


    

     Witamy serdecznie w kolejnym wydaniu przedszkolnego Kwartalnika. Pierwszy 
numer w roku szkonym 2018/19 poświęcony jest tematyce Integracji Sensorycznej. 
Przedstawiamy Państwu czym jest metoda oraz terapia SI, doradzamy jak możemy 
jako Rodzice pomóc naszym dzieciom, jakie działania podejmujemy w przedszkolu 
w celu zapobiegania deficytom przetwarzania sensorycznego. Zachęcamy również 
do wypełnienia załączonej ankiety, która pomoże rozwiać Państwa wątpliwości na 
temat prawidłowego rozwoju. W razie wątpliwości zapraszamy na rozmowę do 
nauczycieli grup, którzy chętnie pomogą, w zakresie udzielenia szczegółowych 
informacji, wspracia czy też w razie potrzeby pokierowania do odpowiedniego 
specjalisty.  

 Metoda SI-  jedna z najnowszych metod terapeutycznych stworzona przez 
amerykańską psycholog dr A. Jane Ayres. Teoria zakłada, że prawidłowe            

funkcjonowanie psychologiczne człowieka związane jest z procesem właściwego 
odbioru, przetwarzania i integrowania przez mózg informacji o charakterze 
sensorycznym. Informacje te mogą dochodzić drogą słuchową, wzrokową, 

dotykową, smakową, zapachową, a także innymi kanałami zmysłowymi t.j. czucia 
głębokiego ( proprioceptywnego, ich receptory znajdują się w mięśniach i 

ścięgnach) oraz zmysłem, który odbiera grawitacje i ruchy naszego ciała (układ 
przedsionkowy, jego receptory znajdują się w uchu wewnętrznym). SI to inaczej 

przetwarzanie bodźców sensorycznych. Jest to proces podczas którego układ 
nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (czyli 

zmysłu równowagi, dotyku, czucia głębokiego, węchu, smaku, wzroku i słuchu) a 
następnie organizuje je w spójną całość i interpretuje tak, aby mogły być

 wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu.
Terapeuta Integracji Sensorycznej, Elżbieta Pasich 

                                                         

 

 

Przedszkolaki z Supraśla uczciły 100 Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę!

  Z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 8 listopada 
2018r. w Domu Ludowym w Supraślu odbył się Wieczór Pieśni Patriotycznych w 
wykonaniu dzieci 
z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu. 
          Na uroczystość przybyło wielu  zaproszonych gości m.in. Burmistrz Gminy 
Supraśl - dr Radosław Dobrowolski, który objął nasze przedsięwzięcie honorowym 
patronatem, ks. proboszcz Andrzej Chutkowski, kapral Grzegorz Perkowski wraz z 
ułanami ze Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, Dyrektorzy 
zaprzyjaźnionych placówek oświatowych oraz instytucji z naszej gminy, przedsta-
wiciele Rady Seniorów w Supraślu, Rodzice naszych przedszkolaków oraz nauczy-
ciele i pracownicy z naszego Przedszkola.
         Dzieci z  grup: Elfy, Muminki, Gumisie, Pszczółki i Smerfy wraz z harcerkami 
zaprezentowały program artystyczny. Rozpoczęliśmy koncert pieśnią harcerską, 
lecz nie zabrakło pieśni żołnierskich, legionowych i ułańskich. Najstarsze przedsz-
kolaki zaprezentowały taniec ludowy - Kujawiak. Patriotyczny wydźwięk spotkania 
podkreślały też okolicznościowe, patriotyczne wiersze.
          Jednak największą niespodzianką był występ pana Czesława Jakubowicza 
wiceprezesa Związku Piłsudczyków w Białymstoku, który wcielił się w postać Józefa 
Piłsudskiego. 
Nasze spotkanie z piosenką zakończyliśmy Hymnem Polski.
A potem wszyscy zgromadzeni śpiewali pieśni takie jak: Przybyli ułani, Marsz 
Pierwszej Brygady, Szara Piechota i Wojenko, Wojenko. Braw i podziękowań nie 
było końca. Wszyscy uczestnicy otrzymali niespodzianki w postaci pocztówek wyko-
nanych przez dzieci, a naszym małym artystom wręczono chorągiewki i słodką 
niespodziankę. 
  Następnego dnia po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Polski w Przedszkolu 
zostały rozdane nagrody i dyplomy ufundowane przez Urząd Miejski w Supraślu za 
udział w konkursie plastycznym „Piękna nasza Polska cała”, który zorganizowało 
nasze Przedszkole. Wpłynęło ponad 50 pięknych prac. Serdecznie gratulujemy  
rodzicom i dzieciom.
  I tak oto czynnie włączyliśmy się wszyscy w tworzenie nowej tradycji, 
WSPÓLNEGO ŚPIEWANIA PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH. Pokazaliśmy, że szanujemy 
naszą narodową historię, że umiemy być RAZEM! 

