
kiego, co da się usłyszeć. Od czasu do czasu można zatrzymać się i zamknąć oczy, by lepiej 
słuchać (dobrze znaleźć choć jedno miejsce, w którym uczniowie będą mogli wygodnie się 
ułożyć – łąka, trawnik w parku itp.).
 
2. Gdy uznamy, że uczniowie są już z okolicą osłuchani, przechodzimy do drugiej części zajęć. 
Pytamy, co usłyszeli. Można policzyć ile dźwięków wychwycili (kto wymieni najwięcej), jakie to 
były dźwięki (głośne, ciche, przyjemne, nieprzyjemne, łatwe do rozpoznania lub nie itd.). Czy 
rozpoznali jakieś ptaki? A może auta? Czy był dźwięk nierozpoznawalny? Czy coś ich zaskoczy-
ło? Czy można sobie wyobrazić miasto zbudowane wyłącznie z dźwięków? Który dźwięk byłby 
wówczas władcą miasta? A które „zwykłymi” obywatelami dźwiękowymi? Jak brzmiałyby oficjal-
ne święta państwowe w takim mieście? Czy można stworzyć hymn takiego dźwiękowego 
miasta?

      Dodatkowa zabawa

Warto podjąć próbę odtworzenia warstwy audialnej okolicy za pomocą ludzkiego głosu na zasa-
dzie wielogłosowego utworu dźwiękonaśladowczego. Ćwiczenie to można zrealizować na 
dwa sposoby: prostszy to próba przywołania zapamiętanych dźwięków poprzez ich onomatope-
iczne odtworzenie przez uczniów. Trudniejszy będzie polegał na próbie ułożenia przywołanych 
dźwięków w swego rodzaju sekwencję na przykład poprzez dokładanie kolejnych dźwięków. Po 
ustaleniu kto wydaje z siebie jakie dźwięki nauczyciel lub jeden z uczniów może być dyrygentem 
tego miejskiego chóru. Grupa może wypracować konkretne gesty-znaki określające głośności 
dźwięku, zapętlenie, tempo itp

Część II. Dotyk

1. Zaczynamy ćwiczenie już w klasie. Uczniowie dotykają ławek, krzeseł, mogą dotknąć tablicy, 
gąbki, podłogi. Wychodzimy na korytarz, dotykamy czego się da (unikając newralgicznych 
powierzchni). Wychodzimy na zewnątrz, dotykamy chodników, asfaltu, drzew, ścian budynków 
i innych obiektów, które nie stwarzają zagrożenia. Odwrotnie, niż w codziennym doświadczeniu, 
kiedy uczniowie słyszą „nie dotykaj”, „zostaw to”, tym razem mogą dotykać każdej bezpiecznej 
powierzchni. Nie komentujemy ćwiczenia, zadaniem uczniów jest uważne dotykanie.

      Dodatkowa zabawa

Można przygotować kilka przedmiotów, które wkładamy w dłonie uczniów mających zamknięte 
(lub zawiązane) oczy. Zadaniem uczniów będzie rozpoznanie przedmiotów wyłącznie po dotyku.

2. Po umyciu rąk można poprowadzić drugą część zajęć w budynku szkoły lub zostać na 
zewnątrz (wówczas należy zaopatrzyć się w wilgotne chusteczki). Próbujemy nazwać wrażenia 
organoleptyczne. Jak oddać je słowami? Jakie określenia pasują do danych powierzchni? 
Staramy się jak najdokładniej oddać doświadczenia słowami, szukać (przy pomocy słownika) 
adekwatnych określeń.
 

      Wskazówka

Osoby, które będą obawiać się wykonywania zadania mogą otrzymać rękawiczki ochronne 
(medyczne). Podczas omówienia mogą opowiadać o swoich wrażeniach dotyku zapośredniczo-
nego dla porównania z bezpośrednim.

Miasto pięciu zmysłów
We współczesnej kulturze dominującym zmysłem jest wzrok. Przestrzeń zarówno rzeczy-
wista, jak i medialna oraz wirtualna przeładowane są obrazami: filmami, zdjęciami, rekla-
mami, memami, itd. Zadania zawarte w scenariuszu stanowią propozycję rozmontowania 
tej wizualnocentrycznej narracji. Zaproponowane działania uruchamiają pozostałe zmysły, 
by pokazać dzieciom możliwość doświadczania świata z różnych, czasem zaskakujących 
stron. Dodatkowym celem zajęć jest ćwiczenie uważnego odbioru otaczającego świata.  

