
Poznajemy otoczenie wielozmysłowo i ćwiczymy funkcje: wzrokowe, słuchowe, 

dotykowe, smakowe i węchowe. Ćwiczenia te należy modyfikować i dostosowywać 

odpowiednio do indywidualnych możliwości, potrzeb i preferencji dziecka. Najczęściej 

w konkretnym ćwiczeniu nacisk kładziemy na stymulację jednego zmysłu, ale 

w sposób pośredni oddziaływujemy także na inne zmysły. 

Rodzaj 

ćwiczenia 

Opis 

FUNKCJE 

WZROKU 

• rzucanie piłek (także świecących), zabawek i wodzenie za nimi 

wzrokiem 

• puszczanie bańek mydlanych i zachęcanie dziecka aby je łapało lub 

przebijało paluszkiem 

• wprawianie w ruch patyczka z zawiązanymi na jego końcu 

bibułowymi wstążkami, poruszanie nim rytmicznie na boki, 

w górę - w dół, rysowanie trójkątów, kół, ósemek itp. i zachęcanie 

dziecka do obserwowania lub naśladowania 

• w domu (lub na świeżym powietrzu w miarę możliwości) gdy cienie 

są dobrze widoczne skupianie na nich uwagi dziecka, wykonując 

różne ruchy, tworząc różne kształty rękami lub podnosząc różne 

przedmioty 

• do małych plastikowych butelek z wodą dodawanie barwników 

spożywczych, farb i zachęcanie dziecka do potrząsania nimi 

• lusterkiem ( a gdy jest ciemno latarką lub laserem) puszczanie 

motylka, który lata po ścianach, suficie, siada na kwiatku, na meblach 

i zachęcanie dziecka do wodzenia za nim wzrokiem 

• skupianie uwagi dziecka na świetle latarki przebijającym przez 

kolorowe bibuły (nakładanie bibułki na latarkę) 

• przed lustrem wykonywanie różnych ruchów, min i zachęcanie 

dziecka do ich naśladowania oraz obserwowania swego lustrzanego 

odbicia 

• oglądanie krajobrazu przez słoneczne okulary, szklane butelki  

w różnych kolorach i inne przeźroczyste materiały 

FUNKCJE 

SŁUCHU 

• zachęcanie dziecka do wsłuchiwania się w różne dźwięki, np.: 

telefonu 

• przesuwanie patyczka po nierównych powierzchniach np.: grzebieniu, 

karbowanej tekturze, tarle i wsłuchiwanie się w powstałą muzykę 

• zachęcanie dziecka do potrząsania grzechoczących, ściskania 

piszczących, wciskania przycisków grających zabawek 

• do plastikowej, metalowej miski wsypywanie np. orzechów, 

kamyków, grochu, guzików, wlewanie wody i wsłuchiwanie się w 

wydawane odgłosy 

• do małych, plastikowych, nieprzeźroczystych pojemników 

wsypywanie różnego rodzaju materiałów (muszle, groch, piasek itp.) i 

zachęcanie dziecka do potrząsania nimi  

• uderzanie łyżką z drewna, metalu, plastiku w różnego rodzaju garnki, 

miski, kubki 

• wprawianie w ruch różnych materiałów (gazety, folę spożywczą, folię 

bąbelkową, papier śniadaniowy), przesuwanie po nich dłoni, 



zgniatanie i wsłuchiwanie się w wydawane odgłosy 
• słuchanie dźwięków, odgłosów, muzyki, bajek, słuchowisk 

• słuchanie czytanych bajek, śpiewanych piosenek 

FUNKCJE 

DOTYKU 

• ubieranie dziecka w odzież o zróżnicowanej fakturze i stopniu 

miękkości  

• mycie rąk i twarzy wodą o różnej temperaturze (można zaczynać od 

chłodnej, potem przejść do ciepłej i zakończyć znowu chłodną)  

• wycieranie rak, twarzy i ciała ręcznikami różnej grubości (ręcznik 

można podgrzać na kaloryferze lub na słońcu, aby wzbogacić 

doznania o odczucia temperatury) 

• czesanie z wykorzystaniem przyborów różnego rodzaju, a także 

własnych dłoni i palców  

• ekspozycja dziecka na słońce (w obecnej sytuacji jest to możliwe 

w ograniczonym zakresie, ale w zależności od możliwości można 

skorzystać z przydomowego ogródka, balkonu lub otwartego okna)  

• kontakt ze zwierzętami domowymi  

• manipulacja lub trzymanie zabawek o zróżnicowanych 

powierzchniach i z różnych materiałów  

• zabawy w różnego rodzaju materiałach i substancjach, (do miski 

wsypujemy groch, kasze, makarony, kulki żelowe, gąbki, pocięte 

gazety, piasek, ziemie, błoto, kisiel, krochmal, a dzieci samodzielnie 

lub z pomocą sięgają do nich dłońmi i manipulują) 

• wyżej wymienione produkty oraz substancje mogą również być 

wykorzystane do stymulacji stóp 

• manipulowanie i formowanie prostych form (kulki, wałki) 

z wykorzystaniem mas plastycznych (masa solna, ciastolina, 

plastelina) 

• ugniatanie folii aluminiowej, folii bąbelkowej, celofanu itp. 

FUNKCJE 

WĘCHU 

• poznawanie zapachu: mydła, pasty do zębów, żelu do mycia, 

szamponu, dezodorantu, kosmetyków rodziców (perfumy) 

• wytwarzanie piany podczas kąpieli, mycia rąk w misce  

• masowanie dłoni, twarzy i ciała oliwką kosmetyczną, kremem, 

balsamem 

• wspólne obieranie owoców i warzyw, np.: pomarańczy, cebuli 

• wąchanie szczypiorku, koperku oraz ziół świeżych i suszonych 

• wspólne gotowanie potraw, wykonywanie sałatek owocowych 

i warzywnych, pieczenie ciasta 

• zapalanie świec zapachowych, kadzidełek, lampki z olejkami 

zapachowymi  

• wąchanie soków owocowych i warzywnych, herbaty owocowej, 

miętowej 

• wąchanie kwiatów w wazonie, roślin doniczkowych 

• zapachy kwiatów, drzew,  krzewów, trawy w ogródku (kto posiada)  

FUNKCJE 

SMAKU 

• przygotowywanie zróżnicowanych posiłków bogatych w owoce 

i warzywa 

• smakowanie surowych, gotowanych, pieczonych owoców i warzyw 



(tartych, ucieranych, krojonych, miksowanych) 

• przygotowywanie słodkich i słonych kanapek (dżem, krem 

czekoladowy, serki, sery, wędliny, warzywa, sosy) 

• picie soków owocowych i warzywnych, herbaty owocowej 

i miętowej, kakao  

• smakowanie wody zmieszanej z różnymi produktami (cukrem, solą, 

cytryną) i różnymi sokami   

• podawanie pokarmów o przeciwnych smakach, np.:  dżem-musztarda, 

ogórek-miód, sól-cukier itp. 

• degustowanie budyniu, kisielu, galaretki, serków o różnych smakach  

• smakowanie jogurtu naturalnego z produktami słodkimi (z dżemami, 

sokami o różnych smakach, czekoladą, kawałkami owoców, ciastek, 

musli) i słonymi (chrzanem, ketchupem, musztardą, czosnkiem)  

 