                                                                                     Beata Grochowska-Surowiec
                                                                                 Anna Puławska, 

                                                                                               Agnieszka Masłowiecka



     W grupie  „Kaczuszki” staramy się stosować elementy integracjii sensorycznej. 
Oprócz zajęć plastycznych (malowanie opuszkami palców oraz różnymi 
fakturami typu korek, wata, itp.) robimy również zabawki z naturalnych tworzyw 
np.kartonów, rolek  po papierze,nawlekamy makarony na słomki,  ćwicząc w ten 
sposób małą motorykę czyli sprawność dłoni i palców. Robimy też własne 
gniotki, a także różnego rodzaju masy plastyczne,  którymi się bawimy (np. 
ciastolina) lub coś z nich tworzymy (zimna porcelana).
   Pamiętamy również o motoryce dużej (odpowiadającej za sprawność całego 
ciała) i zakupiliśmy do naszej sali matę do skakania.
Codziennie też  staramy się wychodzić do lasu,bądź na spacer, bo kontakt z 
naturą jest bardzo ważny w całościowym rozwoju  dziecka.
  
                                                                                        Karolina Szczepańska, Justyna Dekarz

                                                                                                                    

Podczas sprzątania zabawek, pewna  
dziewczynka z grupy 5- latków, mówi do 
chłopców:
- Chłopcy, proszę się zgiąć (w domyśle: 
pozbierać klocki).
- Bolek, „zgiń się”!

     Anegdoty naszych przedszkolaków:

Podchodzi dziewczynka do Pani  z zabawką 
w ręku i z żalem stwierdza:
- Proszę Pani, samolot ma „pomałane” 
skrzydełko!

W jednej ze starszych grup przedszkolnych:
- Proszę Pani, jak zszedłem dzisiaj na dół o 
2.00. w nocy, to rodzice jeszcze nie spali.
- A dlaczego Ty nie spałeś o tak późnej 
porze?
- Bo sen się skończył! – odpowiada chłopiec.

      Dzieci z grupy ,,Muminki" to już 4 - letnie przedszkolaki. Mają nową salę i w 
tym roku już nie leżakują. Mamy więc więcej czasu na wspólną naukę i zabawę. 
Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach sensorycznych, które mają na celu 
poznawanie świata za pomocą zmysłów - wzroku, słuchu,węchu, smaku, 
dotyku. Poznają też świat uczestnicząc w tańcach, zabawach ruchowych, 
słuchając i obcując z przyrodą. Nasze ulubione zabawy to: ,,Pudło sensoryczne", 
,,Ścieżki sensoryczne" wspierające układ dotykowy.Dzieci poprzez dotyk 
poznają różne przedmioty i różne faktury.To świetny masaż dla stóp i dłoni 
pobudzający różne receptory.
     Często wykorzystujemy masy sensoryczne do ćwiczeń małych 
rączek.Używamy ciastolinę,masę piankową,masę solną,piasek 
kinetyczny.Bawimy się też w gotowanie gdzie dzieci mieszają, przelewają, 
odmierzają.Na zajęciach plastycznych malujemy paluszkami i całą dłonią.Te 
czynności doskonalą receptory dłoni.Dzieci uczestniczyły w zabawach            
smakowych i węchowych podczas degustacji warzyw i owoców.Często korzys-
tamy z sali gimnastycznej,placu zabaw oraz leśnej polany gdzie dzieci pokonują 
tory przeszkód,bawią się w berka,chodzą tyłem,turlają się,huśtają,skaczą na 
piłkach,korzystają z basenu z piłeczkami,rotocubo,megabloków .Celem naszych 
zabaw jest poprawa integracji pomiędzy zmysłami.
                                                                                 Wiesława Chorąży, Małgorzata Szypluk

                                                                                                      

       Celem terapii SI jest dostarczenie w sposób kontrolowany odpowiedniej ilości 
bodźców zmysłowych zwłaszcza przedsionkowych, proprioceptywnych i 
dotykowych, tak aby dzieco tworząc reakcję adaptacyjną poprawiło integrację 
tych bodźców.
     Terapię tę określa się mianem „naukowej zabawy”, podczas której dziecko 
huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na 
kołysce. Dzięki zabawie przyjemnej i interesującej dokonuje się integracja 
bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu 
nerwowego co pozwala na lepszą organizację działań. W toku pracy terapeuta 
stymuluje zmysł dziecka oraz usprawnia takie zakresy jak motoryka mała, duża, 
koordynacja wzrokowo – ruchowa. Zadaniem terapeuty jest przy zastosowaniu 
odpowiedniej techniki eliminowanie, wyhamowanie, oraz ograniczenie 
nieporzędanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub 
dostarczenie silnych bodźców co jest konieczne przy podwrażliwościach.