Autor: Kuba Kapral

Uczestnicy/uczestniczki zajęć: klasy 
IV-VI

Przedmiot szkolny: plastyka, muzyka, 
język polski, godzina wychowawcza, bio-
logia

Czas trwania: jedna lub dwie godziny 
lekcyjne przeznaczone na ćwiczenia zwią-
zane z poszczególnymi zmysłami

Cele:

1. Uruchomienie zmysłów słuchu, dotyku, 
smaku, węchu i wzroku.

2. Poszerzenie zasobu słownictwa odda-
jącego wrażenia płynące z tych zmysłów.

3. Poszerzanie wiedzy o zmysłach.

4. Ćwiczenie uważności, koncentracji 
i pamięci.

5. Kształcenie umiejętności mówienia 
o własnych wrażeniach i odczuciach.

6. Znajdowanie kształtu artystycznego 
dla wrażenia zmysłowego.

7. Uwrażliwienie na przyrodę.

Formy pracy: spacer, obserwacja, opis, 
rozmowa, tworzenie map, zajęcia plas-
tyczne

Materiały:
 
• dowolne materiały do rysowania i malo-
wania,
• produkty spożywcze, 
• środki czystości, 
• materiały plastyczne, 
• mapy miasta lub okolicy szkoły,
• słownik wyrazów bliskoznacznych.

Przestrzeń: wybrane części miasta i/lub 
okolica szkoły

Przebieg zajęć:

Część I. Słuchanie

1. Zabieramy uczniów na spacer np. do najbliższej okolicy szkoły, do centrum miasta lub innego 
wybranego obszaru. Przed opuszczeniem szkoły uczulamy uczniów, by uważnie słuchali wszyst-

Część III. Smak

1. Ćwiczenie wykonujemy w klasie. Zaczynamy od rozmowy o smakach, pytamy uczniów o to 
jakie znają smaki, za jakimi przepadają lub nie, z jakimi smakami kojarzą im się dom rodzinny, 
dom babci, szkoła. Czy pamiętają jakieś charakterystyczne smaki z wczesnego dzieciństwa? 
Czy lato ma smak? Jaki smak mają święta? Rozmowę można okrasić ciekawostkami (patrz: 
materiały źródłowe). 

     Dodatkowa zabawa 

Przygotowujemy kilka substancji, owoców czy innych produktów spożywczych o oczywistych 
lub zupełnie zaskakujących smakach. Uczniowie z zamkniętymi lub zawiązanymi oczami mają za 
zadanie rozpoznać smaki.

2. Po rozmowie (i opcjonalnej zabawie zaproponowanej powyżej) przechodzimy do drugiej części 
zajęć, polegającej na próbie oddania pięciu podstawowych smaków ekwiwalentem graficz-
nym. Jak można sobie wyobrazić „słodki”? A jak „kwaśny”? Zachęcamy uczniów, by użyli 
wyobraźni i z jak największą fantazją narysowali lub namalowali smaki. Z gotowych rysunków 
można przygotować wystawę.

Część IV. Węch

1. Ćwiczenie wykonujemy w klasie. Zaczynamy od rozmowy o zapachach, z którymi uczniom 
kojarzy się dom, najbliższa okolica domu, szkoła, miasto. Czy inaczej pachnie lato, a inaczej 
zima? A jak pachnie Wielkanoc? A Boże Narodzenie? Jaki jest najprzyjemniejszy zapach? A jaki 
najgorszy? Opcjonalnie można porozmawiać o tym, po co ludziom węch, jak czuły mamy nos, 
w porównaniu ze zwierzętami (patrz: materiały źródłowe). 

2. Po rozmowie rozpoczyna się druga część polegająca na stworzeniu mapy zapachowej okoli-
cy lub wybranego obszaru miasta. Na przygotowanych wcześniej planszach (mapy narysowa-
ne samodzielnie lub pobrane z Internetu) uczniowie zaznaczają zapachowe punkty lub plamy. 
Jakimi kolorami oddać konkretne zapachy? Jakimi kształtami? Po narysowaniu map uczniowie 
omawiają swoje prace: porównujemy mapy, szukamy punktów wspólnych. Opcjonalnie można 
też stworzyć dużą wspólną mapę.

Część V. Wzrok

1. Nie zdradzając uczniom właściwego celu ćwiczenia, zachęcamy ich do uważnego przygląda-
nia się okolicy, po której spacerujemy – może to być bezpośrednie sąsiedztwo szkoły lub wybra-
ny obszar miasta. Przypominamy im kilkakrotnie podczas wędrówki, by byli uważni.

