
WODA 

Pobudza aktywność ruchową i wokalizacyjną dzieci, daje miłe i delikatne wrażenia dotykowe. 

Woda łatwo poddaje się aktywności dziecka: można nią pluskać, wprawiać w ruch, przelewać, 

słuchać odgłosów, doświadczać jej wilgotności i temperatury. 

 

Działania z wodą: 

 zanurzanie dłoni i nóg dziecka w pojemniku z wodą (miska, basen rehabilitacyjny itp.), 

 robienie piany, 

 przelewanie wody do różnych pojemników i naczyń, 

 spryskiwanie dzieci wodą, 

 przelewanie wody z rączki do rączki, 

 dotykanie twarzy dziecka jego mokrymi rączkami, 

 chlapanie, 

 demonstrowanie pary i lodu np: dotykanie lodem różnych części ciała dziecka, 

wodzenie palcem po zaparowanej szybie itp. 

Do zabaw z wodą używamy różnych pływających zabawek, które falują pod wpływem ruchów 

dziecka (warto wykorzystać np. korek, który nie tonie). Okazją do wyzwolenia pozytywnych 

emocji, jest spacer podczas ciepłego deszczu, spacer pod parasolem (podczas zajęć 

obserwujemy, że dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rzadko kiedy mają okazję do 

przeżywania tego stanu (np. podczas psikania spryskiwaczem) – rodzice zazwyczaj unikają 

takich sytuacji z obawy o zdrowie dzieci, choć spacer w ciepłym letnim deszczu może być 

naprawdę miłym uczyciem). Przeżycia dziecka zwielokrotniają się w kontakcie z dużą wodą jak 

morze, jeziora, rzeki. W wodzie ożywiają się nawet najmniej aktywne dzieci. 

 

POWIETRZE 

Jest żywiołem, którego doświadczamy na co dzień. Powietrze przenika nasze ubrania, "dotyka" 

każdej części ciała. Zazwyczaj chronimy dzieci przed nadmiernym ruchem powietrza - wiatrem. 

Jego doznanie bywa nieprzyjemne. W zabawach z dziećmi kontrolujemy powietrze, używając 

suszarki do włosów lub wentylatora.  

Działania z powietrzem:  

 pokazujemy, jak powietrze wprawia w ruch wiatraczki, wstążki, piórka, wiszące 

zabawki, 

  „łapiemy" powietrze do dużych folii, do worków foliowych, 



 gwiżdżemy w  gwizdki, fujarki,  

 nadmuchujemy baloniki, wypuszczamy niezawiązane z dłoni,  

 owiewamy poszczególne części ciała dziecka suszarką do włosów (kierujemy na 

przemian ciepły i zimny strumień powietrza na twarz dziecka, ręce, włosy, plecy, stopy 

– należy kontrolować temperaturę ciepłego strumienia, stosować większą odległość 

od ciała dziecka, najlepiej poruszać suszarką, stosować krótszy czas ciepłego 

nadmuchu).  

 

ZIEMIA 

Ma zdecydowaną barwę, specyficzny zapach. Ze względu na swoją strukturę, wilgotność 

i  temperaturę dostarcza złożonych doznań dotykowych. Dzieci mogą dotykać ziemię zarówno 

rączkami jak i nogami. 

Działania z ziemią, piaskiem, gliną: 

 dotykanie, rozgniataniu ziemi/gliny, wąchanie jej, 

 chowanie rączek dziecka w ziemi/piasku i zachęcanie do samodzielnego wyjmowania, 

 przesypywanie ziemi/piasku z ręki do ręki, z pojemnika do pojemnika, 

 odnajdywanie przez dziecko przedmiotów ukrytych w ziemi/piasku: muszelek, 

kamyków, figurek zwierzątek itp. 

 

OGIEŃ 

Ma w sobie olbrzymi ładunek energetyczny i moc przykuwania uwagi. Ogień dostarcza wielu 

wrażeń, świeci, migocze, pełza, zmienia kształt, grzeje. Często dzieci boją się ognia, dlatego 

należy je stopniowo oswajać. 

Działania z ogniem: 

 zapalamy świeczkę i pokazujemy dziecku z oddalenia i z bliska (najlepiej w całkowitej 

ciemności lub zaciemnieniu), 

 powoli, stopniowo przybliżamy dłoń dziecka do ognia, aby zademonstrować rosnącą 

temperaturę, 

 dmuchamy na płomień świeczki, 

 w czasie zajęć plenerowych można rozpalić ognisko i wrzucać do niego różne 

przedmioty, które zapłoną ostrym, żywym ogniem. 


