
ZIARENKO I SPÓŁKA
Warsztaty sensoryczne dla najnajów 

wiek: 0-3
W warsztatach biorą udział dzieci wraz z Rodzicem / Opiekunem.

czas trwania: 35 minut

Warsztaty mają na celu szerokopojęty rozwój sensoryczny, sprzyjający prawidłowej 
integracji sensorycznej najmłodszych. Warsztaty wzmacniają motorykę małą, poprzez 
ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzięki wspólnej aktywności dzieci wzmacniają 
więź z osobą dorosłą towarzyszącą im podczas warsztatów. Dzieci zyskują nowe 
doświadczenia oraz poznają ziarno i podstawowe produktów młynarskie, mąkę, kaszę i 
płatki owsiane.

Elementy pakietu edukacyjnego „Młyn się kręci” potrzebne podczas warsztatów: 

• strona książeczki „Młyn się kręci” przedstawiająca budowę ziarenka - wydrukowana lub 
wyświetlona z rzutnika

• karty „Bystre oczko” wydrukowane na kartonikach
 

Pozostałe materiały:

• małe woreczki
• lupa po jednej na parę dziecko - Rodzic / Opiekun
• lejki, sitka, łyżki, kubeczki różnych rozmiarów
• płaskie pojemniki po jednym na parę dziecko - Rodzic / Opiekun
• ziarna zbóż
• mąka 
• kasza
• płatki owsiane
• folia malarska, taśma, poduszki poduszki do siedzenia

Przebieg:

Przed warsztatami należy przygotować przestrzeń układając na ziemi folię malarską, 
zabezpieczając jej brzegi taśmą. Należy rozłożyć poduszki do siedzenia oraz płaskie 
pojemniki, umieszczając w nich woreczki z mąką, kaszą oraz płatkami owsianymi, a także 
lejki, sitka, łyżki, kubeczki różnych rozmiarów. Przy każdym z pojemników kładziemy lupę. 
Rozpoczynając warsztaty prowadzący opowiada dzieciom historię małego dzielnego 
ziarenka i pokazuje jego wygląd oraz budowę na wydrukowanym lub wyświetlonym 
obrazku. Jeśli grupa składa się w przewadze z dzieci poniżej 2 roku życia można pominąć 
ten element warsztatów. Dzieci wraz z opiekunami oglądają ziarenka pod lupą i poznają 



jego właściwości. Głównym elementem warsztatów, z uwagi na wiek uczestników, jest 
swobodna zabawa animowana przez prowadzących. W tym celu opowiadamy o mące, 
kaszy i płatkach. Poznajemy ich właściwości dotykiem, słuchamy jaki wydają dźwięk, 
mówimy o kolorach itd. Korzystamy z pomocy sitek, lejków, kubeczek i łyżek. 
Wydrukowane na kartonikach karty „Bystre oczko” mogą służyć do oglądania i 
przerysowywania prostych, geometrycznych kształtów na mące. Dzięki kontrastowym 
kolorom nadają się doskonale nawet dla najmłodszych dzieci.

Autor: Kaja Cykalewicz-Licak, scenariusz warsztatów realizowany jest w oparciu o „Młyn się kręci - 
pakiet popularyzujący wiedzę o młynach, jako zabytkach techniki, dla dzieci (0-9)”.

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