2. Po powrocie do klasy rozdajemy mapy okolicy, w której odbył się spacer i prosimy, by ucznio-
wie zaznaczyli na nich zapamiętane drzewa, krzewy, trawniki, kwiaty i wszystkie inne tere-
ny zielone. Można ustalić obowiązujące znaki graficzne dla drzew, krzewów, trawników, parków 
itd., lub pozostawić uczniom swobodę wyboru. Ile obszarów zazielenionych zapamiętali ucznio-
wie? Czy w wybranej okolicy jest dużo zieleni, czy (za) mało? Czy te obszary są potrzebne? Czy 
uczniowie je lubią? Czy są zadbane? Po wykonaniu indywidualnych map można je porównać, 
sprawdzić, kto ile zapamiętał i uzupełnić mapy.

 Wskazówka 

Można też stworzyć większą, wspólną mapę.

Materiały źródłowe:

Dla osoby prowadzącej zajęcia:

1. Uzupełnienie informacji o zmyśle smaku: 

Smak – zmysł wciąż odkrywany, źródło: Poradnik Zdrowie, link: https://bit.ly/2KtlLJL

2. Uzupełnienie informacji o zmyśle węchu:  

Zmysły. Węch – jak działa, źródło: Poradnia.pl, link: https://bit.ly/3pe5kjj

Nos rekina nie zawodzi, źródło: Polityka, link: https://bit.ly/2LMgtt9
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kiego, co da się usłyszeć. Od czasu do czasu można zatrzymać się i zamknąć oczy, by lepiej 
słuchać (dobrze znaleźć choć jedno miejsce, w którym uczniowie będą mogli wygodnie się 
ułożyć – łąka, trawnik w parku itp.).
 
2. Gdy uznamy, że uczniowie są już z okolicą osłuchani, przechodzimy do drugiej części zajęć. 
Pytamy, co usłyszeli. Można policzyć ile dźwięków wychwycili (kto wymieni najwięcej), jakie to 
były dźwięki (głośne, ciche, przyjemne, nieprzyjemne, łatwe do rozpoznania lub nie itd.). Czy 
rozpoznali jakieś ptaki? A może auta? Czy był dźwięk nierozpoznawalny? Czy coś ich zaskoczy-
ło? Czy można sobie wyobrazić miasto zbudowane wyłącznie z dźwięków? Który dźwięk byłby 
wówczas władcą miasta? A które „zwykłymi” obywatelami dźwiękowymi? Jak brzmiałyby oficjal-
ne święta państwowe w takim mieście? Czy można stworzyć hymn takiego dźwiękowego 
miasta?

      Dodatkowa zabawa

Warto podjąć próbę odtworzenia warstwy audialnej okolicy za pomocą ludzkiego głosu na zasa-
dzie wielogłosowego utworu dźwiękonaśladowczego. Ćwiczenie to można zrealizować na 
dwa sposoby: prostszy to próba przywołania zapamiętanych dźwięków poprzez ich onomatope-
iczne odtworzenie przez uczniów. Trudniejszy będzie polegał na próbie ułożenia przywołanych 
dźwięków w swego rodzaju sekwencję na przykład poprzez dokładanie kolejnych dźwięków. Po 
ustaleniu kto wydaje z siebie jakie dźwięki nauczyciel lub jeden z uczniów może być dyrygentem 
tego miejskiego chóru. Grupa może wypracować konkretne gesty-znaki określające głośności 
dźwięku, zapętlenie, tempo itp

Część II. Dotyk

1. Zaczynamy ćwiczenie już w klasie. Uczniowie dotykają ławek, krzeseł, mogą dotknąć tablicy, 
gąbki, podłogi. Wychodzimy na korytarz, dotykamy czego się da (unikając newralgicznych 
powierzchni). Wychodzimy na zewnątrz, dotykamy chodników, asfaltu, drzew, ścian budynków 
i innych obiektów, które nie stwarzają zagrożenia. Odwrotnie, niż w codziennym doświadczeniu, 
kiedy uczniowie słyszą „nie dotykaj”, „zostaw to”, tym razem mogą dotykać każdej bezpiecznej 
powierzchni. Nie komentujemy ćwiczenia, zadaniem uczniów jest uważne dotykanie.

      Dodatkowa zabawa

Można przygotować kilka przedmiotów, które wkładamy w dłonie uczniów mających zamknięte 
(lub zawiązane) oczy. Zadaniem uczniów będzie rozpoznanie przedmiotów wyłącznie po dotyku.

