Tajemniczy Ogród Sensoryczny
Drodzy Rodzice,
z przyjemnością dzielimy się informacją na
temat naszej innowacji pedagogicznej, przyjętej
do
realizacji
na
posiedzeniu
Rady
Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
Jest to

Innowacja pedagogiczna realizująca
koncepcję planu daltońskiego
„Tajemniczy ogród sensoryczny”.
sensoryczny”
Jednym słowem: na terenie naszego
przedszkola wspólnymi siłami będziemy
tworzyć ogród sensoryczny,, czyli miejsce,
które jednocześnie stymuluje wszystkie zmysły
dziecka.
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Co takiego ogród sensoryczny da naszym przedszkolakom?
Ogród sensoryczny to miejsce, które przez bliski
kontakt z naturą:
 rozwija wyobraźnię, kreatywność i ciekawość
świata;
 poprawia pamięć i motywuje do nauki;
 poprawia relacje z rówieśnikami;
 kształtuje postawę szacunku do przyrody;
 rozwija sprawność ruchową i łagodzi stres;
 rozwija zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku
i dotyku.
Ponadto ogród sensoryczny doskonale wpisuje się
w realizowaną przez nasze przedszkole koncepcję
planu daltońskiego. Zabawa, nauka i praca
w
ogrodzie
uczy
systematyczności,
obowiązkowości,
planowania,
współpracy,
współdziałania,
odpowiedzialności
za
podejmowane decyzje oraz zapomnianej dziś
przez dzieci umiejętności czekania na efekty.

Jakie działania dla naszego ogrodu sensorycznego
podejmujemy w roku szkolnym 2018/2019?
1. Stworzenie BIŻUTERII OGRODOWEJ
Są to różnego rodzaju ozdoby wiszące,
wykonane z muszelek, puszek,
koralików, guzików, butelek, kluczy,
konewek, dzwoneczków, nakrętek,
wstążek, itd. Całość zawieszamy na
gałęziach drzew lub specjalnych ramach
wbitych w ziemię.
2. Stworzenie WAGI
Są to zwykłe miseczki zawieszone na
łańcuszkach przymocowanych do
wieszaka i belki.

Jakie działania dla naszego ogrodu sensorycznego
podejmujemy w roku szkolnym 2018/2019?
3. Stworzenie KUCHNI DZIECIĘCEJ
Kuchnia ta stworzona jest z materiałów
wtórnych (palety, stary zlewozmywak,
plastikowe miski, stare garnki, patelnie,
rondelki, łyżki, chochle, itd.).
4. Stworzenie ŚCIEŻKI SENSORYCZNEJ
Ścieżka ta wchodzi na niewielką
głębokość w ziemię. Jej spód
wypełniony jest folią ogrodniczą, zaś
brzegi drewnianymi
anymi belkami, kostką
brukową, itd. Ścieżka podzielona jest na
fragmenty, z których każdy wypełniony
jest innym materiałem, np. piasek,
mech, kamyki, drewno, itd.

Drodzy Rodzice,
odzice, zapraszamy do współpracy!
Pragniemy, aby proces tworzenia ogrodu
sensorycznego opierał się na ścisłej
współpracy
naszego
przedszkola
z Państwem, czyli ze środowiskiem
rodzinnym. Tylko wspólnymi siłami
możemy stworzyć naszym dzieciom tak
wspaniałe miejsce do rozwoju. Zapraszamy
wszystkich rodziców do zbiórki wszelkich
materiałów wtórnych, np. drewnianych
palet, kostki brukowej, elementów
dekoracyjnych oraz do pracy społecznej
np. w ramach zbudowania dzieciom ścieżki
sensorycznej. Czekamy na wszelkie
pomysły, materiały i chęć pracy na rzecz
„Tajemniczego Ogrodu Sensorycznego”!

Oto przykłady pracy Rodziców na rzecz
naszego ogrodu sensorycznego:
Na Pikniku Rodzinnym z okazji
„Pożegnania lata” Rodzice z Oddziału
STOKROTEK
wspólnymi
siłami
zbudowali naszym przedszkolakom
KĄCIK MUZYCZNY. Powstał on
z materiałów wtórnych: starych
garnków, chochli, łyżek i dzwonków
przymocowanych do drewnianych palet.
Dziękujemy!!!

Z kolei mama naszej Antosi z Oddziału
BIEDRONEK podjęła się wykonania
BIŻUTERII OGRODOWEJ – ZASŁONY
Z
PLASTIKOWYCH
BUTELEK.
W korytarzu naszego przedszkola, tuż
przy Biblioteczce organizujemy akcję
zbiórki uciętych, plastikowych butelek.
Prosimy
simy Państwa o ich przynoszenie
w ogromnych ilościach!

