


OGRÓD ZMYSŁÓW I ŚCIEŻKA 
MAŁEGO SPORTOWCA

Nasze przedszkole zostało oddane do użytku 1 września 2017r. Piękny nowy budynek ale taki „obcy”. 
Szybko zabraliśmy się za oswajanie przestrzeni. Powstały liczne pomysły na zagospodarowanie 
budynku i ogrodu tak by wspierać naturalny rozwój i ciekawość dzieci.

Projekt aranżacji korytarza i ogrodu przygotowała grupa zaangażowanych nauczycieli, a do realizacji 
włączyli się pozostali pracownicy. Elementy „ścieżki sportowca” zostały wycięte z folii samoprzylepnej 
i naklejone na podłodze ogromnego korytarza. Od razu zrobiło się weselej, a droga do sali przedszkolnej 
stała się atrakcyjna.  Dzieci zapraszają rodziców do wspólnej zabawy, grają po polsku i angielsku, 
rozwijając koordynację, równowagę, spostrzegawczość, pamięć.

Wiosną nasze prace wkroczyły do przedszkolnego ogrodu i rozpoczęła się realizacja pozostałych 
projektów: „ogród zmysłów”, brudna kuchnia i zewnętrzna część ścieżki małego sportowca.



PUSTA PRZESTRZEŃ KORYTARZA 
PRZEKSZTAŁCONA W ŚCIEŻKĘ 

MAŁEGO SPORTOWCA



Policz  kropki Zakręć się jak listek



Skacz Szukaj literek



ŚCIEŻKA MAŁEGO SPORTOWCA  
W  OGRODZIE

Pusta  przestrzeń Już  można  skakać



OGRÓD  ZMYSŁÓW
Ogród podzielony jest na kilka stref: 

• Ogród dotykowy - ścieżka sensoryczna na której przedszkolaki mogą stymulować receptory w stopach za 
pomocą naturalnych bodźców takich jak kamienie, piasek, szyszki, trawa, drewno, ćwiczyć równowagę i 
koordynację oraz rozwijać wyobraźnię dotykową.; tablica manipulacyjna do ćwiczeń motoryki małej, której 
rozwijanie jest niezbędne do właściwego przygotowania do nauki pisania

• Ogród zapachów - rośliny dobrane w taki sposób, by natężenie zapachów było jak najbardziej intensywne, a 
różne bukiety łączyły się w niepowtarzalne kompozycje aromatyczne. 

• Ogród dźwięków - tworzony tak, aby odgłosy przyrody były intensywne oraz korzystnie oddziaływały na nasze 
odczucia. Tablica dźwiękowa z umieszczonymi na niej przedmiotami wydającymi dźwięki o różnej głośności 
(pojemniki plastikowe, metalowe, kratka metalowa) co pozytywnie wpływa na usprawnianie procesów 
przetwarzania słuchowego. 

• Ogród smaku – rosną tu krzewy i drzewa owocowe, co pozwala na obserwację rocznej wegetacji roślin. Oprócz 
ich podziwiania w czasie owocobrania można tu rozkoszować się smakami owoców, warzyw i ziół.

• Ogród kolorów – dzieci mogą podziwiać ogród w różnych porach roku, obserwują jak się zmienia otoczenie. 
Wzrok pozwala na odnajdywanie kolorów, ale także poprzez pokrój i kształt, nie tylko form naturalnych. Bodźce 
wzrokowe wpływają całościowo na nasze postrzeganie otoczenia.

• Ogród równowagi – Mini park linowy – dzieci ćwiczą ogólną zręczność od koordynację ruchową zaczynając, a 
na zmyśle równowagi kończąc. Pokonywanie napotkanych trudności wzmacnia poczucie pewności siebie, że 
przezwyciężanie kolejnych przeszkód staje się łatwiejsze. 



Ogród  dotykowy

Ogród  zapachów



Ogród  Dźwięków

Ogród  Równowagi



Ogród  smaku i kolorów
Brudna kuchnia do 

doświadczeń z woda i ziemią



W NASZYM OGRODZIE USYTUOWANA JEST „RODZINNA ŁAWECZKA”, KTÓRA 
JEST SYMBOLICZNYM OPIEKUNEM OGRODU. OPRÓCZ FUNKCJI 

POZNAWCZEJ, OGRÓD POPRZEZ ZABAWY EDUKACYJNE POMAGA W 
BUDOWANIU WIĘZI INTERPERSONALNYCH. UCZY SZACUNKU DO ROŚLIN, 
DBANIA O ZIELEŃ (PLANOWANIE DZIAŁAŃ) I UTRZYMANIA PORZĄDKU.


