
Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna 

„Doświadczamy zmysłami”. 

Nazwa instytucji: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 

Autorzy innowacji: Aneta Czyż-Roszak, Justyna Margiel we współpracy ze szkolnym 

terapeutą SI Beatą Kownacką. 

Temat: „Doświadczamy zmysłami”  

Przedmiot: wychowanie przedszkolne 

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna 

Data wprowadzenia: 03.10.2022 r. Data zakończenia: 26.05.2023 r. 

Zakres innowacji: 

Adresatami innowacji są dzieci dwóch oddziałów przedszkolnych (0a i 0b). Czas realizacji 

innowacji obejmuje okres od początku października 2022 r. do końca maja 2023 r. 

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach czasu przeznaczonego na swobodną zabawę 

oraz w trakcie zorganizowanych zajęć dydaktycznych raz w miesiącu. 

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei rozwoju wielozmysłowego z wykorzystaniem 

zabaw sensorycznych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych, badawczych, dydaktycznych               

i rytmiczno-ruchowych zawierających elementy polisensoryki. 

Innowacja „Doświadczamy zmysłami” jest naszą odpowiedzią na coraz częściej pojawiające 

się wśród dzieci problemy behawioralne, społeczne i emocjonalne, które mogą być przyczyną 

nieukształtowania dostatecznie mocnej bazy sensorycznej. Wprowadzenie niniejszej innowacji 

ma przyczynić się do lepszego rozwoju intelektualnego, ruchowego i emocjonalno-społecznego 

oraz rozwijać dziecięce zainteresowania światem, jak również pobudzić kreatywność małego 

dziecka. Chcemy uwolnić potencjał twórczy dzieci oraz pozwolić im na swobodne działanie, 

doświadczanie wszystkimi zmysłami. 

Cele główne:  

– usprawnianie funkcji integracji sensorycznej,  

– wzmocnienie procesów nerwowych, odpowiedzialnych za określone umiejętności, 

– lepszy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny, 

– rozwijanie dziecięcego zainteresowania światem, jak również kreatywności, chęci 

eksperymentowania, doświadczania i tworzenia. 

Cele szczegółowe: 

– lepszy rozwój psychoruchowy dzieci, 

– poprawa koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi, 

– poprawa zdolności koncentracji, skupienia uwagi,  



– zmniejszenie lub wyeliminowanie negatywnych reakcji na bodźce sensoryczne, 

– lepsza integracja i porządkowanie bodźców płynących ze świata zewnętrznego, 

– zapoznanie z właściwościami przedmiotów, 

– rozbudzanie potencjału twórczego dzieci, 

– doskonalenie sprawności manualnej i rozwoju spostrzegawczo-ruchowego, 

– zachęcanie do wnioskowania, dokonywania analizy i syntezy wiedzy, 

– stwarzanie możliwości aktywnego działania. 

W ramach innowacji będą wykorzystywane nowatorskie metody i formy pracy dostosowane do 

wieku i możliwości dzieci. Program innowacji zawiera treści zgodne z nową podstawą 

programową wychowania przedszkolnego, które wynikają z realizacji zadań przedszkola 

zawartych w tejże podstawie. 

Przewidziano realizację następującej tematyki: 

1. Sensoryczne literki - zmysł dotyku. 

2. Widzę i znajduję! - zmysł wzroku. 

3. Dźwięki i muzyka – zmysł słuchu. 

4. Smakosze – zmysł smaku. 

5. Co za zapach? - zmysł węchu. 

6. Wyginam śmiało ciało – zajęcia z terapeutą SI. 

7. Wąchaj, patrz, dotykaj, smakuj! Tak poznawaj świat przedszkolaku! – zabawy 

wspomagające integrację sensoryczną. 

 

 

 

 


