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„Mokotowskie Nutki”  

na sensorycznej ścieżce 

 

 

Wolontariusze z centrali Banku Millennium stworzyli ścieżkę 

sensoryczną. Spełnili w ten sposób marzenie podopiecznych jednego 

z warszawskich przedszkoli. 

Ścieżka sensoryczna w przedszkolu „Mokotowskie Nutki” została stworzona 

przez pracowników Centrali Banku Millennium z DWS, DDN i DKA. W tym 

przypadku „kręgosłup” ścieżki stanowi 6 metrów wytyczonego szlaku, który został 

usłany różnymi typami nawierzchni. Są to m.in. kolorowa kora, otoczaki, sztuczna 

trawa, piasek, kora kamienna czy gąbki. Warto zaznaczyć, że komory ścieżki 

można wypełniać także materiałami sezonowymi, takimi jak kasztany, żołędzie, 

kolorowe liście. To, czym je wypełnimy, zależy już od naszej inwencji twórczej i 

oczywiście zdrowego rozsądku. Przedłużeniem ścieżki jest „kącik florystyczny”. 

Tutaj dzieci, stąpając boso po betonowych kamieniach przypominających ścięte u 

podnóża drzewa, mogą rozkoszować swój wzrok kolorowymi kwiatami, a zapach 

jaki się unosi np. ze skrzyneczki z lawendą czy szałwią pozwala pobudzić zmysł 

węchu. Tak przygotowana dróżka prowadzi do slackline czyli taśmy rozwieszonej 

pomiędzy drzewami, na niewielkiej wysokości od ziemi. Ten ostatni fragment 
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ścieżki to doskonałe ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Aby stymulować 

zmysły dzieci przez cały rok, wolontariusze zakupili również piłki, dyski, kamienie 

sensoryczne, czy też spodek z uchwytami, który obraca się we wszystkie strony i 

pozwala ćwiczyć koordynację ruchową oraz zmysł równowagi. 
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Dzięki ścieżce sensorycznej przedszkole wzbogaca się o elementy 

terapeutyczne i sportowe, które są niezwykle istotne w życiu młodego człowieka. 

Ogromnie ważne jest zaszczepienie w dziecku chęci przebywania i ruchu na 

świeżym powietrzu oraz zaznajomienie go z otaczającym światem. Takie działanie 

na pewno w przyszłości zaowocuje lepszą wyobraźnią, wrażliwością, kondycją 

fizyczną, a także zdrowiem. Zaznaczę, że poszczególne elementy ścieżki pozwalają 

na rozwijanie u przedszkolaków nie tylko ich wyobraźni dotykowej, stymulacji 

receptorów, które znajdują się w stopach, ale także motoryki dużej, równowagi i 

koordynacji ruchowej. Pozwalają także korygować wady stóp, czy też zapobiegać 

ewentualnym wadom postawy. Ponadto, ścieżka została wzbogacona m.in. o 

roślinność czy karmniki dla ptaków. To wszystko pozwoli na pobudzenie także 

innych zmysłów (np. węch, wzrok), łącząc przy tym wspomniany już wymiar 

terapeutyczny, ale także edukacyjny, społeczny i przyrodniczy. Przy okazji realizacji 

tego projektu nie mogę nie wspomnieć o ogromnym sercu i gościnności, jaka nas – 

wolontariuszy – spotkała na miejscu. Personel przedszkola na czele z Panią 

Dyrektor ugościł nas przepysznym poczęstunkiem, a dzieci obdarowały kilkoma 

prezentami. Emocji, jakie wówczas nam towarzyszyły, nie da się opisać słowami – 

to po prostu trzeba było przeżyć . Jednym z prezentów, jaki otrzymaliśmy, była 

przygotowana przez wychowanków przedszkola praca plastyczna, której tematem 

była właśnie ścieżka sensoryczna. Kolejnymi prezentami dla wolontariuszy były: 

ogromna radość, ciekawość projektu, błysk w oczach maluchów i ta nutka 

niecierpliwości, kiedy dzieci stały w kolejce, by po raz pierwszy przeżyć swoją 

przygodę . Okrzyki dzieci w stylu: „jeszcze raz, jeszcze raz!!!” były dla nas chyba 

największą nagrodą za czas wytężonej pracy. Miło było patrzeć na te roześmiane 

buzie. Bo jak powiedział Janusz Korczak „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
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świat” i nam ta radość jeszcze bardziej się udzieliła. – opowiada Monika Jaworek, 

liderka projektu z DWS.  

