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Wstęp 

 Podstawą prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka jest właściwe działanie 

zmysłów odpowiedzialnych za odbieranie i rejestrowanie bodźców docierających zarówno 

 z wnętrza ciała jak i otaczającego go świata. Odebrane wrażenia zmysłowe są przesyłane 

 do mózgu a tam odpowiednio sortowane, porównywane z innymi doświadczeniami  

i przekształcane na właściwe reakcje. Postrzeganie zmysłowe stanowi więc warunek 

rozumienia, rozwoju i uczenia. Początkowo dzieci uczą się doświadczając (nieświadomie) 

swe otoczenie poprzez dotyk, ruch, smak, węch, wzrok, słuch i rozumieją je wyłącznie dzięki 

tym zmysłom. Zmysły dostarczają dzieciom informacje o otoczeniu, budując ich podstawową 

wiedzę o świecie. W trakcie zabaw zmysłowych dzieci zauważają, że przedmioty są różne  

w dotyku a świat ma wiele odcieni, zapachów, smaków i dźwięków.  Dlatego bardzo ważny 

jest stały dopływ do układu nerwowego bodźców  pochodzących z różnych źródeł 

 i odbieranych przez różne zmysły, ponieważ bez informacji docierających do naszego 

systemu nerwowego nie byłoby uczenia się ani rozwoju.  

 Program  jest zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia  

23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych  dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 

(Dz.U. poz.  529) oraz ze statutowymi założeniami szkoły. 

 

Cel główny programu  

 

Stymulacja polisensoryczna przez zabawy i ćwiczenia przyczyniające się  

do  wszechstronnego rozwoju dzieci i podwyższenia ich poziomu funkcjonowania. 

 

Cele szczegółowe programu 

 

- usprawnianie    percepcji    wzrokowej    (     wodzenie    wzrokiem, zwiększanie  zakresu  

pola  widzenia,  doskonalenie  spostrzegania,  uwagi  i pamięci wzrokowej  itp.), 

- nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu  wzrokowego, 

- wydłużanie  czasu koncentracji uwagi, 

- motywowanie do podejmowania aktywności ruchowej, 

- doskonalenie koordynacji  wzrokowo-ruchowej, 

- dostarczanie nowych doświadczeń zmysłowo-ruchowych, 
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- doskonalenie  percepcji  słuchowej, 

- usprawnianie  percepcji  węchowej, 

- rozwijanie  wrażliwości     smakowej,  

-  poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie, 

-  nabieranie i pogłębianie świadomości własnego ciała, 

-  wywoływanie pozytywnych emocji. 

 

Treści programowe obejmują: 

 

-zmysł dotyku, 

-zmysł równowagi, 

-zmysł słuchu, 

-zmysł  wzroku, 

-zmysł węchu, 

-zmysł smaku. 

 

Procedury osiągania celów 

 

 Biorąc pod uwagę głęboki stopień niepełnosprawności intelektualnej dzieci, treści 

programowe będą realizowane poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy   oraz  

 w oparciu  o atrakcyjne, urozmaicone i bezpieczne pomoce dydaktyczne, a także stymulację 

w naturalnym środowisku.  

 

Uwagi o realizacji programu 

 Program stymulacji polisensorycznej realizowany będzie  w roku szkolnym  

2017/2018  na indywidualnych zajęciach rewalidacyjno -wychowawczych w trakcie terapii 

zmysłami. 

 

Formy: 

-aktywność indywidualna. 
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Metody: 

 

- elementy metody "Porannego Kręgu", 

- techniki plastyczne -  malowanie dziesięcioma palcami, 

-  elementy programu  Aktywności Knillów: świadomość ciała, dotyk i komunikacja, 

 - elementy  Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, 

-   masaż klasyczny, 

- elementy  muzykoterapii, 

- obserwacji, 

- działań praktycznych. 

