
LOGOSENSORYKA Z WYKORZYSTANIEM ZMYSŁU SMAKU- 
doświadczamy, różnicujemy i NAZYWAMY smaki 
 
 
Stymulację taką stosuje się w celu dostarczania bodźców do ośrodkowego układu nerwowego, 

pobudzając przez to jego rozwój. Pobudzanie wielu obszarów w mózgu zwiększa ilość połączeń 

neuronalnych, przez co wspomaga pracę całego systemu nerwowego. Stymulacja 

LOGOSENSORYCZNA bywa również nazywana czasami nauką życia przez życie. Dla dzieci  

z  niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem,  proces uczenia się i nabywania wszelkich 

umiejętności jest niezwykle utrudniony. Dlatego stymulacja LOGOSENSORYCZNA staje się metodą 

pomagająca im w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczającego ich świata oraz z ich ciała. Jest to 

rodzaj zajęć edukacyjnych jak i aktywnej formy terapii neurologopedycznej. Poniżej proponuję kilka 

ćwiczeń z zakresu stymulacji smakowej do wykorzystania w ramach zdalnego nauczania. 

 

 

 

UWAGA!!!!!!! W trakcie zabaw/ćwiczeń z dziećmi bardzo ważne jest mówienie do dziecka, 

rozmowa z dzieckiem, zachęcanie do powtarzania słów, nazywania odbieranych wrażeń. 

POWODZENIA!!!!!! 

 

 

Zmysł smaku umiejscowiony jest na języku, ustach i podniebieniu miękkim. Podstawowymi smakami 

są: słodki, słony, gorzki i kwaśny. Zmysł smaku można stymulować w sytuacjach naturalnych - podczas 

spożywania posiłków. Potrawy powinny mieć wyraźnie zdecydowany smak - często się o tym 

zapomina i podaje dzieciom pożywienie mocno rozdrobnione, w którym wszystkie składniki są 

pomieszane. Specjalna stymulacja zmysłu smaku może wyglądać w następujący sposób: 

 

 

POZNAJEMY I NAZYWAMY SMAKI: SŁODKI,  SŁONY,  GORZKI,  KWAŚNY, 
• Można przy pomocy papieru toaletowego wytyczyć drogę, na której będą leżały np. owoce. 

A zadaniem dziecka będzie je pozbierać do koszyczka, uprzednio smakując, wąchając, 

dotykając i nazywając dany owoc. Dziecko może odpowiadać na pytanie „Jak smakuje ten 

owoc? Jest kwaśny/słodki/gorzki” itp. 

 

• Przygotujmy kilka galaretek owocowych w dużych miskach lub garnuszkach. Jak zastygną 

przy pomocy łyżki  uformujmy z nich kulki. Takie kulki ułóż dziecku na talerzu i podaj. 

Można bawić się w ich krojenie plastikowym nożykiem lub plastikowymi nożyczkami. 

Można próbować je złapać, zgniatać, NAZYWAĆ i oczywiście jeść. SMACZNEGO!!!!zabawkę 

do gryzienia (itp.) pokrywamy jakimś aromatyzowanym płynem lub przyprawami  

i podajemy dziecku do ust. Mogą to być sól, cytryna, migdały, orzechy, rozmaryn, tymianek, 

pietruszka, czosnek, herbatki: z piołunu, mięty, malwy, szałw ii, rumianku (itp.). 



NAZYWAMY SMAKI, ZACHĘCAMY DO POWTARZANIA SŁÓW. 

 

• 8 pojemniczków – najlepsze są buteleczki z ciemnego szkła z zakraplaczem – warto się w nie 

zaopatrzyć, jeśli dziecku zabawa się spodoba, aby mogło samo się bawić. Do dwóch naczyń 

nalewamy wodę z dodatkiem soli, do dwóch cukru, do dwóch octu, a do kolejnych dwóch 

substancję gorzką (np. odgazowany tonik). Dziecko umieszcza kropelkę płynu na ręce  

i próbuje ją – sprawdza smak kolejnych buteleczek i dobiera je w pary i  CO NAJWAŻNIEJSZE 

NAZYWA! 
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