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,,Kolory są muzyką dla oczu, 
gdyż dają się one zestawić jak nuty”. 

 Eugene Delacroix 

 

referencje sensoryczne to nasze naturalne, nawykowe sposoby reagowania. 
Dzieci, które mogą wszystkimi zmysłami badać świat, rozwijają swoją 
aktywność i swoje różnorodne umiejętności. Ten fundament zdrowej wiary 

w siebie rozpoczyna się już w pierwszych latach życia, wtedy gdy dziecko 
uświadamia sobie wpływ różnych bodźców na swoje zmysły. Istotnym elementem 
w tym procesie jest wyobraźnia i wrażenia, które dostarczane są do naszego 
umysłu za pośrednictwem różnych zmysłów. 

 Jak większość predyspozycji człowieka, narządy zmysłów mogą być uwraż-
liwiane i rozwijane. Ciągły przepływ informacji płynący z naszego ciała i śro-
dowiska jest generowany przez receptory do mózgu. 

U człowieka i większości zwierząt występują następujące zmysły: 

wzrok – związany z okiem, umożliwia rozpoznawanie fal elektromagnetycznych 
w widzialnym zakresie (światła), 

słuch – związany z uchem, 

węch – związany z nosem, tzw. „chemiczny” zmysł. W przeciwieństwie do smaku, 
zapach rozpoznawany jest przez setki różnych receptorów, z których każdy 
rozpoznaje inne cząsteczki, 

smak – związany z językiem i jamą ustną.  

Inną grupę stanowią zmysły somatyczne związane z receptorami w skórze np.: 

dotyk – czyli bodźce czuciowe, 

nocycepcja – zmysł bólu, 

zmysł temperatury – czucie zimna/ciepła, 

zmysł skórno-optyczny – pozwalający powierzchnią palców postrzegać kolory i litery. 

P 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nocycepcja
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Nasze zmysły, to bardzo szeroki zakres poznawania świata.  

  

K a ż d y  w i d z i  ś w i a t  w  i n n y  s p o s ó b .  
Każdy widzi świat w inny sposób. 

  
  

,,Wyobraźnia jest początkiem tworzenia.  
Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego,  

co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz to, czego chcesz”. 
George Bernard Shaw  

W psychologii stan lub zdolność, w której doświadczenia jednego zmysłu (np. 
wzroku) wywołują również doświadczenia, charakterystyczne dla innych zmysłów, 
określamy mianem synestezji1 (gr. synaísthesis – równoczesne postrzeganie od  
sýn – razem' i aísthesis – poznanie poprzez zmysły). 

Takim spójnym przykładem jest „barwne słyszenie”. Barwne słyszenie polega 
na tym, że dźwięki lub współbrzmienia wywołują wrażenia barwne, bądź barwy  
– dźwięki. 

Sposób postrzegania, kojarzenia dźwięków lub tonacji z barwami z zasady są 
jednak różne. Oto przykładowe skojarzenia rosyjskiego kompozytora z przełomu 
XIX i XX wieku Mikołaja Rimskiego-Korsakowa:2 

C-dur: biały 
G-dur: brązowozłoty, jasny 
D-dur: żółty, słoneczny 

                                                 
1  http://www.synestezja.pl/teoria/synchronizacja/ 
2  W. Jastriewcew, Moje wspomnienia o M. A. Rymskim-Korsakowie, t. 1, Muzgiz 1959. 
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A-dur: jasnoróżowy 
E-dur: szafirowy, błyszczący 
H-dur: granatowy, ponury 
Fis-dur: szarozielony 
Des-dur: mroczny, gorący 
As-dur: siwofioletowy 
Es-dur: mroczny, błękitnoszary 
F-dur: zielony 

Barwnym słyszeniem zajmowali się: Franciszek Liszt, Antonio Vivaldi. Wy-
raźnym przykładem są „Cztery pory roku”, gdzie słuchacz może usłyszeć wiele 
„obrazów” skojarzonych z konkretnymi stanami pogody. W malarstwie należy 
wspomnieć o Claudzie Monecie, który rozwijał swoje poszukiwania sensoryczno- 
-kolorystyczne, tworząc serie obrazów przedstawiających ten sam motyw o różnych 
porach dnia lub roku, w odmiennym ujęciu oświetlenia, np.: Impresja, wschód 
słońca, Stogi, Katedra w Rouen, widoki Londynu (Parlament) oraz Nenufary. 

Istotnym elementem, który ma zastosowanie w praktyce, to fakt, że preferencje 
sensoryczne pomagają przewidzieć zachowanie ludzi. W praktyce możemy je 
dostrzec w świadomym dobieraniu metod nauczania, które aktywizują poszcze-
gólne modalności zmysłowe. Integracja sensoryczna – preferencje sensoryczne 
w  klasie3 to jeden z elementów doskonałego dopasowania preferencji uczeń  
– nauczyciel. Biorąc pod uwagę, iż uczniowie odznaczający się dominacją 
predyspozycji wzrokowych lubią demonstracje, pokazy, wykresy, tabele, opisy, 
lubią patrzeć, rysować – preferują sztuki wizualne. Trudno im zatem pracować, gdy 
nauczyciel wybiera tylko metody słuchowe, które są spójne dla słuchowców  
– czyli naucza przez dialogi i rozmowy, prowadzi długie wypowiedzi własne, woli 
mówić o działaniach niż je pokazywać. 

