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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  
„SENSOPLASTYKA” 

 

 

 

 

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 

Program opracowała: Mgr Agnieszka Luśniewska 

 

Na zajęciach nauczyciel/terapeuta wykorzystuje sprzęt i pomoce dydaktyczne zakupione  

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

z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”. 
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WPROWADZENIE  

Program Sesnoplastyka to propozycja zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym 

uczęszczających do Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 Im Jean'a Vanier  

w Płocku roku szkolnym 2021/2022. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z metodą Sensoplastyka, 

która wspomaga wszelkie procesy myślowe dzieci dzięki stymulacji receptorów i rozwojowi połączeń 

nerwowych. Dzieci na co dzień świat poznają poprzez zmysły, dlatego tak ważne jest aby mogły jak 

najwięcej doświadczać, zatem dotykać, czuć, słyszeć, smakować. Wprowadzony program wychodzi 

naprzeciw potrzebom dzieci i ma za zadanie stymulacje wszystkich zmysłów dzieci. Zabawy 

sensoryczne dostarczają różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów dziecka, a także poszerzają 

świat jego doznań. Zajęcia prowadzone w oparciu o metodę Sensoplastyka oparte są na materiałach 

naturalnych, bezpiecznych i ekologicznych. Dzieci staną się twórcami, którzy będą samodzielnie 

tworzyć i kreować rzeczywistość wykorzystując swoje pomysły, palce, ręce, stopy, gdyż będą używać 

mas pachnących, sypkich, mokrych, szorstkich, twardych, suchych, lepkich, kleistych wspomagają 

funkcje poznawcze dziecka, kompetencje inter i intrapersonalne, wpływają na rozwój społeczno- 

emocjonalny oraz na rozwój sensomotoryczny.  

 

,,Sensoplastyka" to rozwój kreatywności i twórczego myślenia poprzez pobudzanie wszystkich 

zmysłów jak węch, smak, zapach, wzrok i dotyk, dzięki użyciu łatwo dostępnych produktów 

spożywczych i pełnej palety barw. Ważną cechą zajęć jest możliwość swobodnej i twórczej 

wypowiedzi. Ponadto działalność plastyczna dziecka stanowi naturalny sposób odkrywania swoich 

predyspozycji i uzdolnień. Można uznać, że proponowane zajęcia wiążą się z arteterapią, zgodnie  

z założeniem, że jest nią oddziaływanie wykorzystujące twórcze właściwości osób. Takie działania 

sprzyjają rozwojowi percepcyjnemu i motorycznemu dzieci. Należy zauważyć, że edukacja plastyczna 

ma charakter rozwojowy, z jednej strony przygotowuje dzieci do odbioru sztuki, wyposaża dzieci  

w wiedzęz drugiej stwarza okazje do aktywnego uczestnictwa w odbiorze sztuki, wpływa na rozwój 

osobowości, pozwala na rozwój twórczego myślenia wyobraźni, pamięci, kreacji.  

 

Założenia programowe  

Program „Sensoplastyka" adresowany jest do dzieci z Miejskiego Przedszkola z Oddziałami  
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Integracyjnymi nr 33 Im Jean'a Vanier w Płocku.  

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

Jego realizacja ma charakter długookresowy wrzesień 2021 r.- czerwiec 2022 r.  

 

Zajęcia z Sensoplastyki prowadzone będą w systemie ;  

- grupowym,  

- indywidualnym.  

 

PROGRAM:  

„Rozwijanie zdolności grafomotorycznej i motoryki małej" wszystkie zajęcia realizowane w ramach 

projektu będą prowadzone z użyciem form i języka wrażliwych na płeć.  

 

CELE:  

- rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia,  

- zmniejszenie deficytów oraz poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym.  

 

Cele ogólne:  

- wprowadzenie dzieci w świat Sensoplastyki  

- wspieranie rozwoju zmysłów  

- wspomaganie budowania świadomości własnego ciała i przestrzeni  

- usprawnianie ruchowe  

- rozwijanie mowy  

- uspołecznianie  

- budowanie poczucia bezpieczeństwa  

- wzmacnianie wiary we własne możliwości  

- uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej  

- relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, frustracji, agresji  

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności 

i samodzielności.  
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Cele szczegółowe:  

• wpływanie na rozwój osobisty dziecka  

• kształtowanie kompetencji intra i interpersonalnych  

• wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni dzieci 

• wpływanie na rozwój dużej i małej motoryki  

• wpływanie na stymulację wszystkich 5 zmysłów  

• pogłębienie kontaktu emocjonalnego z dziećmi - budowanie w ten sposób ich poczucia  

bezpieczeństwa 

• wprowadzenie dzieci w świat Sensoplastyki 

• budzenie ciekawości poznawczej, doskonalenie umiejętności współpracy  

• kształtowanie kreatywności i aktywności  

 

