Paluszkowe wygibaski- program
wspomagający rozwój motoryki małej
i dużej u dzieci w wieku przedszkolnym
Innowacja pedagogiczna
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WSTĘP

„Dziecko w zabawie kształci swoje zmysły,
doskonali sprawność motoryczną,
wzbogaca wiedzę o świecie,
ale także wzbogaca wiedzę o samym sobie,
to znaczy poznaje swoje możliwości i uczy się je oceniać.
V. Axline

Zabawy manualne i ruchowe dostarczają każdemu przedszkolakowi wiele korzyści. Wzmacniają one
cały organizm, a także jak dowodzi nauka, właściwa organizacja ruchu usprawnia konkretne funkcje mózgu.
W wyniku zaobserwowanych problemów z motoryką małą i dużą z jakimi borykają się dzieci w
przedszkolu, postanowiłyśmy opracować innowację pedagogiczną. Biorąc pod uwagę, że gotowość do
pisania jest ważną umiejętnością, którą powinno posiadać dziecko idące do pierwszej klasy,
wprowadziłyśmy szereg nowych działań, metod i technik poprawiających sprawność palców i rąk.
Pracując z dziećmi zauważyłyśmy, że mają one coraz niższy poziom umiejętności manualnych,
nieprawidłowy rozwój motoryki małej, a także nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego. Opracowana
przez nas innowacja zawiera gry, masażyki, zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe oraz ćwiczenia
grafomotoryczne i plastyczne, służące poprawie zdolności motorycznych u dzieci przedszkolnych.
Wykorzystanie różnego rodzaju ćwiczeń i zabaw pomoże rozwinąć siłę i giętkość palców, rąk i ramion.
Wpłynie pozytywnie na koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną. Czas spędzony na
zabawach i ćwiczeniach manualnych pomoże naszym podopiecznym zbudować solidne podstawy konieczne
do nauki szybkiego, płynnego i czytelnego pisania oraz do szybszej adaptacji w warunkach szkolnych.

OPIS INNOWACJI
Wprowadzenie nowatorskich metod pracy pozwala na podniesienie jakości pracy przedszkola, wzbogacenie
zajęć przedszkolnych, przede wszystkim jednak przyczyni się do stworzenia sytuacji, w których dzieci
zaspokoją swoje potrzeby m.in.: ruchu i zabawy. Na początku roku szkolnego przeprowadzona zostanie
wstępna obserwacja sprawności manualnych dziecka w oparciu o autorski arkusz opracowany przez
nauczycieli przedszkola. Postępy dziecka zostaną zweryfikowane w czerwcu na identycznym arkuszu.

Proponowana innowacja skierowana jest do dzieci 3- 5 letnich z grup I- III. Zajęcia odbywać się
będą w okresie od września do maja w roku szkolnym 2018/2019. Ewaluacja z podejmowanych działań
i podsumowanie innowacji zostaną przeprowadzone w czerwcu.
Rodzice zostaną zapoznani z celami i założeniami danej innowacji na pierwszym zebraniu.
Niniejsza innowacja jest innowacją metodyczno-programową.
W niniejszej innowacji będą wykorzystane następujące metody: Edukacja Przez Ruch D.
Dziamskiej, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Aktywnego Słuchania Batti-Strauss,
Kinezjologia Dennisona, Gimnastyka Paluszkowa D. Dolya i J. Holdera oraz różne zabawy ruchowe i
zajęcia plastyczne. Podejmowane działania w naszej ocenie dają możliwość poznania przez dzieci świata
wielozmysłowo. Stosując aktywne metody w pracy z dziećmi wpływamy na rozwój twórczego myślenia,
kreatywności oraz rozbudzenia zainteresowania otaczającym światem.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w Gminnym Przedszkolu w Połomi podczas realizacji
codziennych zajęć z podstawy programowej, a treści innowacji zawarte będą w miesięcznych planach pracy.
Gminne Przedszkole w Połomi posiada odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do
planowania działań innowacyjnych. Przebieg innowacji zostanie zapisany w planach miesięcznych oraz w
zapisach dziennych w dzienniku zajęć przedszkolnych. Będzie ona realizowana z własnych środków
placówki. Zaproponowane w programie innowacyjnym treści dostosowane są do możliwości
psychofizycznych dzieci i będą rozszerzane w zależności od zainteresowań i możliwości przedszkolaków.
W realizacji programu wspomagać nas będą: nauczyciele przedszkola, Koło Gospodyń Wiejskich z Połomi,
panie kucharki, sensoplastyk, artysta rękodzieła, nauczyciel muzyki, plastyki i świetlicy.
Na radzie pedagogicznej w czerwcu 2019 roku, zostanie przedstawione sprawozdanie z realizacji
innowacji.