2. Po umyciu rąk można poprowadzić drugą część zajęć w budynku szkoły lub zostać na 
zewnątrz (wówczas należy zaopatrzyć się w wilgotne chusteczki). Próbujemy nazwać wrażenia 
organoleptyczne. Jak oddać je słowami? Jakie określenia pasują do danych powierzchni? 
Staramy się jak najdokładniej oddać doświadczenia słowami, szukać (przy pomocy słownika) 
adekwatnych określeń.
 

      Wskazówka

Osoby, które będą obawiać się wykonywania zadania mogą otrzymać rękawiczki ochronne 
(medyczne). Podczas omówienia mogą opowiadać o swoich wrażeniach dotyku zapośredniczo-
nego dla porównania z bezpośrednim.

Przebieg zajęć:

Część I. Słuchanie

1. Zabieramy uczniów na spacer np. do najbliższej okolicy szkoły, do centrum miasta lub innego 
wybranego obszaru. Przed opuszczeniem szkoły uczulamy uczniów, by uważnie słuchali wszyst-

Część III. Smak

1. Ćwiczenie wykonujemy w klasie. Zaczynamy od rozmowy o smakach, pytamy uczniów o to 
jakie znają smaki, za jakimi przepadają lub nie, z jakimi smakami kojarzą im się dom rodzinny, 
dom babci, szkoła. Czy pamiętają jakieś charakterystyczne smaki z wczesnego dzieciństwa? 
Czy lato ma smak? Jaki smak mają święta? Rozmowę można okrasić ciekawostkami (patrz: 
materiały źródłowe). 

     Dodatkowa zabawa 

Przygotowujemy kilka substancji, owoców czy innych produktów spożywczych o oczywistych 
lub zupełnie zaskakujących smakach. Uczniowie z zamkniętymi lub zawiązanymi oczami mają za 
zadanie rozpoznać smaki.

2. Po rozmowie (i opcjonalnej zabawie zaproponowanej powyżej) przechodzimy do drugiej części 
zajęć, polegającej na próbie oddania pięciu podstawowych smaków ekwiwalentem graficz-
nym. Jak można sobie wyobrazić „słodki”? A jak „kwaśny”? Zachęcamy uczniów, by użyli 
wyobraźni i z jak największą fantazją narysowali lub namalowali smaki. Z gotowych rysunków 
można przygotować wystawę.

Część IV. Węch

1. Ćwiczenie wykonujemy w klasie. Zaczynamy od rozmowy o zapachach, z którymi uczniom 
kojarzy się dom, najbliższa okolica domu, szkoła, miasto. Czy inaczej pachnie lato, a inaczej 
zima? A jak pachnie Wielkanoc? A Boże Narodzenie? Jaki jest najprzyjemniejszy zapach? A jaki 
najgorszy? Opcjonalnie można porozmawiać o tym, po co ludziom węch, jak czuły mamy nos, 
w porównaniu ze zwierzętami (patrz: materiały źródłowe). 

2. Po rozmowie rozpoczyna się druga część polegająca na stworzeniu mapy zapachowej okoli-
cy lub wybranego obszaru miasta. Na przygotowanych wcześniej planszach (mapy narysowa-
ne samodzielnie lub pobrane z Internetu) uczniowie zaznaczają zapachowe punkty lub plamy. 
Jakimi kolorami oddać konkretne zapachy? Jakimi kształtami? Po narysowaniu map uczniowie 
omawiają swoje prace: porównujemy mapy, szukamy punktów wspólnych. Opcjonalnie można 
też stworzyć dużą wspólną mapę.

Część V. Wzrok

1. Nie zdradzając uczniom właściwego celu ćwiczenia, zachęcamy ich do uważnego przygląda-
nia się okolicy, po której spacerujemy – może to być bezpośrednie sąsiedztwo szkoły lub wybra-
ny obszar miasta. Przypominamy im kilkakrotnie podczas wędrówki, by byli uważni.

2. Po powrocie do klasy rozdajemy mapy okolicy, w której odbył się spacer i prosimy, by ucznio-
wie zaznaczyli na nich zapamiętane drzewa, krzewy, trawniki, kwiaty i wszystkie inne tere-
ny zielone. Można ustalić obowiązujące znaki graficzne dla drzew, krzewów, trawników, parków 
itd., lub pozostawić uczniom swobodę wyboru. Ile obszarów zazielenionych zapamiętali ucznio-
wie? Czy w wybranej okolicy jest dużo zieleni, czy (za) mało? Czy te obszary są potrzebne? Czy 
uczniowie je lubią? Czy są zadbane? Po wykonaniu indywidualnych map można je porównać, 
sprawdzić, kto ile zapamiętał i uzupełnić mapy.

