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Witajcie dzieciaki. Dzień dobry Rodzice. Przed nami kolejne spotkanie, podczas którego będziemy 

pracować nad poprawą sprawności manualnej i grafomotorycznej rąk. Będą nam dziś potrzebne spinacze do 

bielizny.  

                                            

 

Zatem zaczynamy 

1. Jak zazwyczaj zaczniemy od masażu pleców, nóg i przede wszystkim rąk. Masujemy piłeczką z 

wypustkami (kolcami) ruchem dociskowym. 

 

                                                                                 
 

2. „Przepychanki ze ścianą” – dziecko staje przodem do ściany, opiera o nią ręce na szerokość barków i 

wykonuje opad tułowia w przód z jednoczesnym ugięciem rąk w łokciach; powoli wraca do pozycji 

wyjściowej; 

 

3. „Kucharz Jacek” – dziecko i rodzic siedzą naprzeciwko siebie, dziecko kładzie na podłodze przed 

sobą otwartą dłoń, wewnętrzną stroną do góry. Rodzic kładzie na tej dłoni swoją dłoń (w ten sam 

sposób). Dziecko dokłada drugą dłoń i rodzic – drugą. Dziecko wyciąga spod spodu swoją dłoń i 

przekłada na wierzch, tak samo postępuje rodzic. Zabawę kontynuujemy do końca rymowanki. Na 

słowa „nie ma placka” – energicznie podnosimy ręce do góry 

Kucharz Jacek 

Patrzcie, oto kucharz Jacek 

Smaży dla mnie pierwszy placek. 

Drugi placek jest dla Zosi, 

trzeci placek dla Małgosi, 

czwarty placek jest dla Wacka. 

A dla ciebie …. nie ma placka! 

 

4. „Tulipan” – ma palce zakładamy gumkę recepturkę; dziecko rozciąga ją, rozsuwając palce na boki. 

Może w ten sposób naśladować otwieranie i zamykanie tulipana. 



5. Dziecko kładzie dłonie na miękkim papierze (ręcznik papierowy, serwetka) lub materiale. Pod każda 

dłonią jest osobny kawałek. Ruchem podbierającym ma za zadanie umieścić materiał w zaciśniętej 

dłoni. Można przeprowadzić zawody pomiędzy rodzicem a dzieckiem albo prawą i lewą ręką.   

 

6. „Pranie”  - pomiędzy dwoma krzesłami zawieszamy kawałek sznurka lub wstążki, dziecko siada 

przodem do sznurka, obok niego kładziemy kilka serwetek lub kawałków papierowego ręcznika i 

klamerki do bielizny. Jego zadaniem jest „rozwiesić pranie” na sznurku. Zwracamy uwagę, by 

dziecko chwytało klamerkę trzema palcami (kciuk, wskazujący i środkowy). Jak rozwiesi wszystkie, 

musi je wysuszyć – dmucha na nie. Następnie odpina i składa serwetki. Prawą ręką odpina spinacze i 

odkłada je po swojej lewej stronie.  

                  
 

7. „Dinozaur” – dziecko leży na plecach a rodzic przypina do jego skarpetek klamerki (po 5-6 do 

jednej) – powstają „szpony dinozaura”. Dziecko przechadza się przez chwilę po pokoju, następnie 

kładzie się na plecy i odpina klamerki (unosi jednocześnie nogę i głowę; prawą ręką odpina od lewej 

skarpety, lewą zaś od prawej).  

 

Życzę dobrej zabawy 

Pozdrawiam  

Aldona P.  


