
 „Pięć zmysłów mam, wykorzystuję je sam” - innowacja w grupie Słoneczek

W grupie Słoneczek zostały przeprowadzone zajęcia z innowacji,  której  głównym celem

było  wsparcie  rozwoju  wielozmysłowego  dzieci,  wykorzystując  zabawy  sensoryczne,

konstrukcyjne,  manipulacyjne,  rytmiczno-ruchowe,  badawcze.  Dzięki  zabawom  dzieci  mogły

poznać i zadbać o rozwój swoich zmysłów. 

Cele innowacji

 rozbudzenie  aktywności  własnej  dzieci  oraz  dostarczenie  różnorodnych  bodźców

wspomagających integrację sensoryczną;

 zapoznanie z  narządami  zmysłów i wyjaśnienie,  czym są zmysły i  jaką rolę  pełnią  w życiu

człowieka i zwierząt;

 kształtowanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych;

 doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze;

 rozwijanie  dziecięcego  zainteresowania  światem,  jak  również  kreatywność,  chęci

eksperymentowania, doświadczania i tworzenia;

 kształtowanie rozwoju intelektualnego, ruchowego i emocjonalno-społecznego;

 doskonalenie rozwoju psychoruchowego dzieci;

 poprawa koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi;

 poprawa zdolności koncentracji, skupienia uwagi na jednej czynności przez dłuższy czas;

 kształtowanie umiejętności radzeni sobie z emocjami;

 zapoznanie z właściwościami przedmiotów ich struktury i faktury poprzez manipulację nimi z

jednoczesnym dostarczeniem wrażeń sensorycznych;

 rozwijanie świadomości własnego ciała;

 doskonalenie sprawności manualnej i rozwoju spostrzegawczo-ruchowego;

 stwarzanie możliwości aktywnego działania.

Założenia, które zostały zrealizowane na zajęciach w grupie:

Dzieci:

• poprzez zabawy badawcze poznały zmysły człowieka: wzrok, słuch, dotyk, smak i węch;

• poprzez zabawy ruchowe poprawiły koordynację ruchową i zmysł równowagi;

• brały  aktywny  udział  w  zajęciach  poprzez  to  zdobyły  własne  doświadczenie,  wiedzę  i

umiejętności;



• czerpały przyjemność z zajęć sensoryczno- manipulacyjnych;

• rozwijały swoje umiejętności motoryczne w zabawach konstrukcyjnych;

• w trakcie zabaw plastycznych  pobudzały wyobraźnię, rozbudzał kreatywność, jednocześnie

doskonaliły skupienie uwagi, sprawność manualną i spostrzegawczość wzrokowo-ruchową.

Zmysł  słuchu  rozwijaliśmy poprzez  rozpoznawanie  dźwięków z  otoczenia  oraz  poprzez

granie na instrumentach.

Zmysły wzroku ćwiczyliśmy za  pomocą różnych gier  planszowych,  zabaw ze światłem,

obserwacje przez lupę, i ćwiczeń na spostrzegawczość.

Zmysł dotyku ćwiczyliśmy za pomocą dotykania różnych produktów.  Dzieci badały, co jest

miękkie, twarde, sypkie, itp.

Poprzez zmysł węchu dzieci rozpoznawały zapachy różnych produktów, nazywały zapachy

znajdujące się w naszym otoczeniu, np. w kuchni, łazience, na ulicy, itp.

Zabawa badawcza polegająca na rozpoznawaniu smaków: słodkiego i kwaśnego sprawiła

dzieciom wiele radości. Dzieci prawidłowo rozpoznały każdy smak, jaki był ukryty na talerzach. 


