SKARBNICA ZABAW DLA DZIECI I RODZICÓW

STYMULACJA MOTORYKI MAŁEJ I DUŻEJ

„Motoryka” to ogólna sprawność fizyczna człowieka i jego zdolność do wykonywania wszelkich
aktywności związanych z ruchem. Motoryka mała to przede wszystkim sprawne funkcjonowanie dłoni
i palców (malowanie, lepienie, wycinanie). Motoryka duża to: bieganie, skakanie, rzucanie.
Oto kilka ciekawych propozycji, dzięki którym Wasze dzieci poprzez zabawę będą mogły rozwijać
motorykę.
Ćwiczenia dla najmłodszych:
 zaciskanie i otwieranie dłoni,
 na każdą porę roku zabawa „śnieżkami”: zgniatanie papieru, starych gazet i „robienie z nich
kul”, którymi próbujemy trafić do pojemnika lub w rodzica;
 wkładanie i wyjmowanie przedmiotów małych i dużych:
„Skrzynia skarbów” - w zamkniętym kartonowym pudełku wycinamy otwór, swobodnie
mieszczący rączkę dziecka. Do pudełka wkładamy przedmioty różnej wielkości i faktury (np.
klocki, auto, łyżkę, maskotkę) i zachęcamy malucha do odszukania czy rozpoznania kolejnych
przedmiotów;
 „Robimy porządki” - sprzątanie klocków, chwytanie i przenoszenie przedmiotów całą dłonią
np.: piłki; otwieranie i zamykanie różnego rodzaju pudełek - do tego możemy wykorzystać
pudełka, w których przechowujemy żywność w kuchni lub zabawki w pokoju dziecięcym;
 czynności samoobsługowe: mycie rąk, mycie zębów, wycieranie, czesanie się, nabieranie
jedzenia na łyżkę, a także jedzenie owoców, chrupek paluszkami (chwyt pęsetowy), możemy
również w zabawie poprosić dziecko, by umyło lalkę, misia;
 zabawy z wodą: podczas kąpieli wlewanie wody do różnych pojemników, przelewanie wody
z dłoni, strząsanie piany z palców, gniecenie gąbki;
 zabawy z różnymi masami plastycznymi - przy najmłodszych dzieciach najlepiej sprawdza się
piasek kinetyczny (jest bardzo plastyczny i łatwo się sprząta), do tego najlepiej wyposażyć
dzieci w małe foremki: zwierzątka, owoce; prosimy, by dziecko przyciskało foremkę do kuli
piasku - w ten sposób łatwiej uzyska pożądany kształt;
 budowanie wieży z klocków;
 pogłębianie konturu, czyli wodzenie mazakiem, ołówkiem po śladzie. Możemy wydrukować
gotowe rysunki (w Internecie jest wiele przykładów) lub sami ołówkiem narysować dziecku
ulubioną postać z bajki, pojazd lub lalkę;
 ulubione zadanie wszystkich maluchów - malowanie rączkami. Możemy wspólnie, z całą
rodziną zrobić np. kolorową tęczę - malujemy dłonie, każdą innym kolorem i przykładamy
do kartki, robiąc łuk lub z małej rączki pomalowanej na brązowo możemy zrobić odpowiednio
lwa, drzewo lub rodzinną pamiątkę,
 kuchnia maluszka – w sklepach dostępne są drewniane noże, „produkty spożywcze” połączone
rzepami, np. pomidory, parówki, bułki, które wasze dzieci mogą kroić.
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Dzieci w starszym wieku:
 Wspólne gotowanie
Gdy Wasze dziecko nabierze wprawy przy krojeniu drewnianej marchewki, poproście,
by pomogło Wam w zrobieniu sałatki. Twój mały pomocnik może kroić miękkie warzywa,
owoce (tępym nożem), mieszać składniki w misce. Satysfakcja ze wspólnego gotowania
gwarantowana! Pamiętajmy, by dziecka nie zostawiać samego z nożem. Możemy zachęcić
dziecko, by pomogło nam lepić pierogi czy ugniatać ciasto.