 Wskazówka 

Można też stworzyć większą, wspólną mapę.

Materiały źródłowe:

Dla osoby prowadzącej zajęcia:

1. Uzupełnienie informacji o zmyśle smaku: 

Smak – zmysł wciąż odkrywany, źródło: Poradnik Zdrowie, link: https://bit.ly/2KtlLJL

2. Uzupełnienie informacji o zmyśle węchu:  

Zmysły. Węch – jak działa, źródło: Poradnia.pl, link: https://bit.ly/3pe5kjj

Nos rekina nie zawodzi, źródło: Polityka, link: https://bit.ly/2LMgtt9
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kiego, co da się usłyszeć. Od czasu do czasu można zatrzymać się i zamknąć oczy, by lepiej 
słuchać (dobrze znaleźć choć jedno miejsce, w którym uczniowie będą mogli wygodnie się 
ułożyć – łąka, trawnik w parku itp.).
 
2. Gdy uznamy, że uczniowie są już z okolicą osłuchani, przechodzimy do drugiej części zajęć. 
Pytamy, co usłyszeli. Można policzyć ile dźwięków wychwycili (kto wymieni najwięcej), jakie to 
były dźwięki (głośne, ciche, przyjemne, nieprzyjemne, łatwe do rozpoznania lub nie itd.). Czy 
rozpoznali jakieś ptaki? A może auta? Czy był dźwięk nierozpoznawalny? Czy coś ich zaskoczy-
ło? Czy można sobie wyobrazić miasto zbudowane wyłącznie z dźwięków? Który dźwięk byłby 
wówczas władcą miasta? A które „zwykłymi” obywatelami dźwiękowymi? Jak brzmiałyby oficjal-
ne święta państwowe w takim mieście? Czy można stworzyć hymn takiego dźwiękowego 
miasta?

      Dodatkowa zabawa

Warto podjąć próbę odtworzenia warstwy audialnej okolicy za pomocą ludzkiego głosu na zasa-
dzie wielogłosowego utworu dźwiękonaśladowczego. Ćwiczenie to można zrealizować na 
dwa sposoby: prostszy to próba przywołania zapamiętanych dźwięków poprzez ich onomatope-
iczne odtworzenie przez uczniów. Trudniejszy będzie polegał na próbie ułożenia przywołanych 
dźwięków w swego rodzaju sekwencję na przykład poprzez dokładanie kolejnych dźwięków. Po 
ustaleniu kto wydaje z siebie jakie dźwięki nauczyciel lub jeden z uczniów może być dyrygentem 
tego miejskiego chóru. Grupa może wypracować konkretne gesty-znaki określające głośności 
dźwięku, zapętlenie, tempo itp

Część II. Dotyk

1. Zaczynamy ćwiczenie już w klasie. Uczniowie dotykają ławek, krzeseł, mogą dotknąć tablicy, 
gąbki, podłogi. Wychodzimy na korytarz, dotykamy czego się da (unikając newralgicznych 
powierzchni). Wychodzimy na zewnątrz, dotykamy chodników, asfaltu, drzew, ścian budynków 
i innych obiektów, które nie stwarzają zagrożenia. Odwrotnie, niż w codziennym doświadczeniu, 
kiedy uczniowie słyszą „nie dotykaj”, „zostaw to”, tym razem mogą dotykać każdej bezpiecznej 
powierzchni. Nie komentujemy ćwiczenia, zadaniem uczniów jest uważne dotykanie.

      Dodatkowa zabawa

Można przygotować kilka przedmiotów, które wkładamy w dłonie uczniów mających zamknięte 
(lub zawiązane) oczy. Zadaniem uczniów będzie rozpoznanie przedmiotów wyłącznie po dotyku.

2. Po umyciu rąk można poprowadzić drugą część zajęć w budynku szkoły lub zostać na 
zewnątrz (wówczas należy zaopatrzyć się w wilgotne chusteczki). Próbujemy nazwać wrażenia 
organoleptyczne. Jak oddać je słowami? Jakie określenia pasują do danych powierzchni? 
Staramy się jak najdokładniej oddać doświadczenia słowami, szukać (przy pomocy słownika) 
adekwatnych określeń.
 

