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1. Wstęp
Dzieci patrzące na otaczający je świat doświadczają wielu zjawisk, które niejednokrotnie są 
dla nich niezbadane. Doświadczenie zdobywają za pomocą swoich zmysłów, dzięki którym 
mogą otworzyć się na nowe doznania. Poprzez różnego rodzaju działania zarówno w domu, 
jak i w przedszkolu rozwijają się w sposób twórczy i kreatywny, wzmacniając przy tym swoją 
elastyczność i rozwijając wyobraźnię. 

2. Sensoplastyka, czyli co?
Powszechnie przyjęto, że plastyka sensoryczna opiera się głównie na stymulowaniu rozwoju 
zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Jak sama nazwa wskazuje, metoda ta oparta jest o edu-
kację plastyczną. Według założeń autorki metody, Anny Izabeli Stefańskiej, nie można pominąć 
także elementów coachingu oraz arteterapii. 

Czym zatem jest coaching? Badając literaturę przedmiotu, można powiedzieć, że jest to pewien 
proces pozwalający osobie na podejmowanie działań przyczyniając się do przyspieszenia jej 
rozwoju i polepszania własnej efektywności. Aby lepiej zrozumieć sens coachingu, warto poznać 
jego założenia, jakie zostały podkreślone przez zespół specjalistów wchodzących w skład Izby 
Coachingu. Według autorów opracowań, coaching bazuje na posiadanych przez dziecko 
umiejętnościach oraz wiedzy, a jej głównym celem jest uwolnienie i rozwinięcie tego potencjału. 
Poza tym, każdy jest tutaj traktowany w sposób całościowy, przy jednoczesnym uwzględnianiu 
istotnych dla jednostki wartości. Zaobserwowano także, że poprzez działania dziecko znajduje 
szereg problemów do rozwiązania (to usprawnia procesy poznawcze i myślenia).

Niezwykle istotna w zrozumieniu coachingu jest relacja opierająca się przede wszystkim na 
zaufaniu, poszanowaniu oraz otwieraniu się na drugiego człowieka, w celu uzyskania informacji 
zwrotnej. Nie można przy tym pominąć relacji wynikającej zarówno ze strony dziecka, jak i osoby 
dorosłej. W procesie działania dziecko angażuje i orientuje się na zaobserwowane przez siebie 
efekty. Niezwykle istotne przy tym jest, aby zapewnić bezpieczne warunki będące drogą do 
odkrywania, kreowania i eksperymentowania. 

Założenia sensoplastyczne, podobnie jak w przypadku coachingu, podkreślają aktywne słu-
chanie, dzielenie się zaangażowaniem. Ważne też jest podkreślanie mocnych stron dziecka, 
jego możliwości, zalet i docenienie włożonego trudu w proces twórczości. Niezwykle istotne 
jest także poszanowanie drugiej osoby poprzez podmiotowe jej traktowanie, co w praktyce 
oznacza pełną akceptację prawa do odmowy danego działania.

Co zatem łączy sensoplastykę i coaching? Jak słusznie zaobserwowano, istotną cechą sen-
soplastyki jest zachowanie jak największego bezpieczeństwa dla dzieci, dlatego też opiera się 
ona tylko i wyłącznie na produktach spożywczych mających swoje zastosowanie przy tworzeniu 
różnego rodzaju farb, mas, czy też pianek.

Metoda sensoplastyczna opiera się na relacjach z drugą osobą, wyrażana w sposób twórczy 
i niewerbalny. Warto zatem podkreślić, że plastyka sensoryczna to pewien akt tworzenia, który 
przynosi radość ze wspólnego działania i poznawania zjawisk, które nie zostały jeszcze w pełni 
odkryte. Oczywiście nie można pominąć faktu, że te konkretne działania stanowią przede wszyst-
kim zabawę budującą więź i pozwalającą poznać świat wszystkimi zmysłami. To one bowiem 
powodują, że dzieci budzą w sobie kreatywność, która przez otwartość działań rozbudza pozy-
tywne emocje. Poza tym stymulacja węchu, wzroku, dotyku, słuchu czy też smaku ma swój wpływ 
na rozwój połączeń nerwowych w mózgu, przyczyniając się tym samym do sprawniejszego pro-
cesu myślenia, planowania, łączenia analizy i syntezy w umyśle dziecka.
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SCENARIUSZE

