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Akcja wolontariacka, która 

pobudziła niejeden zmysł! 

 
 

Wspólnie z wolontariuszami z DKA, DWS oraz DDN 

pomogliśmy spełnić marzenie przedszkola, w którym 

powstała przepiękna ścieżka sensoryczna. 

 

 

 
 

 

W życiu młodego człowieka bardzo ważne jest kształtowanie się jego 
zmysłów. To przecież właśnie dzięki nim poznaje otaczający go świat. Im 
bardziej pozwolimy naszym dzieciom rozwijać swoje zmysły, tym lepiej będą 
przygotowane do życia w dorosłości. Niewątpliwie każda zabawa jest dla 
dziecka nie tylko formą rozrywki, ale także (choć często, my dorośli, nie 
zdajemy sobie z tego sprawy, bądź o tym zapominamy) stymulacją jego 
zmysłów. Pozwólmy zatem dzieciom się bawić i bawmy się razem z nimi. 

Czym jest ścieżka sensoryczna i jaką pełni rolę? Dla 
niewtajemniczonych - ścieżka sensoryczna to nic innego, jak kilku metrowa 
dróżka do chodzenia po niej boso i to po różnych typach nawierzchni (np. 
otoczaki, piasek, gąbki, sztuczna trawa, gnejs, kora kamienna, zrębki… 
etc.). Chyba jedynym ograniczeniem pomysłu na ścieżkę jest wyobraźnia 
dorosłych (która musi mieć na uwadze przede wszystkim zdrowie oraz 
bezpieczeństwo dzieci). Natomiast głównym zadaniem wspomnianej już 
ścieżki jest rozwijanie u dzieci zmysłu dotyku. Oczywiście nieodzownym 
elementem jest też aspekt wzrokowy, a nawet terapeutyczny. 
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Dziecko, które stoi przed wyzwaniem stąpania po ścieżce gołymi 
stopami zapoznaje się z różnymi materiałami, które w dotyku nie zawsze są 
w pełni miłe i przyjemne, ale bardzo potrzebne, by pobudzić receptory 
znajdujące się w stopach, a przez to oddziaływać na cały organizm. Dzięki 
temu projektowi dzieci rozwijają w sobie motorykę dużą, równowagę oraz 
koordynację ruchową, wrażenia dotykowe i wyobraźnię. Pozwala on także na 
uniknięcie m.in. ewentualnych wad postawy czy korygować wady stóp u 
młodych ludzi. 
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Muszę przyznać, że przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym 
zainteresowaniem u dzieci, które ustawiały się w kolejce, by pokonywać 
kolejne etapy ścieżki. Dla nas ogromnym komplementem i wyróżnieniem był 
pojawiający się uśmiech na twarzach dzieci, okrzyki radości i ta nutka 
niecierpliwości kiedy oczekiwały na swoją kolej  W ramach podziękowań 
wolontariusze otrzymali przepiękny prezent wykonany przez wychowanków 
przedszkola. Jest to praca plastyczna ścieżki sensorycznej za którą jeszcze 
raz bardzo serdecznie dziękujemy. Nie ma nic przyjemniejszego jak sprawić 
odrobinę radości najmłodszym. – opowiada Monika Jaworek 

 

 

 

Nauczyciel przedszkola skomentował: 

Ścieżka sensoryczna już w pierwszych chwilach po zakończeniu prac 
przez pełnych zaangażowania i pozytywnej energii wolontariuszy przyniosła 
dzieciom wiele radości. Taki rodzaj aktywności to nie tylko świetna zabawa, 
ale też profesjonalna terapia będąca ogromnym wsparciem dla 
prawidłowego rozwoju dziecka . Serdecznie dziękujemy w imieniu swoim 
oraz wszystkich przedszkolaków. 
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A maluchy dodały: 

Najbardziej podoba mi się ta część z kolorowymi gąbkami. Są takie milutkie. 

Hania, lat 5 

Są kwiatki i drzewka i takie kamyczki małe, kolorowe. Jest teraz pięknie 

Marysia, lat 6 
 

 

Wolontariusze wspominają: 

     Ja bardzo miło wspominam klimat całego wydarzenia. Panie w 
przedszkolu na czele ze wspaniałą Panią Dyrektor kibicowały nam przez cały 
dzień i zapewniły komfortowe warunki pracy włącznie ze wspaniałym 
poczęstunkiem. Bardzo miło wspominam ten dzień i patrzyłam z czystą 
satysfakcją na radość wymalowaną na dziecięcych twarzach – Anna Krawiec 

 

      Hektolitry wylanego potu oraz zakwasy na następny dzień wynagrodził mi 
widok szczęśliwych dzieciaków w niekończącej się kolejce do naszej świeżo 
zbudowanej ścieżki sensorycznej. Asysta dzieciaczków przy chodzeniu po linie 
była czystą przyjemnością i zwieńczeniem całej akcji - Piotr Rodziewicz 

 

Gościnność pracowników przedszkola tylko ułatwiała nam zadanie. Tylu 
taczek z ziemią jeszcze nigdy nie wywiozłem, ale myśl, że robimy coś dobrego, 
była silniejsza od zmęczenia. Jako sukces projektu uważam uśmiechnięte 
dzieci, które wielokrotnie przemierzały ścieżkę sensoryczną i linę rozwieszoną 
między drzewami. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty!  - Dariusz Grycz 
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