Procedura osiągania celów:  

 

Osiągnięcie założonych celów będzie możliwe poprzez:  

- usuwanie barier poznawczo-emocjonalnych utrudniających aktywność twórczą  

- rozbudzanie motywacji do działań artystycznych  

- stworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i tolerancji  

- poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin plastyki  

- dostrzeżenie indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziecka  

- dostrzeżenie dziecka jako członka grupy i kształtowanie w nim umiejętności współżycia  

w grupie  

- motywowanie do pokonywania trudności pojawiających się w trakcie pracy  

- prezentowanie twórczości dziecka w przedszkolu.  

 

Spodziewane efekty w wyniku realizacji programu:  

Dziecko poprzez udział w zajęciach sensoplastyki będzie mogło osiągnąć spodziewane efekty:  

- znać różnorodne produkty spożywcze, które można wykorzystać do tworzenia różnych mas  

plastycznych i potrafić je wykorzystać w sposób twórczy  
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- posiadać różne umiejętności plastyczne  

- rozwinąć wrażliwość estetyczną  

- poznać świat za pomocą zmysłów  

- zrozumieć proces przemian różnych substancji  

- posiadać większy zakres możliwości komunikacyjnych, a swoje myśli i emocje wyrażać w sposób 

społecznie akceptowany  

- zwiększyć poziom samoświadomości (działań, zachowań) i akceptacji siebie  

- nawiązać prawidłowe kontakty z rówieśnikami  

- umieć podejmować samodzielnie decyzje i odpowiadać za nie  

- posiadać umiejętność twórczego spędzania wolnego czasu.  

 

Metody pracy:  

• działania praktycznego,  

• doświadczeń i eksperymentowania,  

• pokazu i obserwacji,  

• Metoda Sensoplastyka,  

• ekspresyjna. 

 

Formy pracy:  

- indywidualna  

- zbiorowa  

- grupowa  

 

Środki dydaktyczne:  

W trakcie zajęć będą wykorzystywane sprzęty i środki dydaktyczne zakupione w ramach projektu 

unijnego.  

 

Materiały spożywcze: mąka ziemniaczana, mąka pszenna, woda, barwniki naturalne, materiały 

sypkie: kasze, ryże, groch, makarony etc., olej, kasza manna, galaretka, przyprawy, aromaty.  
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Materiały dodatkowe: mokre chusteczki, małe plastikowe butelki, folia malarska, duże worki, 

plastikowe miski, rękawiczki, słomki, foremki do pieczenia, obrus papierowy, foremki do piaskownicy, 

łopatki, wiadereczka.  

 

 

Przykładowe zabawy:  

- tworzenie masy solnej, ciastoliny, cieczy nienewtonowskiej  

- lepienie z wykonanej masy solnej lub ciasto liny  

- tworzenie rysunków na kaszy manny  

- tworzenie mozaiki z kolorowego makaronu  

- tworzenie sztucznego śniegu i lepienie z niego  

 

Ewaluacja  

Po zakończeniu programu nastąpi jego ewaluacja na podstawie obserwacji uczestników oraz po  

wystosowaniu ankiet dla rodziców.  

 

W ramach realizacji zajęć Sensoplastyka z Projektu „,Misja przedszkolak - równanie szans 

edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” wykorzystałam 

następujące pomoce zakupione przez Urząd Miasta Płocka :  

Pomoce:  

- masa plastyczna,  

- foremki,  

- wałeczki i narzędzia do modelowania,  

- plastelina,  

- stemple,  

- farby: faktorowe, do malowania palcami,  

- piasek kinetyczny,  

- kredki akwarelowe,  

- karton: fakturowy, wydrapywanki, brystol,  

- folia: karbowana, fakturowa,  
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- pompony,  

- pióra,  

- klocki kukurydziane,  

- druciki kreatywne,  

- styropianowe kulki kolorowe,  

- brokat.  

 

Artykuły spożywcze:  

- mąki: ziemniaczana, pszenna,  

- płatki: jag lniane, owsiane, zbożowe itd.  

- makarony,  

- ryż,  

- kaszki dla dzieci,  

- olej,  

- woda,  

- galaretki,  

- kisiel,  

- budyń,  

- przyprawy,  

- aromaty,  

- mleko,  

Jednorazowe talerzyki, sztućce. 

  

 

 

 

 

 

 

 


