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Projekt pn.: „Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci  
z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 - 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 - Edukacja przedszkolna. 
 

 
 
 
 

Program 
„SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA” 

 

 

 

 

Miejsce realizacji: Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Płocku 

Termin realizacji: 2021/2022 

Rodzaj zajęć: zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęcia 

grupowe dla dzieci z deficytami 

Program opracowała: Małgorzata Marońska 

 

Na zajęciach nauczyciel/terapeuta wykorzystuje sprzęt i pomoce dydaktyczne zakupione  

w ramach projektu pn.: „Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci  

z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”. 
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Otaczający nas świat jest mieszaniną bodźców zmysłowych: światła, zapachów, struktur i fak-

tur, które można poznawać za pomocą zmysłów, tj. dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Terapia 

w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb danego dziecka. W takiej Sali 

dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Zajęcia 

w Sali Doświadczania Świata to przede wszystkim wszechstronna stymulacja układu nerwowego 

dziecka. 

Cel: stymulowanie lub wyciszania zmysłów w której przy pomocy specjalistycznie dobranego  

wyposażenia stymulującego środowisko wpływające na rozwój zmysłów u dzieci, które  

w codziennym życiu mają problem z prawidłowym odbieraniem i przetwarzaniem bodźców świata 

zewnętrznego, zmniejszenie deficytów oraz poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym. 

Program: wielozmysłowe oddziaływanie na zaburzone sfery rozwojowe. 

Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu będą prowadzone z użyciem form i języka 

wrażliwych na płeć. 

Terapia w Sali Doświadczania Świata pobudza rozmaite zmysły, powodując osiągnięcie u uczestni-

ków konkretnych efektów terapeutycznych. 

Wzrok: 

• zyskanie poczucia i świadomości światła, 

• ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych, 

• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania, 

• poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

• usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej, 

• poszerzenie doświadczeń wzrokowych oraz pamięci wzrokowej. 

Słuch:  

• ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,, 

• poszerzanie zasobu doświadczeń słuchowych, 

• zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami, 

• rozwijanie pamięci słuchowej, 
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• stymulowanie koordynacji słuchowo – ruchowej, słuchowo – wzrokowej, 

• ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy.  

 

Smak: 

• rozwijanie percepcji smakowej, 

• nabywanie umiejętności rozróżniania smaków, 

• poszerzanie preferencji smakowych. 

 

Dotyk: 

• poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania, 

• poprawa orientacji w schemacie własnego ciała, 

• ćwiczenie zdolności manipulacyjnych, 

• rozwijanie wrażliwości dotykowej, 

• rozwój aktywności ruchowej. 

 

Węch: 

• poszerzanie doświadczeń węchowych, 

• ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacji zapachu, 

• budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego świata. 

 

Stymulacja przedsionkowa: 

• ćwiczenie odpowiedniego napięcia mięśniowego, 

• rozwijanie poczucia i świadomości ciała, 

• orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni, 

• poprawienie koncentracji uwagi, 

• rozwijanie aktywności. 
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Formy zajęć: 

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata dzielą się na indywidualne i grupowe. Zajęcia odbywają się pod 

okiem nauczyciela terapeuty, którego rolą jest stworzenie odpowiednich warunków do stymulacji  

i relaksacji poprzez odpowiednią selekcję bodźców oddziałujących na dziecko. Nauczyciel uważnie 

obserwuje zachowanie dziecka i pozostawia mu możliwość wyboru aktywności, jednocześnie dbając 

o jego komfort fizyczny i psychiczny oraz o bezpieczeństwo. 

WYPOSAŻENIE SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA  

Sala Doświadczania Świata jest specjalnie wyodrębnionym pomieszczeniem wyposażonym w spe-

cjalistyczny sprzęt, który ma za zadanie przenieść dziecko w ,,inny", niezwykły świat: z tysiącem 

barw, rozmaitych dźwięków i zapachów. Wyposażenie Sali stanowią elementy stymulujące różno-

rodne zmysły, np.:  

• łóżko wodne - leżąc na łóżku wodnym dziecko odczuwa całe swoje ciało, mięśnie stają się 

rozluźnione, dodatkowo poruszając materacem dostarczamy dziecku wrażeń ruchowych 

zbliżonych do pływania statkiem po morzu;  

• rozpylacz zapachów - niewielkie urządzenie, do którego możemy wlać wybrane olejki zapa-

chowe emituje wraz z parą wodną zapach, nawilża powietrze i jednocześnie zmienia kolory 

dodatkowo stymulując zmysł wzroku; 

• projektor świetlny i dźwiękowy - projektor, który koncentruje wzrok i uwagę dziecka  

na zmieniających się sekwencjach barw i obrazów wyświetlanych na ścianie, czy też suficie. 

Odpowiednio dobrana muzyka stymuluje zmysł słuchu, odpręża, uspokaja, ale również  

zachęca dziecko do dalszej aktywności; 

• kolumna wodna - imitująca akwarium z pływającymi w środku rybkami  

i pęcherzykami powietrza. Dodatkowo kolumna zmienia kolory; 

 

• bęben oceaniczny - dzięki małym stalowym kulkom bęben naśladuje odgłos fal.  

Można go uderzać rękami lub młotkiem z filcu; 
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• kółka do efektów świetlnych - kółka wolno się obracają przed promieniem światła,  

w efekcie czego powstaje wspaniała gra kolorów, która w połączeniu z muzyką tworzy  

odprężającą atmosferę.  

 

W celu sprawdzenia efektów wprowadzonego programu na bieżąco będę monitorować zaplano-

wane działania. Źródłem informacji o programie będą dzieci, rodzice i nauczyciele.  

Ważne będą zarówno ich opinie o programie, jego skuteczności, użyteczności, jak i osiągnięcia dzieci 

i czynionych przez nich postępach.  

W ramach zajęć Sali Doświadczania Świata wykorzystywany był sprzęt zakupiony w ramach realiza-

cji Projekt pn.:  „Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci  

z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”. 

 

 

 

 

  

 

 

 


