
NASZE ZMYSŁY
- propozycje pomysłów do zajęć



DZIECI ROZWIJAJĄ SIĘ I UCZĄ NA 
RÓŻNE SPOSOBY – DUŻĄ POMOCĄ 

SĄ DLA NICH WŁAŚNIE ZMYSŁY.

PROPONOWANE PRZEZE MNIE 
ZABAWY, NIE TYLKO UROZMAICĄ 

ZAJĘCIA, ALE RÓWNIEŻ POZWOLĄ 
DZIECIOM ODKRYĆ JE NA NOWO.
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to-dzieki-nim-jestesmy-w-stanie-odbierac-.jpg



ZAGADKI UKRYTE W BALONACH



Prezentujemy Dzieciom talerzyki/
miseczki z ryżem, grochem, mąką,
fasolą, kaszą pęczak (można też
wykorzystać makaron, kulki
hydrożelowe, wszystko co uda się
później „schować” w balonach).
Dzieci zapoznają się z „wyglądem”
poszczególnych produktów za
pomocą dotyku.

Następnie, rozkładamy przed nimi
balony, w których znajdują się
badane wcześniej produkty.
Zadaniem dzieci jest rozpoznanie
za pomocą dotyku, co znajduje się
w balonach i umieszczenie ich
przed odpowiednim talerzykiem.





DŹWIĘKOWE
MEMORY



W opakowaniach po jajkach
niespodziankach (mogą być
również inne, nieprzeźroczyste
pojemniki) ukrywamy przedmioty
wydające różne dźwięki. Ja
wykorzystałam:
• monety,
• cukier,
• pompony,
• guziki,
• makaron,
• fasolę.

Zadaniem Dzieci jest odnalezienie
pary jednakowo brzmiących jajek.



A CO TUTAJ TAK PACHNIE..?



Przygotowujemy różne
charakterystyczne w
zapachu przyprawy. Odrobinę
każdej z nich przesypujemy
do słoiczków.

Następnie zasłaniamy
Dzieciakom oczy a ich
zadaniem jest „wywąchanie”,
tej samej przyprawy.



WORECZKI 
SENSORYCZNE



Wykonanie takich woreczków jest
dosyć proste, a zabawa nimi wciąga
dzieciaki na bardzo długo.

Do ich wykonania potrzebne będą:
• woreczki strunowe,
• żel do włosów (my użyliśmy

kolorowych)
• cekiny, brokat, pompony lub inne

przedmioty (literki, cyferki, guziki,
małe zabawki),

• taśma klejąca.
A dalej jest już całkiem łatwo;) Żel
wlewamy do woreczka, dorzucamy
różnego rodzaju elementy i zamykamy.
Zamknięcie warto wzmocnić taśmą.





Takie woreczki świetnie stymulują nie tylko zmysł dotyku ale i wzroku. Dzieci
zafascynowane są tym jak światło odbija się w żelu, jak można rysować palcem
różne wzory, co czuć pod palcami gdy cekiny zmieniają miejsce.

Woreczki dostarczają wielu pomysłów do tego jak można wykorzystać je podczas
zajęć dydaktycznych. Zadania mogą być tu rozmaite. Wystarczy mazakiem porobić
na woreczku kółka, podpisać wedle potrzeby i już możemy działać: segregować
wedle koloru, sortować liczby, dodawać czy odejmować np. na guzikach. Układać
szeregi. Tworzyć piramidy lub inne kształty. Kolorowe koła gdzie trzeba dopasować
elementy kolorystycznie itd. Pomysłów jest szalenie dużo.

Zdjęcia pochodzą z zasobów własnych autora prezentacji i zostały przez niego wykonane.




