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Cele innowacji

 rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej
 kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 rozwijanie płynności ruchów: nadgarstka, ramienia i przedramienia
 usprawnianie i stymulacja precyzyjnych ruchów palców i dłoni
 dostarczenie wrażeń dotykowych i sensorycznych



Efekty
Dziecko
 dysponuje płynnością ruchów w zakresie samoobsługi - potrafi samodzielnie

założyć buty, kurtkę i rozebrać się
 ma większą świadomość własnego ciała – potrafi m.in. skakać, wspinać się,

turlać i rzucać do celu
 spostrzega przedmioty jako będące z tyłu, z przodu, przed, za, obok -

określa położenie przedmiotów w stosunku do swojego ciała
 podejmuje ćwiczenia wzmacniające wrażliwość dotykową - chętnie

manipuluje w masach plastycznych, piasku kinetycznym, kolorowym ryżu i
domowym śniegu

 ćwiczy chwyt pęsetowy (trójpalcowy) – potrafi zebrać z płaskiej powierzchni
drobne elementy, wkłada wtyczki, wkręca wtyczki na drewnianym geoplanie,
przekłada kolorowe pompony za pomocą drewnianych szczypiec

 wykonuje pierwsze ćwiczenia grafomotoryczne



Sposób realizacji

Innowacja była realizowana w warunkach przedszkolnych z całą
grupą, ale także za pomocą grupowego padletu na którym
nauczyciele zamieszczali propozycje aktywności w ramach akcji:
 „Mamo Tato poćwiczmy paluszki?”.
 „Mamo Tato poćwiczymy nasze ciało?” cz. I i cz. II w oparciu

o książkę „Terapia ręki w praktyce” A. Giczewskiej, W.
Bartkiewicz.
 „Ćwiczymy i bawimy się razem” – propozycje ćwiczeń w

oparciu o książkę „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i
wspomaganiu rozwoju dziecka” M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M.
Przasnyska



Przekładanie za pomocą łyżki kolorowego ryżu z 
miski do kubeczka, zbieranie opuszkami palców 

rozsypanych ziarenek.





Drewniana przeplatanka.



Konstruowanie z kulek najeżonych 
haczykami wymyślonych stworków.



Nakładanie gumek na rolkę od papieru.



Tworzenie z kolorowych patyczków 
kompozycji obok wzoru.



Jesienne ćwiczenia grafomotoryczne z 
kredką i pisakiem.





Kolorowe sznurówki i gumowe 
matryce. 



Układanki lewopółkulowe – wtyczki.



Układanki lewopółkulowe – wkręty.



Zadania na geoplanie z wykorzystaniem 
wtyczek, kołków, gumek i schematów 

obrazkowych.       



„Zakodowane obrazki” – układanie na 
geoplanie wtyczek i krętów wg kodu.  



„Kolorowe spirale i szklane kulki” –
wodzenie po wzorze i prowadzenie szklanej 

kulki po filcowych spiralach.  



„Pomony i drewniane szczypce” –
przekładanie kolorowych pomponów 

drewnianymi szczypcami.



Wpinanie pinezki w tablicę korkową, 
tworzenie własnych kompozycji przez 
naciąganie gumek na kolorowe oczka.



„Porcelanowa masa plastyczna” –
manipulowanie i wyciskanie z foremek 

dowolnych kształtów.



Kolorowanie i wyklejanie kuleczkami 
kapelusza klowna.



„Misie i ich legowiska” - wyszukiwanie w 
kolorowym ryżu zagubionych misiów.



Tworzenie wieży z kolorowych patyczków i 
klamerek oraz obrazków wg własnej 
inicjatywy na powierzchni płaskiej.



„Bałwankowe inspiracje”  



Układanie guzików, kolorowych pomponów 
i fasolek na przygotowanych wzorach.



„Fakturowe zgadywanki” – uwrażliwienie 
zmysły dotyku poprzez wyszukiwanie 
takich samych faktur na drewnianych 

płytkach.





Seria ćwiczeń i zabaw zamieszczonych na 
padlecie w ramach akcji 

„Mamo Tato poćwiczymy paluszki ?”





Ćwiczenia w ramach akcji 
„Mamo Tato poćwiczymy nasze ciało?”



Dziękujemy serdecznie Rodzicom za pomoc
i aktywny udział w realizacji proponowanych
aktywności w ramach realizacji innowacji:
„Jedna rączka druga rączka zakręcimy bączka”


