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Wstęp 

  

       Zmysły w życiu każdego człowieka odgrywają bardzo ważną funkcję. Dzięki nim 

człowiek może poznawać otaczający go świat, nabywać nowe umiejętności oraz odbierać 

rozmaite bodźce za pośrednictwem odpowiednich receptorów, połączonych drogami 

nerwowymi z mózgiem. Dodatkowo zmysły pełnią także funkcję ochronną ostrzegając nas 

przed niebezpieczeństwami. Wyróżniamy u człowieka sześć podstawowych zmysłów 

zwanych głównymi lub dalszymi: 

➢ wzrok,   

➢ węch,  

➢ słuch,  

➢ dotyk  

➢ smak.  

 

Dodatkowo wyróżniamy   zmysły  znajdujące się poza naszą kontrolą, zwane zmysłami 

bliższymi. Oto one: 

➢ zmysł przedsionkowy 

➢ zmysł propriocepcji 

➢ nocycepcja 

➢ zmysł temperatury. 

 

Zmysły bliższe występują już w okresie prenatalnym i towarzyszą nam przez całe życie.  Z 

ich pomocą możemy odbierać bodźce  dochodzące z wewnątrz naszego organizmu oraz  

możemy odczuwać nasze ciało w przestrzeni. Dzięki nim również prawidłowo może 

przebiegać  rozwój psychoruchowy dzieci (dziecko zdobywa poszczególne kamienie milowe 

w odpowiednim momencie). 

Wszystkie wymienione wyżej zmysły bliższe i dalsze tworzą jeden układ narządów zmysłów, 

który w codziennym życiu ułatwia nam funkcjonowanie. To właśnie dzięki współpracy 

wszystkich naszych zmysłów mózg może rozpoznawać, segregować, interpretować oraz 

łączyć ze sobą różne informacje  do niego spływające  z nabytymi już wcześniej 

doświadczeniami. Mózg stanowi pewnego rodzaju bazę danych ,do której spływają 

informacje z każdego narządu zmysłu i który je przetwarza i przechowuje. Ważne jest aby te 

wszystkie procesy przebiegały w sposób prawidłowy, harmonijny, gdyż ma to związek z 



rozwojem  poznawczym oraz ruchowym małego dziecka co  stanowi później podstawę do 

dalszego rozwoju w szkole czy w późniejszym życiu. Prawidłowe przetwarzanie bodźców 

potrzebne jest chociażby podczas mycia zębów kiedy mamy do czynienia z pastą do zębów 

oraz szczotką, gdzie każda z tych rzeczy jest wykonana z innego tworzywa oraz istotne jest 

aby w takiej sytuacji umieć poruszać szczotką w różne strony. Innym przykładem może być 

samodzielne sznurowanie butów kiedy to musimy potrafić rozpoznać buty lewy od prawego, 

go założyć i jeszcze zawiązać. W codziennym życiu możemy spotkać  jeszcze wiele innych 

sytuacji kiedy musimy do wykonania danej czynności zaangażować wiele zmysłów oraz 

przełamać swoje  bariery związane z nieprzyjemnym kształtem, fakturą czy temperaturą. 

Dlatego podczas przeprowadzanych zajęć w ramach innowacji chciałybyśmy poprzez zabawy 

manualne, wielozmysłowe  dostarczyć uczniom jak największej ilości bodźców zmysłowych 

oraz zachęcić ich do samodzielnego tworzenia mas. 

 Innowacja ,,Zmysły odkrywamy i świetną zabawę mamy” realizowana jest w oparciu o 

ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Gramy zmysłami”. 

 

Opis innowacji 

 

       Głównym celem wdrożenia innowacji jest wsparcie rozwoju dzieci poprzez 

zaangażowanie ich zmysłów. Zajęcia prowadzone w formie konstruktywnej zabawy pozwolą 

stwarzać sytuacje niezbędne do stymulacji bazowych systemów sensorycznych, do których 

zaliczyć można zmysł: dotyku, przedsionka i propriocepcji ale również zmysły: wzroku, 

słuchu, smaku i węchu. Dostarczając dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych 

wspierać będziemy ich rozwój pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej. Program 

pozwoli uzmysłowić dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka. 

