaw i 
ćwiczeń: 
 
1. Zabawy z kolorowymi planszami 
 Noworodek widzi świat w odcieniach szarości, gdyż w 1 m-c życia rozpoznaje tylko biel i 
czerń.  Barwy i kształty poznaje stopniowo, rozwijając zmysł wzroku. Po białym i czarnym 
przychodzi kolej na czerwony i zielony (ok.2 m. ż), następnie żółty (3m. ż) i kolejny kolor 
niebieski, (4m. ż.),  pod warunkiem, że prezentowane kolory  są intensywne, a prezentowane 
bodźce z użyciem tych kolorów są wystarczająco duże.  

                                                           
1Anna Parkiewicz  „Intagracja sensoryczna w terapii widzenia. Poradnik dla terapeutów i rodziców 



Dlatego w pierwszych miesiącach życia możemy bawić się z dzieckiem używając czarno - 
białych plansz, następnie stopniowo wprowadzając wyżej wymienione kolory. Plansze każdy 
może przygotować samodzielnie. Na jednej planszy umieszczamy poziome pasy biało- 
czarne, a na drugiej planszy pionowe pasy. Plansze trzymamy przed dzieckiem i  przesuwamy  
w prawo, w lewo, do góry na dół. Z czasem wprowadzamy  pozostałe kolory. Zamiast pasów 
możemy użyć też prostych kształtów. Dobrym ćwiczeniem jest też zrobienie przez mamę 
dziecka, czy też innego domownika wyrazistego makijażu, można założyć okulary ze 
świecącymi ramkami, założyć kolorową perukę. Wszystkie te akcesoria zachęcają dziecko na 
zwracanie uwagi na twarz osoby bawiącej się z nim oraz do przeszukiwania jej wzrokiem. 
 
2. Zabawy ze światłem (możemy użyć lampek nocnych, latarek, lampek ledowych, lampek 
pulsacyjnych) dziecko między 1-3 m. ż. zaczyna wpatrywać się w źródła światła, śledzi 
poruszający się bodziec świetlny. 
Bawiąc się z dzieckiem możemy w ciemnym pomieszczeniu oświetlać latarką dziecku  różne 
przedmioty. Możemy bawić się  w cienie np. rysować wiązką światła z  latarki po ścianie. 
Świetną zabawą może być także „ciemno – jasno”. Gasimy i zaświecamy latarkę, możemy też 
bawić się w „ jest i nie ma” czyli w ciemności przyświecamy latarką na dany przedmiot i 
mówimy „o jest”, następnie gasimy latarkę i mówimy „nie ma”. Można też ustawić przed 
dzieckiem dwa źródła światła-włączać raz jedno, raz drugie i zachęcać dziecko , aby 
przenosiło spojrzenie raz na jeden punkt, raz na drugi. 
Do kolejnej zabawy potrzebne nam będzie plastikowe pudełko, lampki ledowe i kolorowy 
piasek, najlepiej w ciemnym kolorze. Do pudełka wkładamy włączone lampki ledowe, 
zamykamy przeźroczystą przykrywką, na którą wysypujemy piasek. Dziecko może wtedy 
wodzić palcami po piasku i rysować różne kształty, figury szlaczki itp., a rolą lampek jest 
podświetlanie piasku, co daje ciekawy efekt podczas rysowania i buduje wyjątkowy klimat 
zabawy. 

 
 
 



3. Zabawy z materiałami sypkimi. 
Do zabawy potrzebne są kolorowe kuwety, materiały sypkie typu fasola, groch, kasza, 
makaron. Ważne, aby kolory kuwet były w miarę intensywne, w ten sposób wsypany do nich 
materiał sypki dobrze się wyróżnia. I tak np. do niebieskiej kuwety wsypujemy makaron, 
możemy też dosypać kilka ziaren czerwonej fasoli. Dziecko wtedy odnajduje te kilka ziarenek 
innych niż makaron. Zabawa nie tylko stymuluje wzrok i ćwiczy spostrzegawczość wzrokową, 
ale rozwija również zmysł dotyku i ćwiczy prawidłowy chwyt ręki. 
 
4. Z dziećmi starszymi można się bawić przy użyciu materiału obrazkowego, dzieci mogą 
odnajdywać takie same obrazki, szczegóły lub różnice na obrazkach. Można się też bawić w 
rzucanie do celu-wystarczy zwykła plastikowa miseczka i np. woreczki sensoryczne, zadaniem 
jest trafienie woreczkiem do środka.  
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