OPIS SPOSOBU REALIZACJI CELÓW KSZTAŁCENIA I ZADAŃ

1. Założenia ogólne
Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:


Wykorzystanie nowych zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych;



Wykorzystanie różnych zabaw usprawniających palce;



Wykorzystanie różnych materiałów plastycznych;



Korzystanie z różnych technik plastycznych;



Wykorzystanie w pracy wybranych metod : Edukacji Przez Ruch D. Dziamskiej , Metody Dobrego
Startu M. Bogdanowicz, Metody Aktywnego Słuchania Batti-Strauss, Kinezjologii Dennisona,
Gimnastyki Paluszkowej D. Dolya i J. Holdera;

2. Cele innowacji
Cel główny: Podniesienie zdolności manualnych poprzez zorganizowanie zajęć usprawniających motorykę
małą i dużą.
Cele szczegółowe:











Poprawnie trzyma kredkę lub pędzel;
Naśladuje palcami ruchy;
Naśladuje ruchy do muzyki;
Sprawnie manipuluje przedmiotami w rękach;
Wykonuje prace plastyczne przy użyciu różnych materiałów;
Powtarza wierszyki;
Zna i nazywa części ciała;
Skupia uwagę na wykonywanym zadaniu;
Współpracuje z innymi dziećmi;

3.




Metody:
Indywidualna;
Grupowa ;
Zbiorowa;

4.


Formy:
Zajęcia praktyczne;



Pokaz, prezentacja;



Zabawy muzyczno- ruchowe;



Gry i zabawy dydaktyczne;



Kierowanie działalnością dziecka;



Samodzielne doświadczanie;



Spotkania z gośćmi;

5. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Są one poszerzeniem zakresu m.in.: działań plastycznych i muzyczno-ruchowych, które dotychczas
odbywały się w naszym przedszkolu. Przewidziano realizację 7 bloków tematycznych:
1. Zabawy paluszkowe
2. Zabawy muzyczno-ruchowe
3. Mały plastyk
4. Masaże i masażyki
5. Gry i zabawy zręcznościowe i manualne
6. Zabawy grafomotoryczne
7. Goście w przedszkolu

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH

Rozdział główny

Umiejętności dziecka

Formy realizacji

Przykłady działań

1.

2.

Zabawy
paluszkowe

Zabawy muzycznoruchowe

- ilustruje ruchem dany utwór
- rozwija zdolności manualne
- potrafi posługiwać się gestem i
ruchem
- rozwija pamięć poprzez
powtarzanie wierszyków i
rymowanek
- pobudza koordynację
wzrokowo-ruchową (praca oka i
ręki jednocześnie)
- rozwija mięśnie kiści dłoni i
palców oraz ćwiczy chwyt
pęsetkowy
- poznaje werbalne i
pozawerbalne sposoby
komunikowania się
- poprawia sprawność manualną
- doskonali umiejętności z
zakresu motoryki małej i dużej
- potrafi reagować ruchem na
zmiany rytmu i dynamiki,
- potrafi interpretować ruchem
śpiew i muzykę,
- wykonuje ruchy określonymi
częściami ciała
- wzbogaca repertuar ruchów
- reaguje w określony sposób na
przerwę w muzyce,
- potrafi współpracować w
grupie,
- uczestniczy we wspólnych
zabawach
- rozwija ogólną sprawność
ruchową

Gry i zabawy rozwijające
wg. G. Dolya i J. Holder
Wierszyki i rymowanki
naszych babć
Zabawy paluszkowe

Zimowe Zabawy
Muzyczne- autor B.
Wapińska

Wiosenny Kalendarz
Muzyczny- autor B.
Wapińska
Maszeruje wiosna- autor
B. Wapińska

Tańce śląskie- autor B.
Wapińska
Tańce integracyjne- autor
B. Wapińska

Zabawy i tańce
integracyjne- autor B.
Wapińska
Gramy i tańczymy w
przedszkolu- autor M.
Matusiak- Mertens

Metoda aktywnego
słuchania muzyki wg.
Batti- Strauss
Piosenki i zabawy
wspomagające rozwój
dziecka wg Marty

Wybrane zabawy i
ćwiczenia wg G. Dolya i
J. Holder
Wiersze i rymowanki
Wybrane zabawy wg. M.
Barańskiej, K. Sąsiadek i
A. Półtorak