     Poznajemy świat za pomącą zmysłów – wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku -  
czyli zabawy  sensoryczne w grupie Gumisiów:
- zabawy różnego rodzaju masami plastycznymi (m.in. modeliną, plasteliną, masą 
solną, masą styropianową, masą z mąki ziemniaczanej i mydła w płynie, itp.)
- zabawy materiałami o zróżnicowanym kształcie, fakturze, kolorze, stanie skupi-
enia, zabawy smakiem, dotykiem, zapachem,  wzrokiem, słuchem (kącik inspirow-
any pedagogiką M. Montessori),nalewanie i przesypywanie
- ścieżki sensoryczne, suche kąpiele w basenie z piłeczkami,
- pokonywanie różnorodnych torów przeszkód na sali gimnastycznej, w ogrodzie 
przedszkolnym, placu zabaw przy szkole, w lesie, w parku,
- układanie mandali z muszli, kamieni, produktów spożywczych (owoców, nasion, 
kasz, fasoli, grochu, makaronu…), darów jesieni (liści, kasztanów, szyszek, żołędzi…),
- zabawy na „magicznym dywanie”, 
- wykonywanie różnego rodzaju prac plastycznych i technicznych, 
- wykorzystywanie różnorodnych materiałów do stymulacji wzrokowej, węchowej i 
smakowej, taniec, śpiew, rymowanki i wsłuchiwanie się w odgłosy przyrody,  
- różnego typu zabawy ruchowe (np.: na równoważni, zabawy z elementami                 
chwytania, łapania i utrzymywania równowagi, bujanie na huśtawce, 
przechodzenie przez tunel, turlanie, chodzenie tyłem,…) i wiele, wiele innych……….  
Zapraszamy do wypróbowania w domu
                                                                                     Anna Lisowska, Urszula Halicka 

 
Wrzesień 
 
1. 09.     Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 
8. 09. - urodziny Piotrusia z Muminków 
10.09. - aktywne uczestnictwo Pszczółek w pokazie karate 
12.09. - zajęcia edukacyjne w grupie Muminki na temat roli drzew w  
             naszym środowisku  prowadzone przez p. Ewę z Parku       
             Krajobrazowego w Supraślu 
13.09. - urodziny Arka P. z Krasnoludków 
16.09. - urodziny Oli z Pszczółek 
18.09. - spotkanie Krasnoludków z policjantem, panem Karolem J.  
            „Bezpieczna droga do przedszkola” 
19.09  wycieczka Smerfów na Komisariat Policji w Supraślu 
          - urodziny Rozalki S. z Kaczuszek 
20.09. – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
           - urodziny Antosi Ż. z  Elfów  
21.09. – głośne czytanie dzieciom z grupy Gumisiów w Bibliotece   
              Dziecięcej w Supraślu, 
            - urodziny Franka z Pszczółek 
            - urodziny Oskara z Pszczółek 
22.09. – urodziny Małgosi W. ze Smerfów 
23.09. – urodziny Franka R. z Gumisów 
24.09. – przedstawienie pt. „Lekcja o Polsce” w wykonaniu teatru  
            „ Pod Orzełkiem” 
26.09 -  urodziny Kewina M. z grupy Elfy  
 
 
Październik 
 
1.10. –  urodziny Marka K. ze Smerfów 
          - urodziny Marty B. z Krasnoludków 
4.10. - wycieczka całodniowa Muminków i Gumisiów do    
            Białegostoku na spektakl pt. „Jaka piękna 
            jest Panama” w BTL oraz zabawy w Krainie Smyka 
5.10. – udział Smerfów i Pszczółek w ślubowaniu klas I w Sportowej   
            Szkole Podstawowej w  Supraślu 
6.10. - urodziny Natalki O. z Krasnoludków 
8.10 – audycja muzyczna pt. „ Brzechwałki – Brzechwa dzieciom w    
           wykonaniu muzyków Opery i  Filharmonii Podlaskiej 
9.10. – wycieczka Smerfów do Wioski Indiańskiej w Supraślu 
          - urodziny Natalii A. ze Smerfów 
          - wycieczka Elfów do Wioski Indiańskiej  
10.10. – wycieczka Pszczółek do Wioski Indiańskiej w Supraślu 
11.10. - urodziny Gabrysi M. z Krasnoludków 
12.10. – impreza ogólnoprzedszkolna „Dzień Edukacji Narodowej” 
            - urodziny Dawida Ch. Z Krasnoludków 
16.10. - uroczystości z okazji 40 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II 
17.10. – wyjazd Smerfów i Pszczółek do Arboretum w Kopnej Górze  
             w ramach Projektu „Leśne  Przedszkolaki” 
            - wycieczka Gumisiów do Wioski Indiańskiej w Supraślu 
18.10. – spotkanie popołudniowe z Rodzicami „Dzień Pieczonego  
              Ziemniaka” oraz „Pasowanie na  Przedszkolaka” 
20.10. – urodziny Zosi D. z Krasnoludków 
21.10. - urodziny Alexa Z. z Krasnoludków 
22.10. – urodziny Leny L. z Gumisów 
23.10. – zajęcia edukacyjne Smerfów i Pszczółek z robotem Photon 
           - wycieczka Gumisiów do Liceum Plastycznego im. 

