
GIMNASTYKA RĄCZEK

Na początek ---POWITANKA--- KLIKNIJ LINK

JEDNA RĘKA, DRUGA RĘKA - https://youtu.be/cdLltUIgcr4 

Rączki ,, rozgrzane " - zaraz zaczynamy.

Przed zajęciami razem z mamą przygotujcie:

1. KREDKI

2.KARTKĘ Z BLOKU LUB GAZETĘ.

3.KLEJ

4. NOŻYCZKI

5. KLAMERKI DO BIELIZNY

6. DROBNE PRZEDMIOTY: KAMYKI LUB GUZIKI LUB FASOLKI ....

7. FOREMKI DO OBRYSOWANIA

8. PLASTELINĘ

9. MISECZKĘ

Zapraszam na filmową instrukcję do zabaw - KLIKNIJ LINK

SPRAWNOŚĆ MANUALNA. ĆWICZENIA - https://youtu.be/28F0AsKLdkI 

 

W plikach do pobrania :

1. ,, Motyl" - karta pracy do zabaw http://www.pp8-pszczyna.pl/pliki/motyl.jpg 

2. ,,Gąsienica" - karta pracy do zabaw  http://www.pp8-pszczyna.pl/pliki/GSIENICA.jpg 

3. Wzory do cięcia po linii WYCINANIA 
http://www.pp8-pszczyna.pl/pliki/WZORY_DO_.pdf 

Układamy  na  każdym   kółku  motyla  1  drobny  przedmiot  (fasolki,  guziki,  makaron)  Po
zabraniu przedmiotów możemy go wylepić kulkami z plasteliny lub kulkami z podartej kartki,
gazety (mile widziane własne pomysły).

Z gąsienicą możemy pobawić się tak, jak z motylem. Wybierzcie sobie kartę pracy.

http://www.pp8-pszczyna.pl/pliki/WZORY_DO_WYCINANIA.pdf
http://www.pp8-pszczyna.pl/pliki/GSIENICA.jpg
http://www.pp8-pszczyna.pl/pliki/motyl.jpg
https://youtu.be/28F0AsKLdkI
https://youtu.be/cdLltUIgcr4


Po wydrukowaniu wzorów do wycięcia, kolorujemy obrazek, bierzemy nożyczki i staramy się
ciąć po wyznaczonej linii.

Jeżeli ktoś nie ma drukarki może wzory do cięcia narysować.

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ WZROKOWĄ: 

1. Składanie pociętych obrazków.
Potrzebne  będą:  pocztówki,  zdjęcia  z  gazet,  wydrukowana  kolorowanka  lub  rysunek
wykonany przez Rodzica/dziecko (kwiatek, słońce, domek itp. lub bardziej skomplikowane).
Rodzic  przecina  obrazek  na  kilka  części-  ilość  elementów  w  zależności  od  wieku  i
umiejętności  dziecka.  Zadaniem  dziecka  jest  ułożenie  obrazka  w  całość  (zanim  obrazek
zostanie przecięty na części można wykonać zdjęcie np. telefonem). Dwa warianty:
a)dziecko korzysta ze wzoru;
b)układa obrazek z pamięci.
Na zakończenie ułożony obrazek można przykleić na białej kartce.

2. Wzrokowe rozpoznawanie kierunku ułożenia strzałek.
Rodzic rysuje na kartce strzałki skierowane w górę,  w dół,  w prawo, w lewo (np. po 10,
rozproszone w różnych miejscach kartki) Zadaniem dziecka jest wskazywanie/wykreślanie z
kartki  wymienionych  strzałek,  np.  „pokaż  mi  strzałkę  skierowane  w  prawą  stronę”  lub
trudniej: „pokaż mi dwie/trzy strzałki skierowane w dół”.

3. Układanie według wzoru.
Niezbędne  będą:  łyżki:  małe  i  duże  oraz  widelce.  Rodzic  układa  'wzór'  z  wymienionych
przedmiotów np. w kolejności:  dwie łyżki małe,  jedna duża i widelec lub trudniej:  trójkąt
ułożony z widelców itp. Zadaniem dziecka jest odwzorowanie układu. Dwa warianty zabawy:
a)dziecko korzysta ze wzoru
b)układa wzór z pamięci
Zachęcamy do zamiany ról-czyli dziecko układa wzór, a Rodzic musi go zapamiętać i ułożyć
identyczny.
 
ZABAWY ROZWIJAJĄCE LOGICZNE MYŚLENIE

O czym myślę?- zagadki.
Opowiadamy  dziecku  o  jakimś  przedmiocie,  zwierzęciu,  zjawisku  atmosferycznym  itp.  i
prosimy, by zgadło, o czym mowa. Przykładowo: mówimy "myślę o zwierzęciu, które ma
cztery łapy, lubi obgryzać kości i głośno szczeka" albo "myślę o czymś, co jest zrobione z
drewna,  może  być  w  różnych  kolorach  i  jest  potrzebne  do  rysowania".  Zachęcamy  do
zamiany  ról,  czyli  w  kolejnej  wersji  Rodzic  jest  osobą,  która  odgaduje.
Można również posłużyć się stroną internetową (tutaj dodatkowo dziecko wskazuje obrazek,
o którym mowa):
 
https://www.domowyprzedszkolak.pl/cat/zabawy-2/zagadki-7

Labirynt- szukanie drogi 
Zachęcamy do narysowania wspólnie z dzieckiem labiryntu lub stworzenia go np. z klocków
albo  innych  dostępnych  materiałów  w  domu.  Zabawę  można  przeprowadzić  w  kilku
wersjach: 
1) Rodzic rysuje/tworzy labirynt dla dziecka; 

https://www.domowyprzedszkolak.pl/cat/zabawy-2/zagadki-7


2) dziecko rysuje labirynt dla Rodzica;
3) np. Mama z dzieckiem tworzą labirynt dla taty. 
Dla  osób,  które  posiadają  drukarkę  i  chcą  wykonać  ćwiczenia  w  formie  drukowanej,
przesyłamy:

https://www.domowyprzedszkolak.pl/cat/zabawy-2/labirynty-30

https://www.domowyprzedszkolak.pl/cat/zabawy-2/labirynty-30