      Wskazówka

Osoby, które będą obawiać się wykonywania zadania mogą otrzymać rękawiczki ochronne 
(medyczne). Podczas omówienia mogą opowiadać o swoich wrażeniach dotyku zapośredniczo-
nego dla porównania z bezpośrednim.

Przebieg zajęć:

Część I. Słuchanie

1. Zabieramy uczniów na spacer np. do najbliższej okolicy szkoły, do centrum miasta lub innego 
wybranego obszaru. Przed opuszczeniem szkoły uczulamy uczniów, by uważnie słuchali wszyst-

Część III. Smak

1. Ćwiczenie wykonujemy w klasie. Zaczynamy od rozmowy o smakach, pytamy uczniów o to 
jakie znają smaki, za jakimi przepadają lub nie, z jakimi smakami kojarzą im się dom rodzinny, 
dom babci, szkoła. Czy pamiętają jakieś charakterystyczne smaki z wczesnego dzieciństwa? 
Czy lato ma smak? Jaki smak mają święta? Rozmowę można okrasić ciekawostkami (patrz: 
materiały źródłowe). 

     Dodatkowa zabawa 

Przygotowujemy kilka substancji, owoców czy innych produktów spożywczych o oczywistych 
lub zupełnie zaskakujących smakach. Uczniowie z zamkniętymi lub zawiązanymi oczami mają za 
zadanie rozpoznać smaki.

2. Po rozmowie (i opcjonalnej zabawie zaproponowanej powyżej) przechodzimy do drugiej części 
zajęć, polegającej na próbie oddania pięciu podstawowych smaków ekwiwalentem graficz-
nym. Jak można sobie wyobrazić „słodki”? A jak „kwaśny”? Zachęcamy uczniów, by użyli 
wyobraźni i z jak największą fantazją narysowali lub namalowali smaki. Z gotowych rysunków 
można przygotować wystawę.

Część IV. Węch

1. Ćwiczenie wykonujemy w klasie. Zaczynamy od rozmowy o zapachach, z którymi uczniom 
kojarzy się dom, najbliższa okolica domu, szkoła, miasto. Czy inaczej pachnie lato, a inaczej 
zima? A jak pachnie Wielkanoc? A Boże Narodzenie? Jaki jest najprzyjemniejszy zapach? A jaki 
najgorszy? Opcjonalnie można porozmawiać o tym, po co ludziom węch, jak czuły mamy nos, 
w porównaniu ze zwierzętami (patrz: materiały źródłowe). 

2. Po rozmowie rozpoczyna się druga część polegająca na stworzeniu mapy zapachowej okoli-
cy lub wybranego obszaru miasta. Na przygotowanych wcześniej planszach (mapy narysowa-
ne samodzielnie lub pobrane z Internetu) uczniowie zaznaczają zapachowe punkty lub plamy. 
Jakimi kolorami oddać konkretne zapachy? Jakimi kształtami? Po narysowaniu map uczniowie 
omawiają swoje prace: porównujemy mapy, szukamy punktów wspólnych. Opcjonalnie można 
też stworzyć dużą wspólną mapę.

Część V. Wzrok

1. Nie zdradzając uczniom właściwego celu ćwiczenia, zachęcamy ich do uważnego przygląda-
nia się okolicy, po której spacerujemy – może to być bezpośrednie sąsiedztwo szkoły lub wybra-
ny obszar miasta. Przypominamy im kilkakrotnie podczas wędrówki, by byli uważni.

2. Po powrocie do klasy rozdajemy mapy okolicy, w której odbył się spacer i prosimy, by ucznio-
wie zaznaczyli na nich zapamiętane drzewa, krzewy, trawniki, kwiaty i wszystkie inne tere-
ny zielone. Można ustalić obowiązujące znaki graficzne dla drzew, krzewów, trawników, parków 
itd., lub pozostawić uczniom swobodę wyboru. Ile obszarów zazielenionych zapamiętali ucznio-
wie? Czy w wybranej okolicy jest dużo zieleni, czy (za) mało? Czy te obszary są potrzebne? Czy 
uczniowie je lubią? Czy są zadbane? Po wykonaniu indywidualnych map można je porównać, 
sprawdzić, kto ile zapamiętał i uzupełnić mapy.

 Wskazówka 

Można też stworzyć większą, wspólną mapę.