Inną grupę stanowią uczuciowcy – kinestetycy, którzy uczą się przez wyko-
nywanie czynności i bezpośrednie zaangażowanie, lubią emocje, ruch, nie lubią 
czytać, pamiętają, co sami wykonali, tupią, gestykulują, nie lubią słuchać.  
Podobne preferencje dotyczą nauczyciela. Najlepszym rozwiązaniem byłoby gdyby 
chociaż przez chwilę podobne preferencje u ucznia i nauczyciela mogły się spotkać 
podczas zajęć lekcyjnych. 

Spotkanie osób o różnych stylach sensorycznych może być pozytywne lub 
wręcz przeciwnie – negatywne i prowadzić do wielu nieporozumień. 

Nasz mózg nieustannie organizuje pozyskane wiadomości. Gdy płyną pra-
widłowo, mogą być użyte do formułowania percepcji: ruchu, emocji, uczenia się, 
poznawania świata. Jeśli pojawią się nieprawidłowości, mamy problemy w pobu-
dzeniu dziecka lub objawy nadmiernej ruchliwości. Prawidłowy rozwój zmysłów 
stanowi niezbędny warunek dobrego funkcjonowania dziecka i odnajdywania się 
w grupie rówieśników. 

                                                 
3  Atlas efektywnego uczenia się, M. Taraszkiewicz & C. Rose, Warszawa 2006. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Impresja%2C_wsch%C3%B3d_s%C5%82o%C5%84ca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Impresja%2C_wsch%C3%B3d_s%C5%82o%C5%84ca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Rouen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
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Wśród metod pracy z dzieckiem, w której wykorzystamy różne środki percepcji 
jest praca nad zmysłami, czyli praca poprzez ćwiczenia wizualno-przestrzenne, 
plastyczne, muzyczne, kinestetyczne, zabawę. 

Działania te rozbudzają spostrzegawczość, wyobraźnię, uskrzydlają zmysły, 
a przede wszystkim wprowadzają elementy wychowania estetycznego. 

Wybrany zestaw ćwiczeń4 

Ćwiczenia wzrokowo-przestrzenne 

 Zachęć dziecko do rysowania – bardzo pozytywnie wpływa na rozwój inteli-
gencji wzrokowej. 

 Zagraj w grę „Mentalna zabawa w chowanego” – zadaniem dziecka jest odna-
lezienie rzeczy tylko przy pomocy pamięci wzrokowej planu domu. 

 Słuchaj nastrojowej muzyki i wspólnie rysujcie to, co przychodzi wam do głowy. 

 Szukajcie wzorów w chmurach lub w liściach. 

 Wyobraźcie sobie, że nie słyszycie, nie widzicie. 

 Poproś dziecko żeby przedstawiło uczucia jako abstrakcyjne wzory. 

 Wizualizacja scen, zdarzeń. 

 Projektowanie strojów. 

 Narysuj mapę mentalną o sobie. 

 Wyreżyseruj film o własnej wspaniałej przyszłości. 

Ćwiczenia kinestetyczne 
 Tworzenie żywych obrazów, ruchoma symulacja, np. obiegu planet wokół 

Słońca, bitwy pod Grunwaldem – dodawaj wrażenia, które będą wymagały 
wizualizacji. 

 Drama, kalambury. 

 Robienie modeli, makiet. 

 Dotykanie rozpoznawanie kształtów. 

 Taniec. 

 Żąglowanie chusteczkami, piłeczkami. 

 Odegraj ruchem radość, podekscytowanie. 

 Przejdź po ulicy jako człowiek pewny siebie. 

Ćwiczenia muzyczne 
 Zaśpiewaj dramatycznie lub hip-hopowo nazwisko i swoje imię. 

 Przeczytaj ironicznie dowolną notatkę prasową. 

 Umożliwiaj kontakt z różną muzyką, nie tylko popularną. 

 Ilustruj opowiadanie efektami dźwiękowymi. 

 Pokaż, w jaki sposób różne utwory muzyczne mogą zmienić nastrój. 

 Zachęć dziecko do połączenia różnych wzorów matematycznych z muzyka. 

                                                 
4  Atlas efektywnego uczenia się, M. Taraszkiewicz & C. Rose, Warszawa 2006. 
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Zabawa jest ciągłym przeżyciem twórczym, dającym radość i niezapomniane 
wrażenie. Dzieci po prostu bawią się, a zabawa jest wypadkową wspólnej gry: 
wyobraźni, przypadku i otoczenia. Bawmy się więc i rozwijajmy predyspozycje 
sensoryczne naszych dzieci, gdyż ułatwi im to w przyszłości efektywnie się uczyć 
i poznawać świat. 

Sylwia Kurcab 
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EDUKACJA  ARTYSTYCZNA  

W  PRZEDSZKOLU  I  KLASACH  I–III 

dukacja artystyczna odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niesłusznie jest dość często trak-
towana jako zapełnienie wolnego czasu lub tylko zabawa. Istnieje duża 

zależność między dziecięcą twórczością i nabytymi w tym czasie umiejętnościami 
a późniejszymi osiągnięciami w wielu dziedzinach życia. Wiek wczesnoszkolny 
pozwala na kształcenie twórczej postawy, upodobań i nawyków estetycznych. 
Edukacja artystyczna pozwala na rozwinięcie konkretnych cech i umiejętności: 

E 


