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Elementy integracji sensorycznej

Zabawa ruchowa z pokazywaniem:
Ręce do machania (dzieci machają rękami)
nogi do skakania (dzieci tupią)
palce do liczenia (dzieci pokazują palce)
a zęby do mycia (dzieci szeroko się uśmiechają)
Głowa do kiwania (dzieci kiwają głową na tak lub nie)
uszy do słuchania (dzieci nadstawiają uszy)
oczy do mrugania (dzieci mrugają powiekami)
usta do śpiewania (dzieci śpiewają NANANA)

„Zmysły” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat zmysłów.
Każdy z nas pięć zmysłów ma,
masz je ty, mam i ja!
Dwoje oczu mam
– patrzę nimi tu i tam.
Dwoje uszu mam
– wszystko dobrze słyszę sam.
Nos mi służy do wąchania,
dłonie zaś do dotykania.
Język jest do smakowania,
różnych potraw próbowania.
Smaki zaś czuję aż cztery:
gorzki, kwaśny, słodki, słony.
Który jest mój ulubiony?
Nie wiesz, drogi mój kolego?
Nie podpowiem ci, nic z tego!
Jednak zgadniesz chyba sam …
Teraz w buzi słodko mam...
Bo cukierek zjadłem, mniam!
Rodzicu warto zadać dziecku pytania do wysłuchanego utworu:
Co było wymienione w wierszu? Do czego służą oczy?
Do czego służą uszy?
Do czego służy nos? Do czego służą dłonie?
Do czego służy język? Jak myślicie, co to są zmysły?
Jaki jest ulubiony smak osoby opisanej w wierszu?
„Do czego służą narządy zmysłów?” – zabawa dydaktyczna
Rodzic (o ile ma możliwość wydrukowania) układa ilustracje przedstawiające
narządy zmysłów (oko, nos, ucho, wysunięty język, dłoń
– wszystkie ilustracje x5) – dziecko podaje ich nazwy.
Następnie rodzic układa ilustracje: np. kwiat, pomidor, cebula, dzwonek, las, bluzka.
Dzieci zastanawiają się, za pomocą którego zmysłu można

„zbadać” każdy z

przedmiotów przedstawionych na ilustracji, np. kwiat – za pomocą wzroku, węchu,
dotyku

(obok

obrazka

przestawiającego

kwiatek

dziecko

układa

obrazki

symbolizujące
narządy odpowiedzialne za określone zmysły).
Rodzic tłumaczy dziecku, że czasami ludzie pozbawieni są jednego ze zmysłów, np.
nie widzą albo nie słyszą. Ludzie też różnią się między sobą

czułością

poszczególnych zmysłów, np. jedni mają bardziej wrażliwy węch, inni lepszy wzrok,
a jeszcze inni bardziej czuły słuch.
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