
Drodzy rodzice! 

Tym razem przekazujemy propozycje ćwiczeń usprawniających funkcje motoryczne. 

 Przygotujmy duże arkusze szarego papieru, kartony, gazety oraz pędzel i farby. 

Zadanie dziecka polega na zamalowywaniu farbami ruchami pionowymi lub 

poziomymi tych płaszczyzn z zachowaniem kierunku od lewej do prawej, z góry na 

dół. 

 Na dużej powierzchni rysujemy kontury jakiejś figury, np. romb, prostokąt. 

Zadanie dziecka polega na zamalowaniu przestrzeni ograniczonej konturem. 

 Z wykorzystaniem plasteliny, modeliny dziecko lepi różne formy, zaczynając 

od prostych, np. kulka, wałek po coraz bardziej złożone i wymagające łączenia 

różnych elementów np. kotek, bałwanek. 

 Wykorzystajmy stare gazety, czasopisma, gazetki reklamowe i poprośmy 

dziecko, aby wycinało z nich zgodnie z naszym poleceniem, z uwzględnieniem 

stopnia trudności: po linii prostej, falistej, konturowo rysunki lub formy 

geometryczne, 

 Przygotujmy kolorowe bibułki lub krepy, z których dziecko urywa małe 

kawałki i zwija w kuleczki. Tymi kuleczkami wykleja przygotowane wcześniej przez 

rodzica kontury obrazka. Obrazki powinny być dostosowane do wieku i stopnia 

trudności dziecka może to być: koło, kwadrat, jabłko, kotek, domek, kwiatek itp. 

 Kolejna propozycja to obrysowywanie konkretnych przedmiotów np. kluczy, 

nożyczek, ekierki, temperówki, portfela. Można je następnie zamalować, wyciąć                

i ułożyć jakąś kompozycję. 

 Zaangażujmy dziecko w codzienne czynności. Może lepić pierogi, ugniatać 

ciasto na drożdżówkę, kroić składniki na sałatkę, porządkować szuflady oddzielając 

drobne przedmioty od większych. 

 Na tacy z rozsypaną kaszą manną lub bułką tartą dziecko może kreśląc palcem 

doskonalić zapis liter, rysować zwierzęta, tworzyć kalambury lub obrazy 

skojarzeniowe do omawianych tematów z lekcji. 

 Przy oglądaniu bajek wykorzystujmy gotowe gniotki, albo wykonajmy je sami 

wypełniając np. skarpetkę  ryżem. 

 Przed przystąpieniem do prac pisemnych warto rozluźnić rękę mocząc ją                    

w ciepłej wodzie: dziecko  może w misce  umyć swoje zabawki, wykąpać lalkę, itp. 

 Zaproponujmy dziecku, aby niepotrzebne kartki papieru zgniotło w kulkę                   

a następnie trafiło nią do ustawionego przed nim worka lub kartonu. 

 Jeśli mamy w domu większą ilość spinaczy poprośmy dziecko, aby łącząc je ze 

sobą stworzyło długiego węża. 



 Rozłóżmy na podłodze arkusz szarego papieru i ustawmy na nim samochód. 

Wyjaśniamy dziecku, że samochód nie może jechać, ponieważ nie ma ulicy. Prosimy 

dziecko, aby narysowało ulicę, znaki drogowe, sklepy, domy, bary, parki i rośliny. Do 

tego wyimaginowanego świata można wprowadzić postacie ludzi i zwierząt. 

Udanej zabawy! 

Beata Wojciechowska i Beata Kulczak   