 Składanie kartek
Przećwiczcie wspólnie składanie kartki na pół i na ćwierć, później możecie przejść do bardziej
zaawansowanych operacji. Pamiętacie zabawę w „piekło-niebo”?
 Korale dla mamy, czyli nawlekanie
Początkowo zaproponujmy dziecku odpowiednio duże klocki, ale w miarę, jak jego sprawność
rośnie, nawlekać można też korale, makaron, guziki, przekładać sznurek przez dziurki
durszlaka. Pierwsze ćwiczenia w nawlekaniu prowadzą także do tego, że dziecko umie sobie
zasznurować i zawiązać buty.
 Przesypywanie i przelewanie
Prosimy dziecko, by pomogło nam w kuchni przelać z dzbanuszka sok do szklanki,
by skorzystało z lejka i przelało wodę do butelki czy przesypało mąkę, sól, kaszę czy groch
do pojemnika za pomocą różnych kuchennych naczyń, w ten sposób ćwicząc koordynację
ruchową.
 Zabawa klamerkami
Zachęcamy dziecko, by przypinało swoje prace plastyczne do sznurka; kolorowe klamerki może
przypinać do talerzyka papierowego, robiąc promienie słońca, a gdy nabierze wprawy może
pomagać nam rozwieszać pranie (skarpetki, ręczniczki kuchenne). Dzięki temu ćwiczy mięśnie
dłoni, koordynację ruchową, gimnastykuje się, robiąc skłony po pranie.
 Zabawy manualne w piasku – przepis na domową ciastolinę i aksamitną masę plastyczną
(wiele przepisów można znaleźć w internecie, my podajemy jeden z przykładów):
Składniki na 3 kulki ciastoliny:
 2 szklanki mąki pszennej
 1 szklanka drobniutkiej soli
 2/3 łyżki oleju roślinnego lub kokosowego
 2 szklanki wrzącej wody (takiej, co dopiero się zagotowała)
Sposób przygotowania:
Wymieszaj wszystkie wyżej wymienione składniki i ugniataj je ok. 5 minut aż powstanie nielepiąca się
kulka. Całość należy wymieszać mieszadłem do czasu, jak gorąca woda wsiąknie, we wszystkie
składniki, a masa zrobi się klejąca. Czasem trzeba chwilkę odczekać, by nasza ciastolina wystygła po to,
by można ją było wyrabiać już potem ręcznie bez obawy o to, że my lub dziecko się poparzymy.
Wyrabiamy masę do momentu aż zacznie ona swoją konsystencją przypominać sklepową ciastolinę.
Na koniec możemy ją podzielić na kawałki i do każdego z nich dodać różne barwniki po to, by uzyskać
pożądany kolor.
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Zabawa w tworzenie „CIECZY NIENETONOWSKIEJ”
Do wykonania tego mega-ciekawego eksperymentu potrzebujecie:
- miskę
- 1/2 szklanki wody
- 1 szklankę maki ziemniaczanej

Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i rozpoczynamy zabawę! Ciecz nienewtonowska jest
fascynująca w dotyku - jeśli się ją zgniata ma konsystencję plasteliny, ale pozostawiona na chwilę
wypływa przez palce. Trzeba przyznać, że oprócz zabawy to miłe odprężenie dla dłoni. Każda zwykła
ciecz pod wpływem nacisku łatwo się rozpływa na boki tak jak woda w wannie. Natomiast ciecz
nienewtonowska pod wpływem nacisku zmienia swoje właściwości. Zwykle taka ciecz zmienia swoją
„twardość” - w przypadku zabawy dłońmi, gdy szybko chwycimy ciecz i zgnieciemy to utworzy się
kulka, natomiast zwalniając nacisk, ciecz spłynie nam z dłoni.