Sporym wyzwaniem okazał się dla nas kamienisty grunt, bardzo utrudniający 

prace ziemne. Postęp prac był znacznie wolniejszy niż zakładaliśmy. W parny dzień 

każde posadzone drzewko oznaczało dla mnie litry wylanego potu. Na szczęście 

zaangażowanie i współpraca wszystkich wolontariuszy pomogła przezwyciężyć 

zmęczenie i zgodnie z planem dokończyliśmy ścieżkę i nasadzenia. – mówi Artur 

Żurek, Dyrektor DWS 

Nauczyciele z przedszkola „Mokotowskie Nutki” dodają: Ścieżka 

sensoryczna już po krótkim czasie okazała się nieodłącznym elementem zabaw 

dzieci w naszym ogrodzie przedszkolnym. Dla naszych wychowanków to ogromna 

frajda – można po niej chodzić, skakać, biegać, a do tego boso. Dzieci w zabawie 

rozwijają wiele zmysłów jednocześnie, co doskonale wpływa na proces integracji 

sensorycznej, który jest tak ważny dla funkcjonowania człowieka. Odważnie stąpają 

po nieznanych dotąd materiałach, a także bardzo sprawnie balansują na linie do 

chodzenia nad ziemią. Dla nas to wspaniała pomoc w pracy terapeutycznej, a dla 

dzieci – świetna zabawa. 

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. 

Efekty pracy wolontariuszy skomentowały także dzieci: 

Najbardziej lubię białe kamyki.– Jaś, lat 4 

Fajne jest to, że jest taka kolorowa no i że możemy chodzić po niej boso.– Lena, 

lat 6 

Ja najbardziej lubię chodzić po linie.– Hania, lat 5 
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Dzięki pracy wolontariuszy przedszkole „Mokotowskie Nutki” zostało 

wzbogacone nie tylko o ścieżkę sensoryczną. Dzieci dostały również swój ogródek, 

w którym już po wakacjach będą mogły uczyć się uprawy i dbania o rośliny, a także 

obserwować ich wzrost. Wolontariusze posadzili też kwiaty i tuje, a także 

zamontowali karmniki, dzięki którym dzieci będą przyglądać się różnym gatunkom 

ptaków. 

Praca przy projekcie była dla wolontariuszy nie tylko wspaniałą okazją do 

pomocy dzieciom, ale także czasem budowania relacji i współpracy między 

zespołami. 

Udział w projekcie to była dla mnie czysta przyjemność. Przyświecał nam cel 

upiększenia i urozmaicenia przestrzeni przedszkolakom. Mimo wysokiej 

temperatury i przelotnych opadów z twarzy wolontariuszy nie znikały uśmiechy. – 

mówi Dariusz Grycz, wolontariusz. 

Bardzo miło wspominam także klimat całego wydarzenia. Panie w 

przedszkolu ze wspaniałą Panią Dyrektor na czele 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. – wspomina Anna Krawiec, wolontariuszka. 

Wspaniała inicjatywa – bardzo miło jest patrzeć, jak kilka osób potrafi zebrać 

w sobie siły i przystąpić do wspólnej pracy, ramię w ramię, szpadel w szpadel – 

tylko po to, by sprawić przyjemność małym pociechom. Cieszę się, że mogłem 

uczestniczyć w takim projekcie i od razu zgłaszam się do kolejnych. – stwierdza 

wolontariusz Piotr Rodziewicz. 

Wolontariusze mają nadzieję, że ścieżka sensoryczna przez długi czas będzie 

służyła kolejnym grupom dzieci, wspierając ich rozwój osobisty. 
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