
Drodzy Rodzice! 

W tym niełatwym dla nas wszystkich czasie przygotowałam dla Was ćwiczenia do wykonania ze 

swoimi pociechami - przedszkolakami i tymi trochę starszymi. Ćwiczenia oparte są na „Metodzie 

Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz. 

W tym tygodniu proponuję zestaw ćwiczeń doskonalących orientację w schemacie ciała                        

i przestrzeni. 

♦ Orientacja w schemacie ciała to świadomość poszczególnych części ciała oraz poczucia, że 

każda część ciała składa się na jedną całość. To zdolność do nazywania i wskazywania części 

ciała oraz do rozróżniania strony lewej i prawej. Proces ten szczególnie dynamicznie przebiega                      

w okresie wczesnego dzieciństwa. Orientacja w schemacie ciała jest umiejętnością rozwijającą 

się etapowo, np. w pierwszej kolejności dziecko doświadcza istnienia rączek, następnie dłoni,              

a później każdego paluszka z osobna. Jest to umiejętność potrzebna każdemu człowiekowi. Jeśli 

dziecko dysponuje dobrą świadomością własnego ciała lepiej radzi sobie w przedszkolu oraz w 

szkole, a następnie z wieloma nowymi zadaniami w dorosłym życiu. Dla przykładu: by dobrze 

zrozumieć stwierdzenie nauczyciela od geografii, że zachód jest zawsze po lewej stronie,                       

a wschód po prawej, trzeba wiedzieć, która ręka jest prawa, a która lewa. 

Przykładowe ćwiczenia: 

🔷 Zabawa przy piosence „Boogie-Woogie”, rymowance „Paluszek”; książce M. Barańskiej 

„Pokaż oko, pokaż nos”. Dziecko wraz z rodzicem słucha poleceń i wykonuje odpowiednie 

czynności. 

🔷🔷 Kolejne zadanie to określenie położenia wskazywanych przez osobę dorosłą przedmiotów   

w stosunku do dziecka, np. powiedz, co leży po Twojej prawej ręce; powiedz, z której strony jest 

szafa? itp. W ćwiczeniu należy używać różnorodne określenia dotyczące położenia w przestrzeni, 

tj. z lewej, z prawej, z tyłu, z przodu, pod, nad, z góry, z dołu itd. Zadaniem dziecka jest 

określenie położenia przedmiotów względem siebie. Na biurku znajdują się przedmioty , których 

położenie określa dziecko, np. powiedz, co leży z prawej strony ołówka, co jest pod zeszytem, co 

leży nad temperówką, co jest z lewej strony gumki itp. 

🔷🔷🔷 Również pomoc przy nakrywaniu stołu może stanowić pretekst do ćwiczenia różnicowania 

stron: połóż łyżkę po prawej stronie talerza, widelec z lewej strony talerza, nóż z lewej strony łyżki 

itd. 

Opracowała: mgr A. Czajkowska 

psycholog, oligofrenopedagog, seksuolog 

Materiały do ćwiczeń: 

1. Piosenka „Boogie-Woogie”: https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

2. Książka M. Barańskiej „Pokaż oko, pokaż nos” do kupienia w Empiku i innych księgarniach on-

line: https://www.empik.com/pokaz-oko-pokaz-nos-102-wierszyki-z-g… 

3. Rymowanka „Paluszek” 

Tu paluszek, tam paluszek 

(chwytamy dziecko za kolejne paluszki) 

A tu czysty mam fartuszek 

(pokazujemy fartuszek) 

Tu jest rączka, a tu druga 

(chwytamy dziecko za każdą rączkę kolejno) 

a tu oczko do mnie mruga 

(pokazujemy na oczko dziecka) 

Tu jest czoło 

(pokazujemy czoło dziecka) 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w&fbclid=IwAR2kpX5MqkJt63Am_vQxCq0uTX6a0TUboES6fkkClCio5nIJyrH6kWXoTD0
https://www.empik.com/pokaz-oko-pokaz-nos-102-wierszyki-z-gestami-ksztalcace-orientacje-w-schemacie-ciala-baranska-malgorzata,p1046100389,ksiazka-p?_ga=NC.4403780755-1584457404&utm_source=tradedoubler&utm_medium=3040555%28PP_BuyBox.pl_LC%29&tduid=cc4115b4569db1040b798e4bc42b4fbe&fbclid=IwAR0qCXuqK2a0caECZIpfACMlECEwd860VqKPO9cilg7S5jUE_R3nU14lHSc


Tu są włosy 

(i włosy) 

Wszyscy mamy czyste nosy 

(pokazujemy nosek) 

Tu są rączki do klaskania 

(klaszczemy rączkami malca) 

A tu nóżki do tupania 

(i tupiemy nóżkami) 

 


