
71 

 

ZNACZENIE ZMYSŁU SŁUCHU I DOTYKU W EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ 

 
THE IMPORTANCE OF THE SENSE OF HEARING AND TOUCH IN 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
 

Luks Alicja, Agnieszka Urbisz 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  Wyższa w Raciborzu, PL 

 
 
Streszczenie 
Zajęcia prezentują sposób wykonania i wykorzystania piasku kinestetycznego oraz memory 
słuchowego w pracy i zabawie z dziećmi. Film przedstawia szczegółowe instrukcje i 
wskazówki dotyczące obu zabaw. 
 
Słowa kluczowe:  Integracja polisensoryczna. Zmysły. Słuch. Dotyk. Edukacja 
wczesnoszkolna. Ćwiczenia.  Zabawy edukacyjne. Gry dydaktyczne.  
 
Abstract  
Training shows how to do and use kinetic sand and hearing memory while workig and playing 
with children. The movie presents specific instructions and tips about both activities. 
 
Key words: Sensory integration. Senses. Hear. Touch. Primary education. Excercises. 
Educational play. Learning games. 
 
Wiek dziecka:  7−10 lat 
 
Cele poznawcze: 
Po przeprowadzonych zajęciach dziecko/uczeń potrafi: 
I. Poziom wiadomości: 
− zdefiniować, czym jest piasek kinestetyczny, 
− wyjaśnić, jak wykonać i wykorzystać piasek kinestetyczny, 
− wymienić składniki piasku kinestetycznego, 
− zdefiniować, czym jest memory słuchowe, 
− opisać, jak wykonać i używać memory słuchowe, 
− zidentyfikować przedmioty tylko za pomocą zmysłu słuchu, 
− nazywać przedmioty przy pomocy zmysłu słuchu. 
II. Poziom umiejętności: 
− wykonać piasek kinestetyczny, 
− tworzyć rzeźby, wznosić budowle z piasku kinestetycznego, 
− wywnioskować, jaki trzyma przedmiot, nie używając zmysłu wzroku, 
− zastosować piasek kinestetyczny podczas zajęć oraz samodzielnej zabawy, 
− zaprojektować i wykonać pracę plastyczną: memory słuchowe,  
− rozróżniać dźwięki za pomocą słuchu, nie używając zmysłu wzroku. 
 
Metody:  
Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, opis. 
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Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: gry dydaktyczne. 
Metody waloryzacyjne: metoda ekspresyjna, metoda impresyjna.  
Metody praktyczne: metoda ćwiczebna, metoda realizacji zadań wytwórczych. 
 
 
Środki dydaktyczne: 

−  płyta CD – filmik „Znaczenie zmysłu słuchu i dotyku w edukacji wczesnoszkolnej”, 
 mąka, 
 olej,  
 miska, 
 foremki, zabawki do piaskownicy, 
 pudełka po zapałkach, 
 nożyczki, 
 klej, 
 kolorowy papier, 
 materiały służące do rozpoznania ich za pomocą słuchu np. monety, groch. 

 
Przebieg zajęć: 
Materiał związany jest z nauczaniem polisensorycznym. Pokazuje jak w prosty sposób można 
rozwijać zmysł słuchu i dotyku u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Za pomocą prostych 
środków dydaktycznych stwarzamy możliwość doskonalenia różnych zmysłów, dodatkowo 
łącząc to  
z zabawą. Wykonanie piasku kinestetycznego oraz memory słuchowego jest niezwykle łatwe  
i przyjemne, można wykorzystać je w szkole, na świetlicy czy w domu. Zarówno piasek, jak  
i memory dają dzieciom możliwość rozwoju nie tylko zmysłów, ale także sprawności 
manualnych, dokładności, cierpliwości. Ponadto dostarczają sporo rozrywki. 

Podsumowanie: 
Wykonywanie piasku kinestetycznego podczas warsztatów z dziećmi z klas I-III okazało się 
niezwykle interesujące. Dzieci podeszły do zadania bardzo poważnie, starannie odmierzały 
składniki, a następnie chętnie wyrabiały rączkami "ciasto". Same twierdziły, że przypomina 
to pracę w kuchni, dlatego sama czynność była im dobrze znana. Po wyrobieniu piasku dzieci 
samorzutnie zaczęły tworzyć z niego babki, budowle, zwierzęta i różne inne figurki. 
Tworzenie Memory słuchowego wymaga więcej czasu i cierpliwości. Jest to jednocześnie 
zadanie plastyczne. Przygotowanie kartoników jest czasochłonne, ale po ich samodzielnym 
wykonaniu dzieci bardzo chętnie przystąpiły do zabawy, dzieliły się na drużyny, zapisywały 
punkty. Dzieci najpierw ćwiczą dotyk, następnie słuch, a zabawa odpowiednio 
przeprowadzona udoskonala także ich współpracę  
i współdziałanie. 

 
 

 

 

 

  