              A. Grottgera w Supraślu. Odwiedzenie pracowni malarstwa,  
              fotografii i tkaniny 
24.10. – wycieczka Pszczółek do Lecznicy dla Zwierząt w Supraślu 
           - urodziny Wojtka z Pszczółek 
29.10. - urodziny Natana M. z Kaczuszek 
31.10. – Wycieczka do Zakładu Unieszkoldliwiania Odpadów w   
               Białymstoku, Zabawy   Fikolandzie – grupa Smerfów i     
              Pszczółek 
 
Listopad 
 
8.11. – przedstawienie pt. „Nie tylko o Brzydkim Kaczątku” teatru                                              
CoNieCo 
          - Wieczór Pieśni Patriotycznych w Domu Ludowym w Suraślu    
9 .11. – urodziny Julka W. z Muminków 
           - urodziny Julii P. z Gumisiów 
           - urodziny Hani A. z Gumisiów 
           - urodziny Gustawa K. z Krasnoludków 
11.11. - udział delegacji z grupy Pszczółek w formie reprezentowania  
              Przedszkola podczas  uroczystości pod Pomnikiem Orła   
              Białego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
              niepodległości 
13.11. - wycieczka Gumisiów do „Lecznicy dla zwierząt” – poznanie    
             pracy weterynarza 
           – urodziny Jasia K. z Gumisiów 
14.11. – wyjazd Smerfów i Pszczółek do Arboretum w Kopnej Górze 
            - urodziny Szymona z Pszczółek 
           - urodziny Daniela W. z grupy Elfy  
15.11. – udział Mikołaja z grupy Muminki w konkursie    
             recytatorskim w Białymstoku. Zajęcie pierwszego miejsca. 
            - spotkanie z pracownikami Straży Granicznej 
           - urodziny Gabrysia G. ze Smerfów 
           - urodziny Meli D. z Krasnoludków 
16.11. – urodziny Ksawerego S. ze Smerfów 
17.11. - urodziny Szymona Sz. z Muminków 
20.11. - popołudniowe warsztaty dla Rodziców z grupy Kaczuszek i    
              Krasnoludków pt. „Stymulacja rozwoju dziecka z       
             zastosowaniem metody Integracji Sensorycznej – terapia   
              ręki” 
           – urodziny Aleksa P. z Kaczuszek 
22.11. - warsztaty dla rodziców z grupy Muminki pt. „Rozwój i  
              wychowanie dziecka 4- letniego” 
23.11. –  „ Dzień Pluszowego Misia” 
              - urodziny Magdy z Muminków 
             - urodziny Amelki z Pszczółek 
             - wycieczka grupy Elfów do apteki  
24.11. - urodziny Helenki z Muminków 
25.11  - urodziny Leny Z. z Elfów  
26.11. - całodniowa wycieczka Muminków i Gumisiów do Wioski  
             Świętego Mikołaja (Majątek  Howieny) w Pomigaczach 
 
27.11. – spotkanie popołudniowe z Rodzicami i dziećmi z grupy   
              Kaczuszki i Krasnoludki -  „Stymulacja rozwoju dziecka z  
              zastosowaniem metody Integracji Sensorycznej – terapia    
              ręki” 
28.11. – urodziny Amelki N. z Gumisów 
28.11  - warsztaty w grupie Elfów „ Rozwój dziecka 4-5 letniego” 

 
 

 
     Grupa “Elfów” w tym roku bierze udział w innowacji pedagogicznej
“Dziecko bliżej natury”. Program ten zakłada wielozmysłowe swobodne 
poznawanie świata, które jest odpowiedzią na coraz większe 
podrzeby sensoryczne dzieci. Elfiki podczas spacerów oraz zabaw
w lesie czy też na placu zabaw mają nieskrępowany dostęp do 
dostarczania sobie indywidualnej diety sensorycznej. Dzieci turlają
 się, wspinają, przeciągają, czworakują, ale również bawią się w
 kałużach oraz na żywo poznają kiedy jest ciepło, zimno, sucho czy też mokro. 
    W czasie gdy Elfiki przebywają w sali, bawią się piaskiem w pojemnikowej mini
piaskownicy, uwielbiają zabawę w kocach, nakrywając się, turlając oraz zawijąjąc 
naleśniki, mają też do dyspozycji kącik z workiem sako przyozdobiony światełkami.
                                                   
                                                                               Joanna Bereś , Magdalena Sokołowska
                                         



 
to innowacja pedagogiczno – terapeutyczna realizowana w naszym przedszkolu 

od tego roku szkolnego. 

    Cel innowacji czyli terapii metodą Integracji Sensorycznej jest dostarczenie w 
sposób kontrolowany odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych, zwłaszcza 
przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych, tak aby dziecko, tworząc 
reakcję adaptacyjną (właściwą odpowiedź na wymogi otoczenia), poprawiało 
integrację tych bodźców.
Terapia Integracji Sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy” 
podczas której dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na 
deskorolce czy balansuje na kołysce. Dzięki zabawie – przyjemnej i interesującej 
dla dziecka – dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń 
płynących do o.u.n., co pozwala na lepszą organizację działań. W toku pracy tą 
metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy jak: 
motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem 
terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, 
wyhamowanie lub   ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy 
nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest 
konieczne przy podwrażliwościach.

