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Streszczenie 
Zajęcia związane są ze stymulacją zmysłu dotyku. Przedstawiają ćwiczenia rozwijające  
i utrwalające oddziaływanie narządów na bodziec. Ścieżka polisensoryczna pozwala na 
odczytywanie ręką i nogą tych samych faktur. Relaksacyjny masażyk i ćwiczenia plastyczne 
rozwijają sprawność manualną rąk i nóg, a domek pełen niespodzianek, poprzez zmysł 
dotyku, służy opisowi przedmiotów, ćwiczy cierpliwość. 
 
Słowa kluczowe:  Ścieżka polisensoryczna. Dotyk. Rozwijanie zmysłu dotyku. Relaksacja. 
Ręce i nogi. 
 
Abstract   
This activities are related with stimulation of the sense of touch. They show the exercises 
which are develop and refresher impact organ to a stimulus. 
Polysensory path lets us to read the hand and foot the same textures. Relaxing massages and 
art exercises develop manual dexterity of hands and feet, and the house full of surprises 
through the sense of touch, is the description of objects and it also helps practicing patience. 
 
Key words: Polisensory path. Touch. Relax. Hands and legs. Developing the sense of touch. 
 
Wiek dziecka:   7−8 lat 
Cele poznawcze: 

 dziecko/uczeń zna swój zmysł dotyku, 
 potrafi wyczuć strukturę farby, zna jej konsystencję,  
 rozwija swoją kreatywność i wyobraźnię,  
 potrafi rozpoznawać przedmioty poprzez świadome wykorzystanie dotyku, 
 ma rozwiniętą wrażliwość dotykową, 
 potrafi się odprężyć, zrelaksować podczas wykonywania ćwiczeń, 
 rozumie, że ćwiczenia te mają pozytywny wpływ na jego rozwój, stan zachowania. 

Metody: 
Metody asymilacji wiedzy: opis. 
Metody waloryzacyjne: metody impresyjne i metody ekspresyjne.  
Metody praktyczne: metody ćwiczebne. 
 
 
Środki dydaktyczne: 
Płyta CD – filmik  „Ręka i głowa to jedna droga”, kostki ze styropianu z różnymi fakturami, 
mniejsze kostki z drewna z tymi samymi fakturami, opaska na oczy, kartony, kartki, ryż, 
cukier, kasza manna, farby, baloniki i małe saszetki  



67 

 

z ryżem, kukurydzą, cukrem, słonecznikiem, makaronem, domek, przedmioty do domku, 
Internet. 
 
Przebieg zajęć: 
1. Ścieżka polisensoryczna: 
Prowadzący rozkłada na ziemi kostki ścieżki sensorycznej z różnymi strukturami. W worku 
ma te same struktury na mniejszych kartonikach. Wybiera dziecko, które losuje jedną tekturkę 
i nie wyciąga jej. Opisuje to, co czuje i w tym samym momencie szuka nogą materiału na 
kostce. Musi znaleźć tą samą fakturę, którą trzyma w ręce.  
 
2. Rysowanie  
 
a) Na sucho: 
Nauczyciel rozdaje uczniom równe kartoniki (np. pokrywki z pudełek po butach) na każdy  
z nich wysypuje różnorodne faktury (cukier, kaszę mannę, ryż, groch, kukurydzę, fasolę itp.) 
Dzieci za pomocą dłoni równomiernie rozprowadzają materiał opisując jego fakturę (szorstki, 
gładki, twardy, miękki, zimny, ciepły). Do dłoni dzieci dopływają bodźce, które są kierowane 
wprost do mózgu, co umożliwiam im określenie i wypowiedzenie się, z jaką fakturą mają do 
czynienia  - „przez ręce do mózgu”.  
 
b) Na mokro: 
Nauczyciel podaje dzieciom przygotowane wcześniej kartki z przyklejonymi do niej 
produktami spożywczymi np. kasza manna, ryż, cukier, oraz różne kolory farb (na talerzykach 
lub w miskach). Zadaniem dzieci jest malowanie po fakturach palcami dłoni i stóp, w taki 
sposób, aby powstały ciekawe ilustracje. Kiedy dzieci skończą następuje prezentacja prac.  
 
3. Masaże i masażyki 
 
Wierszyk „Idzie pani, wietrzyk wieje” 

Idzie pani: tup, tup, tup, 
(na przemian z wyczuciem stukamy w plecy dziecka balonem z kukurydzą) 
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk,  
(delikatnie stukamy balonem z makaronem) 
skacze dziecko: hop, hop, hop,  
(naśladujemy dłonią skoki za pomocą balonu z grochem) 
żaba robi długi skok.  
(naśladujemy skok z jednego końca pleców na drugi balonem z cukrem) 
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu,  
(dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka) 
kropi deszczyk: puk, puk, puk,  
(delikatnie stukamy w jego plecy balonem z ryżem) 
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup,  
(klepiemy dziecko po plecach balonem z makaronem) 
a grad w szyby łup, łup, łup.  
(lekko klepiemy balonem z fasolą) 
Świeci słonko,  
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(gładzimy ruchem kolistym przy użyciu balonu ze słonecznikiem w łupkach) 
wieje wietrzyk,  
(dmuchamy we włosy dziecka) 
pada deszczyk.  
(z wyczuciem stukamy balonem z mąką) 
Czujesz dreszczyk?” 
(leciutko szczypiemy w kark)  

Nauczyciel recytując wierszyk „Idzie pani, wietrzyk wieje” wykonuje masażyk na pleckach 
dziecka, demonstrując ruchy wykonywane balonikami z różnymi fakturami. Dziecko ma za 
zadanie dopasować balon z daną fakturą, którą wyczuje na plecach, do faktur znajdujących się 
przed nim w plastikowych woreczkach. Jeśli zna odpowiedź unosi dany woreczek do góry.  

4. Domek niespodzianek  
Wybrane dziecko podchodzi do nauczyciela, który w swoich rękach trzyma "zaczarowany 
domek". Tematem przewodnim zajęć są przybory szkolne, które zostały ukryte w domku. 
Każde dziecko wkłada rękę do domu, nie patrząc, wybiera jeden przedmiot. Opisuje jego 
kształt np. długa, ostre końce, twarda (linijka).  

Podsumowanie: 
Ćwiczenia nie tylko pobudzają zmysł dotyku, lecz także wzbudzają u uczestników pozytywne 
emocje. Są również okazją  do  świetnej zabawy i chwili relaksu. Z pewnością dzieci w 
młodszym wieku szkolnym z przyjemnością będą je wykonywać. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


