
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

W tym tygodniu zachęcam do zabaw na świeżym powietrzu  

- piasek w roli głównej  

 

Dlaczego zabawy w piasku, czyli jak zabawa wpływa na rozwój dziecka: 

Zabawę z piaskiem stosuje się w różnych terapiach. Jest wykorzystywana podczas stymulacji 

sensorycznej, ponieważ jest źródłem wielu, zróżnicowanych bodźców dotykowych. Stosuje się 

go również w arteterapii, bo jest dobrym materiałem do ekspresji. Jeszcze inne zastosowanie 

piasku, to Sandplay, czyli metoda terapii w piaskownicy. Znana jest od ponad 100 lat. Wybitny 

szwajcarski psychiatra Carl Gustaw Jung stosował ją od 1912 w psychoterapii dzieci. Przez 

dekady, jego następcy stopniowo odkrywali i potwierdzali terapeutyczną rolę zabaw w piasku. 

Spuścizna po słynnym psychiatrze, z czasem zyskiwała coraz więcej zwolenników. 

Obecnie w Australii jest szeroko stosowaną metodą pracy z dziećmi z trudnościami 

edukacyjnymi, w szczególności z tymi, które mają problemy, w nauce czytania, lub z ekspresją 

werbalną. Dziecko z tego rodzaju trudnościami bywa sfrustrowane, traci motywacją do nauki, 

miewa niską samoocenę. Sandplay jest metodą wspomagającą działania pedagogiczne. Rozwija 

kreatywność, pobudza wyobraźnię, pozwala odreagować emocje. 

 Piasek stymuluje rozwój fizyczny – dziecko ćwiczy małą i dużą motorykę. Maluch 

kopie, przesiewa piasek, bawi się łopatką, pracując nad mięśniami. Poprawia się też 

koordynacja oko-ręka i zdolności manipulowania przedmiotami. Napełniajcie 

foremki, wysypujcie, przesypujcie piasek z foremek, stawiajcie babki. To usprawni 

czynności manipulacyjne i jest doskonałą okazją do pobudzenia wyobraźni. 

 Piaskownica kształtuje też zmysł dotyku, umożliwia poznawanie różnych faktur. 

 Zabawy w piaskownicy wpływają pozytywnie na umiejętności społeczne. 

Współpracując z innymi dziećmi maluch mierzy się z prawdziwymi problemami – uczy 

się sztuki negocjacji, dzielenia się zabawkami, czasem pierwszych konfliktów. 

Nawiązuje nowe znajomości. Może gotować, bawić się w sklep, kopać tunele, 

zbudować dom. 

  

PROPOZYCJE ZABAW: 

Rysunki na piasku 

Siądźcie na piasku i pokaż dziecku, jak robić ślady: odciskające w nim dłonie, stopy, paluszki. 

Weź patyczek i pokaż, jak można rysować na nim rozmaite kształty: domek, fale, drzewko, 

imię dziecka. Jeśli macie zabawki – grabki, łopatki, pokaż jak z ich użyciem można piasek 

przesypywać, kształtować w różne formy.  

Zamki z piasku 

Tę zabawę możemy mieć w wersji podwórkowej (piaskownica), plażowej lub... domowej, 

gdzie piaskownicą może być szuflada lub miska;) Wszystko zależy od pogody, fantazji o naszej 

kreatywności. Do robienia poszczególnych części zamku wykorzystajcie różne przedmioty 

codziennego użytku (miski, miseczki, kubeczki, foremki do ciast, opakowania po jogurtach, 

etc. Pokażcie dziecku, że zamek można zrobić nie tylko używając wiaderka czy klasycznej 



foremki. Poeksperymentujcie z piaskiem mokrym i suchym – niech dziecko zobaczy, jak różnie 

można go wykorzystać! 

Ludziki z kamyków 

Podczas zabawy piaskiem na świeżym powietrzu nie unikniecie zetknięcia z kamykami. Niech 

nie będą tylko zbędnym znaleziskiem - wykorzystajcie je do zrobienia np. ludzików – okrągły 

kamyk to brzuszek, podłużne – rączki i nóżki, mniejszy – głowa. A może pokusicie się o 

zrobienie całej kamyczkowej rodzinki? 

 

 