Scenariusz 1

Podróż do krainy tysiąca zmysłów

Wiek uczestników dowolny, po dostosowaniu stopnia trudności zadań

Liczba uczestników zajęcia grupowe – 15 osób

Pomoce dydaktyczne •  barwniki spożywcze
 •  owoce (maliny)
 •  warzywa
 •  produkty spożywcze (migdały, orzechy, mąka pszenna, żytnia, 

olej, przyprawy, cukier puder, olejek waniliowy)
 •  chusta animacyjna
 •  płyty CD z muzyką klasyczną
 •  odtwarzacz płyt CD
 •  przezroczyste buteleczki
 •  szalik
 •  miski
 •  folia malarska
 •  papierowe talerzyki
 •  mikrofalówka

Cele
  desensytyzacja zapachowa (odwrażliwianie)

  rozwijanie umiejętności rozpoznawania zapachów

  rozwijanie motoryki małej i dużej

  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

  rozwijanie równowagi

  kształtowanie wrażliwości zmysłowej oraz muzycznej

Przebieg zajęć

Wyruszamy w podróż do krainy tysiąca zmysłów! 
Odkrywamy świat dotykiem, smakiem, wzrokiem i węchem

1. Witamy w krainie spokojnych zapachów. Dzieci siedzą w kole na przykrytej folią malarską 
podłodze. Jedno z dzieci trzyma w ręku buteleczkę z wodą wymieszaną z różnymi przyprawami: 
cynamon, imbir, majeranek, papryka, oregano. W rytm relaksacyjnej melodii (Johann Pachelbel 
Kanon D-dur) dzieci przekazują ją sobie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
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2. Wyprawa po drodze stu dotyków. Po poznaniu wszystkich tajemniczych zapachów dzieci 
wybierają się na wyprawę po drodze stu dotyków. Mieszają zmiksowane wcześniej sparzone 
migdały z malinami oraz masą orzechową . Dodają cukier puder, wodę oraz olejek waniliowy. 
Następnie zagniatają ciasto oraz dodają kolorowe barwniki spożywcze (według potrzeb). 
Z gotowej masy na podłodze przykrytą folią „tkają” dotykowy dywan, po którym w rytm melodii 
(Georges Bizet „Les Toreadors” z opery „Carmen”) poruszają się bosymi stopami.

3. Nasze dłonie maszerują i dotykiem w rytm tańcują. Dzieci siedzą na podłodze, na której 
mają położoną drewnianą tackę. Mieszają na niej mąkę pszenną, ziemniaczaną, olej jadalny, 
wodę, barwniki spożywcze oraz przyprawy (oregano, paprykę, cynamon – według upodobań). 
Dzielą ją na tyle części, ile chcą uzyskać kolorów. Następnie dodają barwniki oraz przyprawy. 
W zależności od potrzeby dodają wodę, aby uzyskać odpowiednią konsystencję masy. Two-
rząc „kołderkę sensoryczną”, poruszają dłońmi oraz palcami w rytm utworu Antonina Dvoraka 
„Humoreska”.

4. Jedziemy w nieznane
  I wariant: Dzieci stąpają boso po chuście animacyjnej, pod którą ukryte są różne owoce 

i warzywa. Dotykiem stóp próbują zgadnąć, co to jest.

  II wariant: Jedno dziecko ma zawiązane oczy, a drugie jest jego przewodnikiem podającym 
różne owoce i warzywa. Zadaniem dziecka z zawiązanymi oczyma jest dotykiem, węchem 
lub smakiem odgadnąć, co to jest.

5. W krainie puchnącego krajobrazu. Dzieci w rytm melodii „III Koncertu Brandenburskiego” 
Jana Sebastiana Bacha w kolorowej misce mieszają mąkę pszenną, sodę lub proszek do piecze-
nia, sól, wodę oraz barwniki spożywcze w dowolnych kolorach. Mieszają tak długo, aż uzyskają 
masę przypominającą ciasto naleśnikowe. Uzyskaną kolorową masę wlewają do woreczków 
przezroczystych, w których tworzą małą dziurkę. Zawartość woreczka wyciskają na talerzyk 
jednorazowy, tworząc krajobraz według własnego pomysłu. W końcowym etapie z pomocą 
nauczyciela wkładają gotowe dzieło do mikrofalówki na 30 sekund. Wszyscy obserwują proces 
wzrastania, a następnie wyjmują gotowy produkt i prezentują innym swoją twórczą pracę.

6. W kolorach łagodnej tęczy. W rytm melodii do utworu Fryderyka Chopina „Preludium Des-dur” 
(tzw. „Deszczowe”) dzieci, siedząc w kole, mieszają w miskach barwniki oraz soki w dowolnych 
smakach. Następnie przelewają je z miski do miski, po czym delikatnie uderzają palcami w taflę 
„tęczowego wywaru”.