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PORANNY RYTUAŁ:
Na powitanie wypowiadamy głośno imię dziecka, patrząc jednocześnie na jego reakcję. Następnie
delikatnie głaszczemy twarz dziecka, a po wspólnym przywitaniu zaśpiewajmy powitalną piosenkę.
Słowa piosenki brzmią następująco: „Witaj /imię dziecka/, witaj /imię dziecka/, jak się masz, jak się
masz. Wszyscy cię witamy. Wszyscy cię kochamy, bądź wśród nas, bądź wśród nas.” (piosenkę
wykonujemy do melodii znanego utworu „Panie Janie”)
Link z podkładem muzycznym do powitalnej piosenki, którą również można zaśpiewać:
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
Teraz przywitamy się z rączkami dziecka:
To są moje ręce – dotykamy rąk dziecka,
Ręce ciężko pracują – kołyszemy rękoma dziecka w różne strony,
To są moje dłonie – delikatny masaż dłoni dziecka,
Dłonie dużo dotykają – dłonie dziecka dotykają dłoni mamy i taty 
„Dwie rączki się spotkały, więc się rączki przywitały,
Najpierw zaklaskały, później się pogłaskały,
Mocno się ściskały, bo się nie widziały,
Jak się przywitały, no to pogadały,
Gdy się pogłaskały, to się żegnać zaczynały - znowu zaklaskały,
Znów się pogłaskały,
Mocno się ściskały – a na koniec pomachały…”
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A na koniec naszego porannego rytuału - masaż rączek, z wykorzystaniem oliwki bądź balsamu,
głaskamy, rozcieramy, oklepujemy zewnętrzną i wewnętrzną część dłoni i mówimy przy tym wierszyk:
„Olejek, olejek pachnący mam, o jak przyjemnie i jak miło zrobiło się nam.”
Drodzy Rodzice, jeśli macie ochotę i dysponujecie w domu takimi materiałami jak farbki, kolorowe
kartki, pędzelek to proponuję wykonać z Waszymi pociechami pracę plastyczną pt. „Bocian.” Instrukcja
obrazkowa poniżej 
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Tęczowa praca plastyczna
Możecie pomalować dzieciom różnymi farbkami całe dłonie i odbić je na kartce. Można także
pomalować tylko opuszki palców i również odbić je na kartce, tworząc kolorową tęczę. Życzę miłej
zabawy 
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Jeśli nie macie ochoty na przygodę z farbami, proponuję zabawę z nakrętkami 
Zabawy z nakrętkami trenują małą motorykę, więc przy okazji Wasze pociechy poćwiczą swoje dłonie.
Poniżej propozycja tęczy z nakrętek 

Czas na zabawę z masą sensoryczną zwaną „PIANKOLINĄ”. Zabawy z masami plastycznymi zachęcają
dzieci do wąchania, dotykania, obserwowania i poznawania świata wokół za pomocą zmysłów. Wpływa
to dobroczynnie na integrację wszystkich zmysłów dziecka.
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Do wykonania PIANKOLINY konieczne są poniższe składniki:
- 1 kg mąki ziemniaczanej,
- 1 pianka do golenia,
- odrobina płynu do naczyń (najlepiej bezbarwnego lub białego),
- opcjonalnie barwniki spożywcze lub naturalne barwniki np. kurkuma, cynamon
Filmową instrukcję znajdziecie tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=w_cupttsuJg&feature=youtu.be
No to zaczynamy  Drodzy Rodzice, pokażcie dziecku produkty potrzebne do wykonania PIANKOLINY.
Zachęcam, aby przez dotyk zapoznać się z każdym produktem potrzebnym do wykonania naszej masy.
Następnie mieszamy wspólnie z dzieckiem wszystkie składniki.
Z PIANKOLINY możemy tworzyć rozmaite babki, odciskać dłonie, zasypywać je, dostarczając przy tym
naszemu dziecku niezapomnianych wrażeń dotykowych.
