
ZDALNE NAUCZANIE – propozycja zabaw i ćwiczeń w ramach realizacji
wczesnego wspomagania rozwoju (WWR). 03.04.2020r.

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice!

Dzisiaj proponujemy Wam realizację poniższych zabaw i ćwiczeń

1. Ćwiczenia gimnastyczne „Mała rozgrzewka”

Cel: Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej

Drogi Rodzicu, dziś na początek proponujemy kilka ćwiczeń gimnastycznych, które wspomogą rozwój
fizyczny dziecka, pozytywnie wpłyną na nastrój i wspomogą koncentrację uwagi przy późniejszych
czynnościach.

Do zabawy przyda się dziecku zabawka (lalka, kręgiel, figurka, maskotka)

a) Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha „Uciekająca zabawka”

Dziecko  siada  z  nogami  wyciągniętymi  do  przodu  (siad  prosty),  zabawkę  trzyma  w  obu  rękach.
Wykonuje skłon tułowia w przód, sięgając rękami z zabawką jak najdalej w kierunku stóp (kolana
wyprostowane).

b) Skręty tułowia „Na prawo - na lewo”.

Dziecko w siadzie skrzyżnym, trzyma zabawkę na głowie przytrzymując ją rękami, łokcie ma zwrócone
na zewnątrz. Wykonuje skręty tułowia w prawo i w lewo

c) Skrętoskłony „Przywitanie zabawki ze stopą”.

Dziecko w siadzie rozkrocznym, zabawkę trzyma oburącz w górze; wykonuje skrętoskłon do lewej
stopy – przywitanie jej zabawką; wyprost; wykonuje skrętoskłon do prawej stopy –

przywitanie  jej  (podczas  ćwiczenia  zwróćmy  uwagę,  by  dziecko  starało  się  nie  zginać  kolan,  
a zabawkę trzymało obiema rękami).

d) Ćwiczenie wzmacniające mięśnie grzbietu  „Oglądamy zabawkę”

Dziecko kładzie się na brzuchu,  zabawkę trzyma przed głową w obu rękach. Unosi głowę i prostuje
ręce - ogląda zabawkę i stara się wytrzymać tak przez chwilę. Potem wraca do leżenia i odpoczywa 

2. Rozmowa na temat wiersza pt. „Sprytne rączki”

Cel: Rozwijanie umiejętności analizy tekstu literackiego oraz budowania krótkich wypowiedzi 

Słuchanie  wierszy  stwarza  okazję  do  oceny  poziomu  koncentracji  uwagi  na  tekście  literackim,
poszerza zasób słownictwa oraz pozwala na budowanie swobodnych wypowiedzi przez dziecko.

Wiersz ten pozwoli wywiązać rozmowę z dzieckiem na temat jego własnej samodzielności. Przy okazji
zachęci je do podjęcia próby stania się bardziej samodzielnym (o tym w następnej zabawie ).



Wiersz  pt. „Sprytne rączki” 

Moje rączki sprytne są,

dużo same robić chcą!

Poukładać koraliczki,

pozapinać też guziczki!

Sam potrafię buty włożyć,

wieżę z klocków trudną złożyć.

Szalik ciepły wnet zawinąć,

w zupie łyżką pieprz ominąć.

Moje rączki sprytne są,

dużo same robić chcą.

Więc wiadomość dziś ślę Tobie:

Pomóż- sam to wszystko zrobię!

Pytania do wiersza:

- Co to znaczy, że rączki są „sprytne”?

-  Co takiego potrafią rączki z wiersza?/ Jakie czynności wykonują?

- Które z tych czynności potrafią zrobić także Twoje rączki?

- Jak można pomóc rączkom stać się bardziej samodzielnymi?

3. Trening samodzielności „Guziczki, zameczki i inne sznureczki”

Cel: Wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych, rozwijanie sprawności manualnej

Ostatnim  zadaniem  na  dziś  będzie  nauka  zapinania  i  rozpinania:  guzików,  zamków,  rzepów  
i zatrzasków. Szukamy razem z dzieckiem w domu ubrań/rzeczy, które zapinane są na guziki, zamki,
rzepy lub zatrzaski. Gromadzimy je w jednym miejscu, oglądamy, segregujemy i pozwalamy dziecku
popróbować zapinać i  rozpinać guziki/zamki/rzepy/zatrzaski.  Pokazujemy mu jak należy to zrobić.
Jeśli  dziecko  potrafi  już  wszystkie  te  czynności  (jest  samodzielne)  to  zabawę  i  tak  warto
przeprowadzić,  ponieważ  jest  wspaniałą  okazją  do  rozwijania  sprawności  manualnej,  kształtuje
prawidłowe napięcie mięśniowe rąk i dłoni oraz pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości
dziecka.

Życzymy udanej zabawy! 


