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„Krasnale przygotowują się do pisania wytrwale” to bardzo 

przyjemny i radosny zestaw zabaw i ćwiczeń dla dzieci, 

nauczycieli edukacji przedszkolnej,  a także rodziców. 

Innowacja ta  zachęca do kreatywności, rozwijania wyobraźni 

i wspólnej zabawy.  Oprócz tradycyjnych metod i form pracy, 

zastosowane są propozycje, które  wykorzystują różnorodne, 

ciekawe pomoce do zabaw służących usprawnianiu motoryki 

małej.  

 



Cele innowacji: 

 
- usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, 

a także motoryki dużej w zakresie sprawności i napięcia mięśni całego 

ramienia oraz postawy siedzącej. 

- rozbudzanie  ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka 

- budowanie u dziecka poczucia własnej wartości, 

- rozwijanie umiejętności pracy w zespole, 

- dostarczanie wrażeń estetycznych, uwrażliwianie na muzykę 

 



Sposób realizacji: 
 

 Cele innowacji realizowane są poprzez: wykorzystanie nowych zabaw 

ruchowych i muzyczno – ruchowych, zabaw usprawniających palce, 

wykorzystanie ciekawych materiałów plastycznych i korzystanie z różnych 

technik plastycznych, które uatrakcyjniają zajęcia, rozbudząją zainteresowania 

dzieci sztuką, rozwijają sprawność i koordynację ruchową. 

 Podczas realizacji stosowane są metody: swobodnej rozmowy, zabaw, 

ćwiczeń i improwizacji muzycznych, aktywnego  słuchania muzyki wg Batii 

Strauss,  różnorodnych form plastycznych. Wykorzystane są również pomysły 

zaczerpnięte z warsztatów terapeutyczno – muzycznych dla nauczycieli “Terapia 

ręki przy muzyce” w koncepcji p. Elizy Czachorowskiej. 

 



DZIAŁANIA : 
 

1. Ćwiczenia rozmachowe – usprawniające całą rękę (rozluźniają napięcie mięśni 

ramienia i przedramienia 



2. Ćwiczenia usprawniające staw nadgarstkowy, dłonie i palce rąk. 







3. Ćwiczenia zdolności kontrolowania siły nacisku ręki dziecka w 

trakcie pisania. 











4. Zabawy z elementami terapii ręki przy muzyce na podstawie 

warsztatu metodycznego według koncepcji Elizy Czachorowskiej 



Efekty realizacji innowacji: 
 

- usprawnianie precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, palców 

- kształtowanie prawidłowego napięcia mięśniowego 

- umiejętność posługiwania się gestem i ruchem 

- prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego 

- rozwijanie zainteresowań muzycznych, plastycznych, 

- stosowanie atrakcyjnej, zachęcającej do pracy formy zajęć 

- zdobywanie nowych umiejętności w zależności od indywidualnych 

predyspozycji dziecka 

- przyjęcie postawy stymulującej i inspirującej sprzyjającej twórczemu 

rozwojowi dziecka 

 


