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 Сензорни зид или табла је дидактичко средство које 

подстиче сензорну интеграцију и омогућава детету да 
развије вештине и стиче знања кроз игру и 
истраживање. 

 Ово дидактичко средство кориснo је током развоја 
сваког детета, а посебно деце са сметњама у развоју. 

 Сензорни зид се састоји из више елемената који су 
деци занимљиви и забавни, усмеравају им пажњу и 
стимулишу сва чула. 

 Уз мало труда и креативности можете сами 
направити сензорни зид.  
 

 



СЕНЗОРНИ ЗИД (ПРИМЕР) 



ЕЛЕМЕНТИ СЕНЗОРНОГ ЗИДА И 

ЊИХОВА УЛОГА У ИГРИ И РАЗВОЈУ 

 Стари телефон може 
послужити као 
корисно дидактичко 
средство приликом 
вежбања говорног 
изражавања, 
усвајања појма броја, 
као и развоја фине 
моторике и 
координације око-

рука. 





 Сензорна кеса се састоји 
из геласте течности и 
различитих предмета. 
Користи се за тактилну 
стимулацију, подстицање 
развоја фине моторике, 
подстицање опажања и 
побољшавање 
концентрације. Може се 
употребити за учење боја 
и геометријских облика, 
као и слова у зависности 
од предмета које садржи. 





 Комади материјала 
различите рељефне 
структуре и коцкице 
различитог облика 
могу послужити за 
тактилну 
стимулацију, као и за 
учење боја и 
геометријских облика. 



 Рачунаљка са перлицама 
различитих боја осим за 
тактилну и визуелну 
стимулацију служи и за 
усвајање количине броја, 
класификацију по боји као 
и за просте рачунске 
операције.  

 Ксилофон се користи за 
стварање звука и звучну 
стимулацију. 





 Елементи зида 
намењени за развој 
фине моторике и 
манипулативне 
спретности направљени 
су од предмета из 
свакодневног живота 
(пертле, каишеви, 
сатенске траке, 
рајсфершлус, кошуља са 
дугмићима). Ови 
елементи служе за 
стицање вештина које су 
неопходне за самостално 
функционисање. 





 За учење дана у 
недељи, времена и 
временских прилка 
може се употребити 
материјал са слике. 
Њиховом употрбом  
вежба се и развија 
фина моторика, 
координација око-

рука и перцепција. 





САВЕТИ ЗА ИЗРАДУ СЕНЗОРНОГ ЗИДА 

 Користите разнобојне материјале како би 
елементи  били деци занимљиви и привлачни. 

 Употребите слике или предмете за које дете 
воли како бисте га привукли да користи зид. 

 Можете користити и сложеније елементе као 
што су дигитрон, резе и кваке за врата, 
утичнице и утикаче, прекидаче и катанце. 

 Све делове зида добро осигурајте и причврстите 
како не би постојала могућност  да се дете 
повреди. 

 Уколико сте у могућности направите сензорни 
зид тако да његови делови буду преносиви како 
би се постављали на висину која детету 
одговара. 



 

Направите и ви сами ваш 
сензорни зид и заједно са 
децом учите кроз игру и 
забаву! 