Uczniowie będą kształtować i doskonalić umiejętności nawiązywania i podtrzymywania 

relacji społecznych oraz współpracy w grupie. Zajęcia będą dawały uczestnikom możliwość 

wyciszenia negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji. Program ma na celu poprawę 

rozwoju psychomotorycznego i ogólnej sprawności dzieci, rozwój kreatywności i chęci 

eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie bodźców, poprawę koncentracji 

uwagi i koordynacji wzrokowo- ruchowej. lepszą świadomość swojego ciała oraz rozwijać 

będzie umiejętność zarządzania nim w przestrzeni, doskonalenie umiejętności planowania 

motorycznego oraz poprawę reakcji równoważnych zmniejszenie negatywnych reakcji 

pojawiających się na różne bodźce sensoryczne poprzez odpowiednie aktywności wpływające 

na normalizację pracy poszczególnych zmysłów. 

 



 

 

Uczniowie będą mieli możliwość wielozmysłowego poznania i eksplorowania otoczenia 

niezbędnego do rozwoju prawidłowej integracji sensorycznej, będą poznawali różne 

przedmioty ich strukturę i fakturę poprzez manipulację nimi z jednoczesnym dostarczaniem 

wrażeń sensorycznych. Zajęcia pozwolą uczestnikom „stawić czoła” ograniczeniom oraz 

uprzedzeniom sensorycznym poprzez podejmowanie prób przełamywania trudności w trakcie 

zabaw wielozmysłowych.  Dzieci będą uczestniczyć w aktywnościach rozwijających 

pomysłowość i samodzielność oraz umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami. Zajęcia 

przeprowadzane będą raz w miesiącu wg wcześniej przygotowanego harmonogramu. 

Harmonogram: 

Listopad – ścieżka sensoryczna 

Grudzień - sensoryczne ozdoby świąteczne 

Styczeń -  slime/glut 

 Luty -   cukierkowa tęcza 

Marzec – sensoryczne balony 

Kwiecień - sensoryczny spacer 

 

Cele: 

Cel główny: 

Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma 

zmysłami oraz  rozwijanie innowacyjnego i kreatywnego podejścia do tematyki zajęć. 

  

Cele szczegółowe: 

➢ Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów; 

➢ Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci; 

➢ Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań; 

➢ Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych; 

➢ Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała; 

➢ Dostarczanie wrażeń dotykowych, zapoznanie z różnymi  kształtami i strukturami 

materiałów 

 

 

Data rozpoczęcia innowacji:  01.11 .2022r 

Data zakończenia innowacji: 30.04.2023r. 



 

Formy i metody pracy: 

Zajęcia będą realizowane podczas planowych zajęć edukacyjnych – edukacji plastycznej oraz 

zajęć rozwijających kreatywność. 

 

Rodzaj innowacji: innowacja pedagogiczna o charakterze metodyczno- organizacyjnym. 

 

Adresaci: Innowacja adresowana jest do uczniów Zespołu Placówek Szkolno-

Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. 

 
 
Ewaluacja 

Program zakończony będzie ewaluacją. 

 

Ewaluacja kształtująca: 

− informacje na temat przebiegu innowacji, 

− mocne i słabe strony innowacji, 

− odczucia uczestników innowacji. 

 

Ewaluacja końcowa: 

− ocena sprawności, umiejętności i wiedzy uczestników innowacji, 

− pozyskanie opinii i przydatności o zrealizowanym programie. 

 
 
 
Kryterium efektywności: 

− rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań. 

− postęp w wielozmysłowym postrzeganiu świata przez dzieci oraz w kształtowaniu 

przez nich świadomości własnego ciała. 

  

Opracowanie i prezentacja wyników badań: 

Narzędziami sprawdzającymi efekty terapeutyczne programu będą: analiza dokumentacji, 

wywiady z nauczycielami oraz rodzicami, obserwacje uczniów podczas zajęć oraz analiza ich 

postępów z zakresu integracji sensorycznej oraz postrzegania świata poprzez jednoczesne 

przetwarzanie wielu bodźców. Głównym zadaniem ewaluacji będzie uzyskanie odpowiedzi 

na pytanie, czy cele programu zostały osiągnięte i czy program może być kontynuowany. 
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