     Właściwie zaprojektowane otoczenie, w którym przebywa dziecko ma duży 
wpływ na rozwój integracji sensorycznej. Dlatego też pracę w grupie 6-letnich 
„Smerfów” rozpoczęliśmy w tym roku szkolnym od remontu sali. Z pomocą rodziców 
zmieniliśmy kolor ścian na neutralne, przestawiliśmy meble tak, aby stworzyć 
optymalną przestrzeń do działań dydaktycznych i zabawy. Ograniczyliśmy ilość 
przedmiotów dostępnych dzieciom podczas zabaw swobodnych, zgodnie z potrze-
bami i zainteresowaniami dzieci prowadzimy ich wymianę.
   „Cisza” to słowo o szczególnym znaczeniu w naszej grupie. Każdego dnia uczymy 
dzieci tworzenia warunków, które sprzyjają koncentracji i myśleniu. „Krążek ciszy” i 
„Ciszaki” to nasi sprzymierzeńcy. Spytajcie o nie „Smerfy”, niech szeptem 
opowiedzą… Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby  porozumiewać się między sobą 
odpowiednim tonem głosu. Odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej, 
wsłuchujemy się w dźwięki  z otoczenia, bawimy się w „głuchy telefon”. Oczywiście z 
radością śpiewamy i pokrzykujemy na placu zabaw, ale tak, by nie zbudzić
 „Krasnoludków”.
    Codziennie obserwujemy i analizujemy działania każdego dziecka, szanujemy  jego 
samodzielne wybory, bo ono najlepiej wie, jak zaspokoić swoje sensoryczne 
potrzeby. Zgodnie z nimi przygotowujemy materiał do zajęć kierowanych oraz 
zabaw swobodnych. I tak:
- w naszej sali nie brakuje różnego rodzaju materiałów plastycznych, do których 
dzieci mają stały dostęp, m.in. ciastolina, plastelina, piasek kinetyczny, tace z kaszą 
do rysowania wzorów i liter; naukę literek urozmaicamy stosując litery „dotykowe” - 
o różnej fakturze i wielkości;
- zmysł dotyku i równowagi doskonalimy poprzez zabawy na sali gimnastycznej 
(najczęściej „na bosaka”)  wykorzystując materace, megabloki, piłki z wypustami i 
ścieżki sensoryczne;
- ulubione zabawki chłopców to klocki konstrukcyjne różnej wielkości, wykonane z 
różnych materiałów - drewna, plastiku, pianek;
- labirynty magnetyczne, tor kulkowy, tzw. tablety manipulacyjne, czyli tace z 
materiałem naturalnym do przesypywania, przelewania i przenoszenia służą 
ćwiczeniu koordynacji wzrokowo – ruchowej;
- układanki, puzzle, mozaiki, „studnia Jakuba” i inne gry zręcznościowe to bardzo 
często wybierane przez dzieci zajęcia, które oprócz zmysłów doskonalą również 
umiejętność współpracy.
    Tak jak wszystkie przedszkolaki, „Smerfy” uwielbiają zabawę na „magicznym 
dywanie”, zajęcia muzyczno-ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu i spacery do 
lasu.
    Dbając o zmysły każdego dziecka przestrzegamy zasady włączania się do zabawy 
tylko za zgodą kolegi lub koleżanki, szanując jego/jej prawo do indywidualnej pracy.
                                                                                                                   Anna Puławska, Agnieszka Masłowiecka 

 
Wrzesień 
 
1. 09.     Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 
8. 09. - urodziny Piotrusia z Muminków 
10.09. - aktywne uczestnictwo Pszczółek w pokazie karate 
12.09. - zajęcia edukacyjne w grupie Muminki na temat roli drzew w  
             naszym środowisku  prowadzone przez p. Ewę z Parku       
             Krajobrazowego w Supraślu 
13.09. - urodziny Arka P. z Krasnoludków 
16.09. - urodziny Oli z Pszczółek 
18.09. - spotkanie Krasnoludków z policjantem, panem Karolem J.  
            „Bezpieczna droga do przedszkola” 
19.09  wycieczka Smerfów na Komisariat Policji w Supraślu 
          - urodziny Rozalki S. z Kaczuszek 
20.09. – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
           - urodziny Antosi Ż. z  Elfów  
21.09. – głośne czytanie dzieciom z grupy Gumisiów w Bibliotece   
              Dziecięcej w Supraślu, 
            - urodziny Franka z Pszczółek 
            - urodziny Oskara z Pszczółek 
22.09. – urodziny Małgosi W. ze Smerfów 
23.09. – urodziny Franka R. z Gumisów 
24.09. – przedstawienie pt. „Lekcja o Polsce” w wykonaniu teatru  
            „ Pod Orzełkiem” 
26.09 -  urodziny Kewina M. z grupy Elfy  
 