Materiały źródłowe:

Dla osoby prowadzącej zajęcia:

1. Uzupełnienie informacji o zmyśle smaku: 

Smak – zmysł wciąż odkrywany, źródło: Poradnik Zdrowie, link: https://bit.ly/2KtlLJL

2. Uzupełnienie informacji o zmyśle węchu:  

Zmysły. Węch – jak działa, źródło: Poradnia.pl, link: https://bit.ly/3pe5kjj

Nos rekina nie zawodzi, źródło: Polityka, link: https://bit.ly/2LMgtt9

Scenariusz powstał w ramach projektu Naturalnie Teatr. Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków Województwa Lubuskiego.
Publikacja na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe 
(CC BY-SA 4.0)
Korekta, redakcja: Emilia Adamiszyn, Hubert Michalak | Skład i opracowanie graficzne: Magdalena Kościańska –– 
behance.net/magicsuitcase  



kiego, co da się usłyszeć. Od czasu do czasu można zatrzymać się i zamknąć oczy, by lepiej 
słuchać (dobrze znaleźć choć jedno miejsce, w którym uczniowie będą mogli wygodnie się 
ułożyć – łąka, trawnik w parku itp.).
 
2. Gdy uznamy, że uczniowie są już z okolicą osłuchani, przechodzimy do drugiej części zajęć. 
Pytamy, co usłyszeli. Można policzyć ile dźwięków wychwycili (kto wymieni najwięcej), jakie to 
były dźwięki (głośne, ciche, przyjemne, nieprzyjemne, łatwe do rozpoznania lub nie itd.). Czy 
rozpoznali jakieś ptaki? A może auta? Czy był dźwięk nierozpoznawalny? Czy coś ich zaskoczy-
ło? Czy można sobie wyobrazić miasto zbudowane wyłącznie z dźwięków? Który dźwięk byłby 
wówczas władcą miasta? A które „zwykłymi” obywatelami dźwiękowymi? Jak brzmiałyby oficjal-
ne święta państwowe w takim mieście? Czy można stworzyć hymn takiego dźwiękowego 
miasta?

      Dodatkowa zabawa

Warto podjąć próbę odtworzenia warstwy audialnej okolicy za pomocą ludzkiego głosu na zasa-
dzie wielogłosowego utworu dźwiękonaśladowczego. Ćwiczenie to można zrealizować na 
dwa sposoby: prostszy to próba przywołania zapamiętanych dźwięków poprzez ich onomatope-
iczne odtworzenie przez uczniów. Trudniejszy będzie polegał na próbie ułożenia przywołanych 
dźwięków w swego rodzaju sekwencję na przykład poprzez dokładanie kolejnych dźwięków. Po 
ustaleniu kto wydaje z siebie jakie dźwięki nauczyciel lub jeden z uczniów może być dyrygentem 
tego miejskiego chóru. Grupa może wypracować konkretne gesty-znaki określające głośności 
dźwięku, zapętlenie, tempo itp

Część II. Dotyk

1. Zaczynamy ćwiczenie już w klasie. Uczniowie dotykają ławek, krzeseł, mogą dotknąć tablicy, 
gąbki, podłogi. Wychodzimy na korytarz, dotykamy czego się da (unikając newralgicznych 
powierzchni). Wychodzimy na zewnątrz, dotykamy chodników, asfaltu, drzew, ścian budynków 
i innych obiektów, które nie stwarzają zagrożenia. Odwrotnie, niż w codziennym doświadczeniu, 
kiedy uczniowie słyszą „nie dotykaj”, „zostaw to”, tym razem mogą dotykać każdej bezpiecznej 
powierzchni. Nie komentujemy ćwiczenia, zadaniem uczniów jest uważne dotykanie.

      Dodatkowa zabawa

Można przygotować kilka przedmiotów, które wkładamy w dłonie uczniów mających zamknięte 
(lub zawiązane) oczy. Zadaniem uczniów będzie rozpoznanie przedmiotów wyłącznie po dotyku.

2. Po umyciu rąk można poprowadzić drugą część zajęć w budynku szkoły lub zostać na 
zewnątrz (wówczas należy zaopatrzyć się w wilgotne chusteczki). Próbujemy nazwać wrażenia 
organoleptyczne. Jak oddać je słowami? Jakie określenia pasują do danych powierzchni? 
Staramy się jak najdokładniej oddać doświadczenia słowami, szukać (przy pomocy słownika) 
adekwatnych określeń.
 

      Wskazówka

Osoby, które będą obawiać się wykonywania zadania mogą otrzymać rękawiczki ochronne 
(medyczne). Podczas omówienia mogą opowiadać o swoich wrażeniach dotyku zapośredniczo-
nego dla porównania z bezpośrednim.

