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RĄCZKA, ZAKRĘCIMY BĄCZKA”

REALIZACJA W GRUPIE DZIECI 3 – LETNICH WRÓBELKI



Innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym realizowała zabawy i ćwiczenia:

wspomagające rozwój dzieci w zakresie małej (ćw. angażujące drobne ruchy dłoni i palców) oraz

dużej motoryki (zabawy ruchowe obejmujące różnorodną aktywność ruchową ze szczególnym

uwzględnieniem zabaw muzyczno-ruchowych). Dzieci uczestniczyły w zabawach i tańcach

integracyjnych, poznawały możliwości własnego ciała, rozwijały zarówno percepcję i pamięć

słuchową, jak i wzrokową.

Sposoby realizacji:

• zabawy z zakresu motoryki małej – zabawy manualne z wykorzystaniem przedmiotów

codziennego użytku: klamerki, guziki, kuleczki „kryształki”; wykorzystanie mas plastycznych –

piasek kinetyczny, slime, masa solna, balony sensoryczne

• zabawy muzyczne ze śpiewem z płyt: „Hopsanki zabawianki”; „Śpiewanki pokazywanki”;

„Gimnastyczne figle muzyczne”

• zabawy taneczne i tańce integracyjne

• aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss



Efekty realizacji:

Samodzielność w zakresie samoobsługi jest elementarną umiejętnością u dzieci 3 – letnich,

ułatwiającą im sprawne funkcjonowanie w grupie przedszkolnej. Dlatego też szczególną uwagę

poświęciłyśmy na rozwijanie zdolności dzieci w zakresie wykonywania podstawowych czynności

samoobsługowych. Dzieci samodzielnie korzystają z toalety, myją ręce przed posiłkami i po

skorzystaniu z toalety. Na miarę własnych możliwości, samodzielnie przebierają się na

leżakowanie i składają swoje ubrania. Samodzielnie spożywają posiłki, posługując się łyżką i

widelcem. W szatni odkładają wierzchnie ubranie na odpowiednim wieszaku, a buty odstawiają

do półeczki. Trening w zakresie czynności samoobsługowych będzie w dalszym ciągu prowadzony,

by wyrobić pełną zręczność u dzieci w zakresie tych podstawowych działań. Można jednak śmiało

stwierdzić, iż dzieci osiągnęły samodzielność w zakresie tej umiejętności na miarę swoich

możliwości po pierwszym roku edukacji przedszkolnej.



Proponowane dzieciom zabawy i ćwiczenia w zakresie małej i dużej motoryki, spotykały się zawsze z 

entuzjastycznym podejściem i dużym zainteresowaniem z ich strony. Dzieci często same dopominały się 

realizacji kolejnych ćwiczeń.

W trakcie zabaw przedszkolaki wyrobiły zręczność rąk i kontrolę ruchów palców poprzez

manipulowanie w piasku kinetycznym, slimie oraz masie solnej. Zamoczone w farbie dłonie i stopy

odciskały na kartkach i podobraziu malarskim. Ćwiczyły chwyt trójpalczasty i pęsetkowy, układając

drobne elementy na wzorze, wciskając w plastelinę „kryształki” czy pociętą rurkę, wpinały pinezki w

tablicę korkową, wypełniały luki w obrazkach plasteliną bądź pomponikami. Chętnie posługiwały się

szczypcami, układając kolorowe pompony na obrazku. Sprawnie układały rytmiczne sekwencje,

wykorzystując do tego klamerki i kubeczki. Tworzyły wesołe obrazki z kolorowych klamerek. Podczas

wymienionych powyżej zabaw rozwinęły koordynację wzrokowo-ruchową.



Prezentowane dzieciom zabawy muzyczno-ruchowe zawsze wywoływały uśmiech na ich

twarzach, a nasza przewodnia piosenka „Gimnastyka rączek” stała się grupowym hitem. Aktywne

słuchanie muzyki według Batii Strauss i uczestniczenie w zabawach rytmicznych umożliwiło dzieciom

wygrać na klawesach krótkie sekwencje rytmiczne dostosowane do ich możliwości rozwojowych na

występie z okazji Dnia Rodziny.

Kolejnym etapem w rozwijaniu sprawności motorycznej były pierwsze ćwiczenia

grafomotoryczne. Dzieci potrafią połączyć dwa takie same elementy linią prostą i ukośną oraz kreślą

pierwsze szlaczki po wzorze, rozwiązują labirynty.

Jakie korzyści przyniosła realizacja:

 dla dzieci – rozwinęły sprawność motoryki małej i dużej, rozwinęły umiejętności w zakresie

samoobsługi, uczestniczyły w pierwszych występach z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia

Rodziny, tworzyły własne obrazy

 dla rodziców – nieopisana radość z otrzymania od dziecka w prezencie obrazu z odbitych stóp

dziecka (podobrazie z Motylkiem)

 dla przedszkola – satysfakcja z dobrej integracji dzieci w grupie



Poniżej zdjęcia prezentujące prowadzone ćwiczenia i zabawy

Seria zabaw z piłeczkami sensorycznymi, gąbkami, folią bąbelkową oraz woreczkami strunowymi.





Zabawy w piasku kinetycznym.



Odciskanie, stemplowanie i modelowanie w masach plastycznych.









Przypinanie klamerek, tworzenie obrazków.







Uzupełnianie luk w obrazkach plasteliną bądź pomponikami.





Manipulowanie piłeczkami w pudełku; zabawy balonami sensorycznymi.



Ćwiczenie chwytu trójpalczastego.



Układanie drobnych elementów na wzorze.



Ćwiczenia grafomotoryczne.



Wpinanie pinezki w tablicę korkową, naciąganie gumek na pinezki.



W ramach odciskania i stemplowania na podobraziu malarskim „Kolorowe stopy – Motylki”.