 
Październik 
 
1.10. –  urodziny Marka K. ze Smerfów 
          - urodziny Marty B. z Krasnoludków 
4.10. - wycieczka całodniowa Muminków i Gumisiów do    
            Białegostoku na spektakl pt. „Jaka piękna 
            jest Panama” w BTL oraz zabawy w Krainie Smyka 
5.10. – udział Smerfów i Pszczółek w ślubowaniu klas I w Sportowej   
            Szkole Podstawowej w  Supraślu 
6.10. - urodziny Natalki O. z Krasnoludków 
8.10 – audycja muzyczna pt. „ Brzechwałki – Brzechwa dzieciom w    
           wykonaniu muzyków Opery i  Filharmonii Podlaskiej 
9.10. – wycieczka Smerfów do Wioski Indiańskiej w Supraślu 
          - urodziny Natalii A. ze Smerfów 
          - wycieczka Elfów do Wioski Indiańskiej  
10.10. – wycieczka Pszczółek do Wioski Indiańskiej w Supraślu 
11.10. - urodziny Gabrysi M. z Krasnoludków 
12.10. – impreza ogólnoprzedszkolna „Dzień Edukacji Narodowej” 
            - urodziny Dawida Ch. Z Krasnoludków 
16.10. - uroczystości z okazji 40 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II 
17.10. – wyjazd Smerfów i Pszczółek do Arboretum w Kopnej Górze  
             w ramach Projektu „Leśne  Przedszkolaki” 
            - wycieczka Gumisiów do Wioski Indiańskiej w Supraślu 
18.10. – spotkanie popołudniowe z Rodzicami „Dzień Pieczonego  
              Ziemniaka” oraz „Pasowanie na  Przedszkolaka” 
20.10. – urodziny Zosi D. z Krasnoludków 
21.10. - urodziny Alexa Z. z Krasnoludków 
22.10. – urodziny Leny L. z Gumisów 
23.10. – zajęcia edukacyjne Smerfów i Pszczółek z robotem Photon 
           - wycieczka Gumisiów do Liceum Plastycznego im. 

              A. Grottgera w Supraślu. Odwiedzenie pracowni malarstwa,  
              fotografii i tkaniny 
24.10. – wycieczka Pszczółek do Lecznicy dla Zwierząt w Supraślu 
           - urodziny Wojtka z Pszczółek 
29.10. - urodziny Natana M. z Kaczuszek 
31.10. – Wycieczka do Zakładu Unieszkoldliwiania Odpadów w   
               Białymstoku, Zabawy   Fikolandzie – grupa Smerfów i     
              Pszczółek 
 
Listopad 
 
8.11. – przedstawienie pt. „Nie tylko o Brzydkim Kaczątku” teatru                                              
CoNieCo 
          - Wieczór Pieśni Patriotycznych w Domu Ludowym w Suraślu    
9 .11. – urodziny Julka W. z Muminków 
           - urodziny Julii P. z Gumisiów 
           - urodziny Hani A. z Gumisiów 
           - urodziny Gustawa K. z Krasnoludków 
11.11. - udział delegacji z grupy Pszczółek w formie reprezentowania  
              Przedszkola podczas  uroczystości pod Pomnikiem Orła   
              Białego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
              niepodległości 
13.11. - wycieczka Gumisiów do „Lecznicy dla zwierząt” – poznanie    
             pracy weterynarza 
           – urodziny Jasia K. z Gumisiów 
14.11. – wyjazd Smerfów i Pszczółek do Arboretum w Kopnej Górze 
            - urodziny Szymona z Pszczółek 
           - urodziny Daniela W. z grupy Elfy  
15.11. – udział Mikołaja z grupy Muminki w konkursie    
             recytatorskim w Białymstoku. Zajęcie pierwszego miejsca. 
            - spotkanie z pracownikami Straży Granicznej 
           - urodziny Gabrysia G. ze Smerfów 
           - urodziny Meli D. z Krasnoludków 
16.11. – urodziny Ksawerego S. ze Smerfów 
17.11. - urodziny Szymona Sz. z Muminków 
20.11. - popołudniowe warsztaty dla Rodziców z grupy Kaczuszek i    
              Krasnoludków pt. „Stymulacja rozwoju dziecka z       
             zastosowaniem metody Integracji Sensorycznej – terapia   
              ręki” 
           – urodziny Aleksa P. z Kaczuszek 
22.11. - warsztaty dla rodziców z grupy Muminki pt. „Rozwój i  
              wychowanie dziecka 4- letniego” 
23.11. –  „ Dzień Pluszowego Misia” 
              - urodziny Magdy z Muminków 
             - urodziny Amelki z Pszczółek 
             - wycieczka grupy Elfów do apteki  
24.11. - urodziny Helenki z Muminków 
25.11  - urodziny Leny Z. z Elfów  
26.11. - całodniowa wycieczka Muminków i Gumisiów do Wioski  
             Świętego Mikołaja (Majątek  Howieny) w Pomigaczach 
 
27.11. – spotkanie popołudniowe z Rodzicami i dziećmi z grupy   
              Kaczuszki i Krasnoludki -  „Stymulacja rozwoju dziecka z  
              zastosowaniem metody Integracji Sensorycznej – terapia    
              ręki” 
28.11. – urodziny Amelki N. z Gumisów 
28.11  - warsztaty w grupie Elfów „ Rozwój dziecka 4-5 letniego” 

 
 

 



Podczas zajęć z pedagogiem dzieci korzystają z ćwiczeń sensorycznych. 
Ćwiczenia dostosowywane są do potrzeb dziecka. Wykonywane są masaże 

dociskowe całego ciała i dłoni.Do stymulacji wzroku wykorzystywane są: lampy 
ledowe, zabawy wodą, klepsydry, namiot sensoryczny, wiatraczki. Aby 

dostymulować dłonie, dzieci mają możliwość zabawy w piasku kinetycznym, 
pisanie w piasku, zabawy masami plastycznymi, grochem, kaszą manną. 
Wykonywane są masaże dłoni różnymi fakturami. Dzieci mają możliwość 

korzystania z hamaku, kokonu oraz ścieżek sensorycznych.