Motoryka duża
 ”Wyścig żółwi” – rodzinna zabawa ruchowa
Pomoce: woreczki na mrożonki, groch, kasza
Wsypcie groch lub kaszę do woreczka na mrożonki. Na mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci
w pozycji na czworaka (mama, tata również mogą). Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci
woreczka. Każdy porusza się na czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie zaznaczamy
od miejsca dokąd żółw dotarł. Dzieci lubią poprawiać swój rekord i próbują za każdym razem dojść
dalej. I tak zabawa może trwać naprawdę długo.
 „Zabawy w klasy”
Jeśli nie możecie wyjść z domu i namalować w lesie czy na chodniku układu kratek znanej nam gry
w klasy, możecie zorganizować dziecku zabawę w domu. Wystarczy cienka taśma malarska, kawałek
podłogi i gotowe.
 Unikanie laserów
Do tego ćwiczenia również pomocna nam będzie taśma malarska – przyklejamy ją do różnych
przedmiotów w pokoju np. od krzesła do szafki, od szafki do biurka - tak, by powstały nam „wiązki
świetlne”. Zadaniem dziecka jest przejście pod czy nad taśmą tak, by jej nie zerwać. Dziecko musi
wykazać się sprytem oraz zwinnością, by ominąć pole "laserowe".
 Trasa dla skaczącej żabki
Na jednym wielkim arkuszu papieru lub kilku kartkach A4 odrysowujemy stopy dziecka w różnej
kolejności - raz jedną stopę, na innej kartce obie - następnie przyklejamy taśmą kartki do podłogi.
Zadaniem dziecka jest przeskakiwać na kartki w danej konfiguracji i przejść całą trasę.
 Balony
Niby taka prosta zabawa, a ile przynosi nam radości, możemy zrobić rodzinne zawody, kto najdłużej
będzie odbijał balon lub rozegrać mecz siatkówki.
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Propozycje innych ćwiczeń stymulujących motorykę małą i dużą dziecka :
 stymulacja sensoryczna dłoni i rąk poprzez dotyk oraz pocieranie - masowanie różnymi
fakturami: np. ręcznik – (miękki, gruby, szorstki, jedwabny), gąbka morska, woreczki
bawełniane, kawałek futra baraniego, nasze ręce;
 zabawy paluszkowe: np. „sroczka”, „rodzina paluszków”, ,,idzie rak”;
 przyklejanie do ręki kawałków taśmy;
 kierujemy światło latarki, najlepiej kolorowe, na ręce dziecka. Pokazujemy dziecku jego ręce
oraz ich cień na ścianie lub stole;
 owijamy ręce szeleszczącym materiałem, koralikami, sznurkiem;
 zakładamy dziecku kontrastowe rękawiczki, do których można przymocować dzwoneczki;
 wkładamy do dłoni dziecka przedmioty o różnym kształcie;
 dotykanie rękami dużych powierzchni;
 ręce dziecka wkładamy do wnętrza dużej papierowej torby wypełnionej różnorodnymi
materiałami lub przedmiotami. Uważnie patrzymy, czy dziecko jest zainteresowane badaniem
tych przedmiotów;
 powoli pocieramy dłońmi dziecka o różne powierzchnie, najlepiej te, z którymi dziecko ma
na co dzień do czynienia, na przykład pieluszkę, ręcznik frotte, gąbkę, futro, itp. W ten sposób
możemy też demonstrować dziecku różne kształty i krawędzie, dotykając jego rękami
zabawek;
 zanurzamy ręce dziecka w masach bezkształtnych np. w dżemie, kisielu, cukrze, soli, kremie
itp. Pozwalamy dziecku cieszyć się doznaniami dotykowymi, zapachowymi i smakowymi;
 zabawy z wodą – ciepła, zimna (uderzanie dłońmi o powierzchnię wody, pocieranie rąk pod
wodą, przelewanie wody, chlapanie).