Przebieg zajęć:

Część I. Słuchanie

1. Zabieramy uczniów na spacer np. do najbliższej okolicy szkoły, do centrum miasta lub innego 
wybranego obszaru. Przed opuszczeniem szkoły uczulamy uczniów, by uważnie słuchali wszyst-

Część III. Smak

1. Ćwiczenie wykonujemy w klasie. Zaczynamy od rozmowy o smakach, pytamy uczniów o to 
jakie znają smaki, za jakimi przepadają lub nie, z jakimi smakami kojarzą im się dom rodzinny, 
dom babci, szkoła. Czy pamiętają jakieś charakterystyczne smaki z wczesnego dzieciństwa? 
Czy lato ma smak? Jaki smak mają święta? Rozmowę można okrasić ciekawostkami (patrz: 
materiały źródłowe). 

     Dodatkowa zabawa 

Przygotowujemy kilka substancji, owoców czy innych produktów spożywczych o oczywistych 
lub zupełnie zaskakujących smakach. Uczniowie z zamkniętymi lub zawiązanymi oczami mają za 
zadanie rozpoznać smaki.

2. Po rozmowie (i opcjonalnej zabawie zaproponowanej powyżej) przechodzimy do drugiej części 
zajęć, polegającej na próbie oddania pięciu podstawowych smaków ekwiwalentem graficz-
nym. Jak można sobie wyobrazić „słodki”? A jak „kwaśny”? Zachęcamy uczniów, by użyli 
wyobraźni i z jak największą fantazją narysowali lub namalowali smaki. Z gotowych rysunków 
można przygotować wystawę.

Część IV. Węch

1. Ćwiczenie wykonujemy w klasie. Zaczynamy od rozmowy o zapachach, z którymi uczniom 
kojarzy się dom, najbliższa okolica domu, szkoła, miasto. Czy inaczej pachnie lato, a inaczej 
zima? A jak pachnie Wielkanoc? A Boże Narodzenie? Jaki jest najprzyjemniejszy zapach? A jaki 
najgorszy? Opcjonalnie można porozmawiać o tym, po co ludziom węch, jak czuły mamy nos, 
w porównaniu ze zwierzętami (patrz: materiały źródłowe). 

2. Po rozmowie rozpoczyna się druga część polegająca na stworzeniu mapy zapachowej okoli-
cy lub wybranego obszaru miasta. Na przygotowanych wcześniej planszach (mapy narysowa-
ne samodzielnie lub pobrane z Internetu) uczniowie zaznaczają zapachowe punkty lub plamy. 
Jakimi kolorami oddać konkretne zapachy? Jakimi kształtami? Po narysowaniu map uczniowie 
omawiają swoje prace: porównujemy mapy, szukamy punktów wspólnych. Opcjonalnie można 
też stworzyć dużą wspólną mapę.

Część V. Wzrok

1. Nie zdradzając uczniom właściwego celu ćwiczenia, zachęcamy ich do uważnego przygląda-
nia się okolicy, po której spacerujemy – może to być bezpośrednie sąsiedztwo szkoły lub wybra-
ny obszar miasta. Przypominamy im kilkakrotnie podczas wędrówki, by byli uważni.

2. Po powrocie do klasy rozdajemy mapy okolicy, w której odbył się spacer i prosimy, by ucznio-
wie zaznaczyli na nich zapamiętane drzewa, krzewy, trawniki, kwiaty i wszystkie inne tere-
ny zielone. Można ustalić obowiązujące znaki graficzne dla drzew, krzewów, trawników, parków 
itd., lub pozostawić uczniom swobodę wyboru. Ile obszarów zazielenionych zapamiętali ucznio-
wie? Czy w wybranej okolicy jest dużo zieleni, czy (za) mało? Czy te obszary są potrzebne? Czy 
uczniowie je lubią? Czy są zadbane? Po wykonaniu indywidualnych map można je porównać, 
sprawdzić, kto ile zapamiętał i uzupełnić mapy.

 Wskazówka 

Można też stworzyć większą, wspólną mapę.

Materiały źródłowe:

Dla osoby prowadzącej zajęcia:

1. Uzupełnienie informacji o zmyśle smaku: 

Smak – zmysł wciąż odkrywany, źródło: Poradnik Zdrowie, link: https://bit.ly/2KtlLJL

2. Uzupełnienie informacji o zmyśle węchu:  

Zmysły. Węch – jak działa, źródło: Poradnia.pl, link: https://bit.ly/3pe5kjj

Nos rekina nie zawodzi, źródło: Polityka, link: https://bit.ly/2LMgtt9
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