                                                                              Justyna Kowalewska

W grupie Pszczółek rozwijamy integrację sensoryczną w sposób naturalny, 
głównie poprzez zabawy. Dbamy o to, aby dzieci nie pomijały w zabawach 
swobodnych siłowania się, ciągnięcia, chodzenia tyłem, turlania, huśtania się na 
huśtawce, skakania, gry w piłkę. Pszczółki lubią także zabawy z piłeczkami w 
suchym basenie, skakanie na piłce z „uszami”, rysowanie kredą. W parach 
przedszkolaki masują swoje ciała (np. piłeczkami-jeżykami, szerokim pędzlem, 
muskają je piórkiem), konstruują tzw. „taczki”, bawią się w zawijanie 
naleśników (z użyciem koca lub nie), pieczenie placków (wzajemne głaskanie 
dłonią, sypanie „przypraw”, wałkowanie),itp.  W trakcie realizacji podstawy 
programowej, szczególnie podczas zajęć dydaktycznych, staramy się angażować 
zmysły dziecka w szerokim zakresie, np.: korzystamy z „dotykowego worka”, z 
którego dziecko wydobywa i określa rodzaj przedmiotów zmysłem dotyku; 
dziecko może smakować, kosztować różnych produktów spożywczych, może 
wąchać omawiane produkty, substancje; podczas wprowadzania liter przedsz-
kolaki rysują palcem ich kształty na plecach kolegi, na tacach wypełnionych 
piaskiem lub kaszą. Dzieci mogą na naszych zajęciach malować dłońmi . 
Zadbałyśmy również o to, aby w naszej sali Pszczółki miały stały dostęp do 
narzędzi umożliwiających im szerszy odbiór sensoryczny otaczającego ich 
świata, np. mamy Kącik Montessori, gdzie dzieci mogą przelewać wodę w 
naczyniach, przesypywać łyżeczką drobne materiały do pojemników różnej 
wielkości, oddzielać pęsetą większe elementy od mniejszych, itp. Dzieci mają 
również dostęp do krążków o różnych fakturach, z których chętnie układają 
ścieżki i maszerują boso po ich powierzchniach. Przedszkolaki dowolnie 
korzystają również z ciastoliny i plasteliny oraz papieru, który można drzeć i 
zgniatać. Zapewniamy również przedszkolakom dostęp do Kącika Refleksji – na 
życzenie dzieci przy pomocy koca i stołu organizujemy im Kącik Ciszy. Koc 
wykorzystujemy też do bujania w nim dzieci. Nasze dzieci korzystają też z 
dodatkowych zajęć muzyczno-ruchowych, szczególnie niecierpliwie oczekują na 
zajęcia gimnastyczne (w budynku lub na zewnątrz) i tory przeszkód
 konstruowane przez panią Magdę. Pszczółki bardzo lubią też zabawy z 
wykorzystaniem Magicznego Dywanu.

                                                                                  Małgorzata Prymaka, Grażyna Rowińska 

Dziękujemy rodzicom z grupy Krasnoludki i Kaczuszki za aktywny udział w 
warsztatach „Stymulacja rozwoju dzieci z zastosowaniem metody Integracji 
Sensorycznej”, w trakcie których mogliśmy zapoznać ich z tą innowacyjną 

metodą oraz wspólnie z nimi i ich pociechami  brać udział w tak zwanej  
„naukowej zabawie”. W grupie Krasnoludków korzystamy z tej metody od 

początku roku szkolnego. Ma ona charakter wesołej zabawy, w trakcie której 
dostarczamy naszym dzieciom bodźców sensorycznych wszystkimi drogami 

zmysłowymi tj. wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, czucie głębokie, zmysł 
równowagi.   W trakcie ciekawej zabawy  ruchowej, umuzykalniającej,

 plastycznej, gimnastycznej czy też codziennych prostych czynności 
samoobsługowych  Krasnoludki otrzymują bodźce, których najbardziej potrze-

buje ich układ nerwowy do odpowiedniego rozwoju.  Metoda Integracji
 Sensorycznej jest bardzo interesująca dla nich i równocześnie pozwala na ich 
wszechstronny rozwój oraz całkowicie pochłania ich aktywność. Świadomość 

indywidualnych potrzeb sensorycznych dziecka wpływa na możliwość  
organizowania otoczenia w przyjazny dla niego sposób, a przez to wpływa na 

zachowanie jego i całej grupy. 

                                                                                             Marta Czaban, Elżbieta Pasich
                                                                                                  



Podczas zajęć z pedagogiem dzieci korzystają z ćwiczeń sensorycznych. 
Ćwiczenia dostosowywane są do potrzeb dziecka. Wykonywane są masaże 

dociskowe całego ciała i dłoni.Do stymulacji wzroku wykorzystywane są: lampy 
ledowe, zabawy wodą, klepsydry, namiot sensoryczny, wiatraczki. Aby 

dostymulować dłonie, dzieci mają możliwość zabawy w piasku kinetycznym, 
pisanie w piasku, zabawy masami plastycznymi, grochem, kaszą manną. 
Wykonywane są masaże dłoni różnymi fakturami. Dzieci mają możliwość 

korzystania z hamaku, kokonu oraz ścieżek sensorycznych.