 

 

Ewaluacja 

 Ewaluacja jest  sprawdzeniem poziomu realizacji zamierzonych celów oraz 

skuteczności zaproponowanych metod i form pracy. Proces ewaluacji będzie miał charakter 

pomiaru początkowego i końcowego. Narzędziem badawczym będzie indywidualny  

kwestionariusz obserwacyjny.  

   

 

 

Bibliografia 
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- Przewodnik  dla  nauczycieli uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym 

 i umiarkowanym M. Piszczek 2001 

- Rozwój daje radość - terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim J. Kielin, 
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PRZYKŁADOWE SPOSOBY I FORMY STYMULACJI ZMYSŁWEJ 

 

ZMYSŁ DOTYKU 

- stymulacja dłoni w materiałach półpłynnych( kisiel, krochmal, piana, pianki kosmetyczne), 

- masaż dłoni różnymi kontrastującymi  fakturami(szorstkie- gładkie, twarde - miękkie, ciepłe 

- zimne), 

- zaciskanie dłoni w materiałach formowalnych( masa solna, piasek kinetyczny, krochmal), 

- stymulacja dłoni materiałami naturalnymi( szyszki, kasztany, kamienie), 

- zawijanie ciała kocem. 

 

ZMYSŁ  RÓWNOWAGI 

- kołysanie ciała dziecka w tył - przód, na boki, po obwodzie koła, 

- delikatne huśtanie w kocu  na boki, 

- chodzenie po zwiniętym w rulon kocu. 

 

ZMYSŁ  SŁUCHU 

- słuchanie dźwięku instrumentów muzycznych: bębenek, dzwonki,  cymbałki, lokalizowanie 

źródła dźwięku, 

- słuchanie nagrań z płyty CD oraz czytanych przez nauczyciela wierszy, bajek, opowiadań 

- stymulacja muzyką relaksacyjną, klasyczną, pop, 

- słuchanie dźwięku uderzanych drewnianą łyżką przedmiotów(  szkło, metal, plastik, różnego 

rodzaju garnki, kubki), 

- słuchanie dźwięków z otoczenia  (zwierzęta, pojazdy, otoczenie, instrumenty muzyczne). 

 

ZMYSŁ WZROKU 

- stymulacja wzroku z wykorzystaniem biało - czarnych kart, 

- zabawy z gazetami: gniecenie, darcie, robienie kul, 

- wodzenie wzrokiem za kolorowymi pudełkami w różnym kolorze, 

- zamalowywanie dłonią całych powierzchni ( barwy lata, zimy, wiosny, jesieni), 

- oglądanie ilustracji tematycznych, 

- zabawy ze wstążkami (dotykanie, oglądanie na dłoniach, zdejmowanie z dłoni), 
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- zabawy bańkami mydlanymi, 

- odbijanie powieszonego balona. 

 

ZMYSŁ WĘCHU 

- wąchanie artykułów spożywczych (suszone plastry pomarańczy, liście laurowe, kawa), 

- wąchanie zapachów przyjemnych (kwiaty, trawy, zioła), 

- wąchanie zapachów ostrych( np. ocet, pieprz), 

- wąchanie kosmetyków (szampon, mydło, perfumy, oliwka). 

 

ZMYSŁ SMAKU 

- próbowanie produktów spożywczych(miód, dżem, czekolada, majonez, śmietana, 

musztarda), 

- smakowanie różnych produktów spożywczych( dżemy, czekolada, owoce, serki, wędlina, 

warzywa, sosy tworząc słone i słodkie mini kanapeczki),  

- smakowanie jogurtu naturalnego z produktami słodkimi (dżemy, soki o różnych smakach, 

  z kawałkami owoców) i słonymi(  chrzanem. ketchupem, musztardą, czosnkiem), 

- próbowanie różnorodnych owoców i warzyw, 

- picie soków warzywnych, 

- picie napoi, nektarów z resztkami miąższu, 

- picie wody mineralnej. 

 

 

 

 

 


