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1. ,,Burza”- zabawa paluszkowa

Zabawy paluszkowe mają dobroczynny wpływ na rozwój dziecka. Doskonalą one czynności ruchowe
malucha. Dzięki nim dzieci szybciej uczą się zręczności, refleksu, koncentracji i zwinności. Zabawy te
to świetny sposób na ćwiczenie tzw. małej motoryki. Pozytywnie wpływają na sprawność manualną
dziecka. Dzięki wierszykom i piosenkom wykorzystywanym do zabawy, mowa dziecka postępuje
szybciej. Ważna jest również więź emocjonalna, jaka zacieśnia się między maluchem a dorosłym
podczas spędzania czasu w ten sposób.

Czego potrzebujemy?

- tekst zabawy paluszkowej;
- stół.

Przebieg zabawy:

Podczas tej zabawy rodzic siada wygodnie naprzeciw dziecka przy stole. Rodzic czytając
opowiadanie wykonuje odpowiednie ruchy rąk, które są zapisane w nawiasach. Zadaniem dziecka
jest powtórzenie tych ruchów po rodzicu.

,,Burza”

W piękny letni dzień, gdy dzieci były na spacerze,
(palcami obu rąk „wędrujemy” po stole)

nagle słońce schowało się za chmurami i nadciągnęła burza.
(zasłaniamy dłońmi twarz)

Wszyscy uciekają i próbują się schować !
(„bieganie” palcami po stole)

Prędko biegniemy do domu!
(przebiegamy szybko po blacie stołu palcami i chowamy ręce pod jego krawędzią)

Zaczyna już kropić deszcz.
(pukamy na przemian dwoma palcami w blat)

https://www.mjakmama24.pl/kalendarz-rozwoju-dziecka/
https://www.mjakmama24.pl/niemowle/rozwoj-niemowlaka/sprawnosc-manualna-niemowlat-zabawy-ktore-cwicza-sprawnosc-manualna-dziecka,554_9242.html
https://www.mjakmama24.pl/niemowle/rozwoj-niemowlaka/sprawnosc-manualna-niemowlat-zabawy-ktore-cwicza-sprawnosc-manualna-dziecka,554_9242.html
https://www.mjakmama24.pl/niemowle/rozwoj-niemowlaka/rozwoj-mowy-dziecka-od-niemowlaka-do-trzylatka,554_3273.html


Spadają pierwsze duże krople deszczu.
(wykonujemy  ruch bębnienia końcami palców po blacie)
Deszcz pada coraz bardziej, w końcu leje jak z cebra !

(wykonujemy ruch zacierania rąk naśladujący szum deszczu)

Nagle zaczyna padać grad !
(pukamy kostkami palców o blat stołu)

Na niebie pojawiają się błyskawice.
(szybko –jak błyskawica –wyrzucamy ręce do góry)

Słychać donośne grzmoty.
(uderzamy pięściami w stół)

Stopniowo burza cichnie i odchodzi
(uderzamy powierzchnią dłoni w krawędź stołu)

Zza chmur wygląda słońce, wszyscy się cieszą i znów wychodzą się bawić!
(klaszczemy w dłonie)

2. Dmuchanie wielkiego balona- ćwiczenie oddechowe

Czego potrzebujemy?
-krzesło.

Przebieg zabawy:

Dziecko siada na krześle z wyprostowanymi plecami. Podczas tego ćwiczenia rodzic
prezentuje wcześniej dziecku te wykonanie go, tłumacząc, że zadaniem dziecka będzie
dmuchanie wielkiego, niewidzialnego balona.W tym celu nabieramy powietrze nosem i
wypuszczamy ustami jak najdłużej wyobrażając sobie, że balon jest większy i większy.

Warto zaznaczyć, że w tym ćwiczeniu dzieci, podobnie jak dorośli, wykazują tendencję do
nabierania powietrza przez usta. Dokładnie to zazwyczaj robimy, kiedy chcemy nadmuchać
balon. Z tego względu dziecko należy korygować tak, by podczas wykonywania
ćwiczenia nabierało powietrze przez nos jednocześnie wypełniając powietrzem przeponę.
Wypuszczanie powietrza powinno natomiast przypominać dmuchanie gigantycznego balona.



Życzę miłej zabawy!
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