                                                                              Justyna Kowalewska

Układ dotykowy:
 „Dotykowe pudełko”:  weź pudełko po butach lub poszewkę na poduszkę, umieść w 
środku różne przedmioty, po czym poproś dziecko, by wkładając rękę do pudełka 
spróbowało zgadnąć, jakiego przedmiotu dotyka.
 “Zabawa w kąpieli”: zachęcaj dziecko do używania podczas kąpieli różnych rodzajów 
gąbek, mydeł i ręczników. Zaproponuj maluchowi myjki o różnych fakturach
„Naleśnik”: ciasno zroluj dziecko w koc, bawiąc się w smarowanie i zawijanie naleśnika.
 “Wspólne gotowanie“: stwarzaj dziecku jak najwięcej okazji do wspólnego gotowania, 
mieszania, ugniatania różnego rodzaju ciast.
 Degustacja: zachęcaj dziecko do próbowania nowych potraw, o różnych smakach i 
konsystencji.
  Malowanie dłońmi, stopami: farbę przeznaczoną do malowania palcami możesz 
zmieszać z innymi materiałami, np. kaszą, piaskiem, ryżem itp. Stwórzcie też własną 
„farbę” z kisielu, 
galaretki czy pianki do golenia.
Układ przedsionkowy (odpowiedzialny m.in. za ruch i równowagę, napięcie mięśniowe, 
koordynację):
 Skakanie na piłce: wspólne zabawy na dużej nadmuchiwanej piłce, na której maluch 
będzie mógł usiąść i skakać.
 Tor przeszkód: stwórzcie wspólnie tor przeszkód, taki który będzie wymagał od dziecka 
pełzania, skakania, wspinania, turlania, celowania itp.
 Huśtawki: bujajcie się razem na różnego rodzaju huśtawkach (podwieszanych, 
wahadłowych, wiszących oponach).
  Turlanie: turlajcie się razem na kocyku, a latem z niewielkiej trawiastej górki.
  Bujanie w kocyku: maluch kładzie się na rozłożonym dużym kocu, a dwie dorosłe 
osoby delikatnie bujają go na boki.
Układ proprioceptywny (tzw. czucie głębokie, dostarcza wrażeń z mięśni i stawów):
  Siłowanie: usiądź na podłodze i powiedz dziecku „Spotkałeś na swojej drodze ogromny 
kamień, spróbuj go przepchnąć”.
 Ciągnięcie: pozwól dziecku pchać wózek z zakupami czy spacerówkę.
  Machanie i odbijanie: zachęcaj dziecko do zabawy rakietą tenisową, do badmintona 
itp.
  Zabawa w “taczkę”: dziecko opiera dłonie o podłogę, a ty chwytasz je za uda i prow-
adzisz niczym taczkę.
  Nalewanie i przesypywanie:  pozwól dziecku na eksperymenty, niech przelewa płyny 
z kubeczka do kubeczka, przez lejek, a łyżeczką przesypuje drobne materiały (ryż, kaszę) 
do pojemników różnej wielkości i kształtu.
       
   

 

Wskazania do zastosowania terapii SI:
• Dzieci nadwrażliwe na bodźce czuciowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe, 
reagujace na nadmierną stymulację zmysłową wycofaniem, pobudzeniem, 
agresją,
• Dzieci z obniżoną reaktywnością na bodżce, poszukujące nadmiernej                   
stymulacji,
• Dzieci z trudnościami w utrzymywaniu równowagi oraz w zakresie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, niezdarne i nieskoordynowane ruchowo, mające problem z 
nauczeniem się zabaw ruchowych,
• Dzieci z problemami w zakresie pisania, rysowania i motoryki małej (np. 
trudności związane z ubieraniem się , zapinaniem guzików, wiązaniem 
sznurowadeł, itp.),
• Dzieci z trudnościami w zakresie planowania i wykonywania nowych ruchów i 
aktywności ruchowych.

CHCĄC ZAPEWNIĆ  DZIECKU PRAWIDŁOWY ROZWÓJ SENSORYCZNY, 
PAMIĘTAJ O NASTĘPUJĄCYCH  ZASADACH:

- NIE OGRANICZAJ kontaktu dotykowego z dzieckiem (przytulaj, głaszcz, masuj),
- NIE OGRANICZAJ kontaktu kinestetycznego z dzieckiem (noś na rękach, kołysz, 
bujaj, kręć się z dzieckiem),
- POZWÓL dziecku na swobodny ruch i trening mięśniowy (ułóż  dziecko na 
bezpiecznym podłożu i pozwól mu samodzielnie się poruszać, przekręcać, 
przesuwać, dźwigać),
- STWÓRZ dziecku bogate sensoryczne środowisko (węch, smak, wzrok, dotyk, 
przedsionek, propriocepcja),
-ZAPEWNIJ dziecku zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych 
(jedzenie, ochrona, ciepło),
- SIĘGNIJ do starych, sprawdzonych zabaw i zabawek (np. masa solna, drewniane 
klocki, glina itp.)
- POZWÓL dziecku brudzic się, w ten sposób poznaje świat
- PAMIĘTAJ ,że „DZIECI DZIELA SIĘ NA SZCZĘŚLIWE I CZYSTE”.