Pędzi pociąg; Węgielek
muzykant; Kłótnia;
Nadchodzą święta;
Taniec z choinką; Moja
babcia i mój dziadek;
Mikołajowe sanie
Wiosna; Wiosenka;
Kocham cię mamo;
Bukiet dla mamy; Walc
dla mamy;
Maszeruje wiosna; Dla
mamy i taty; Moja wesoła
rodzina; Mama
przyjaciółka; Jestem
zakochany w mojej
mamie; Ten nasz tata;
Grosik; Trojak
Czy chudzi, czy grubi;
Kasztanek; Jesienią,
jesienią; Kolorowa piłka;
Blues aerobik; Jak
przyjemnie maszerować;
Zapraszam dzieci; Dzień
dobry; Leń; Spacer kotka;
Taniec pingwina; Taniec
Ali
Piąteczka; Klaskać,
klaskać; noga goni nogę;
Ręce dwie; Taniec
przyklejaniec; Zróbcie to
co ja, Klaśnij, tupnij; Hop
siup dana, dana;
Gallop; Le Basque;
Bravado; Tzadik
Katamar; Zabawa z
woreczkami
Boogie- woogie; nie chce
cię; Krasnoludki; Praczki;
Mało nas; Dziewuszka;

Bogdanowicz

3.

Mały plastyk

- rozwija zmysł dotyku
- rozwija koordynację
wzrokowo- ruchową
- usprawnia mięśnie palców,
pracę nadgarstka i współpracę
palców dłoni.
- usprawnia umiejętność
prawidłowego posługiwania się
narzędziami np. :pisarskimi
- poprawia sprawność manualną

Na powitanie; Głowa,
ramiona; Dobrze, że
jesteś;
Bajkowy maraton
To już czas; Muzylek;
artystyczny- M., M. Kluza Motylek tu, motylek tam;
Zabawy muzycznoWybrane utwory
ruchowe wg inicjatywy
nauczyciela
Masy plastyczne
Masy: papierowa,
porcelanowa, solna;
Plastelina; Glina;
Sztuczny śnieg; ciasto
kruche
Rysowanie
Prace przy użyciu:
kredek, pasteli, mazaków,
ołówka, świecy, węgla,
kredy
Malowanie
Prace przy użyciu farb
akwarelowych, farb
plakatowych. Malowanie
na różnej fakturze, na
szkle, na kamieniach.
Malowanie palcami,
widelcem, gąbką, korkiem
itp.
Różne techniki plastyczne Frottage; Decupage;
Collage; Wydrapywanki
Prace przy użyciu
różnych materiałów

Ćwiczenia graficzne
Doświadczam i
eksperymentuję
4.

Masaże i masażyki

- doskonali zmysł słuchu i
dotyku
- rozluźnia napięcie mięśniowe;
- kontroluje własne czyny i
gesty;
- poznaje możliwości fizyczne
własnego ciała
- rozwija sprawność ruchową
- poprawia sprawność manualną

Przytulanki czyli
wierszyki na dziecięce
masażyki Marty
Bogdanowicz
Utulanki czyli piosenki na
dziecięce masażyki wg.
Bolesława
Kołodziejskiego

Wykorzystanie w
pracach: płatków
kosmetycznych,
patyczków do uszy,
cekinów, guzików,
szmatek, kaszy, ryżu,
maku, makaronu, wełny,
waty, liści, pomponów,
itp
Rysowanie po śladzie;
Łączenie kropek;
Odwzorywanie
Zajęcia z sensoplastyki;
Zajęcia doświadczalne wg
inicjatywy nauczyciela
Wybrane utwory

Wybrane utwory

5.

Gry i zabawy
zręcznościowe oraz
manualne

- usprawnia ruch pęsetkowy
- usprawnia małą i dużą
motorykę
- kształtuje koordynację
wzrokowo- ruchową
- rozwija sprawność ruchową

Gry i zabawy rozwijające
motorykę małą

Gry dydaktyczne;
Nawlekanki; Rzuty do
celu; Gry i zabawy
stolikowe; Zapinanki;
Origami; Zespołowe gry i
zabawy z elementem
zdrowej rywalizacji;
Zabawy konstrukcyjne;
Zabawy tematyczne

6.

Zabawy
grafomotoryczne

- usprawnia grafomotorykę ręki
- rozwija sprawności manualne
- rozwija szybkość i precyzję
ruchów
- rozwija koordynację
wzrokowo- ruchową i motorykę
małą
- doskonali orientację w
schemacie ciała i orientację
przestrzenną
- koryguje nieprawidłowe
nawyki ruchowe
- usprawnia mięśnie palców,
pracę nadgarstka i współpracę
palców dłoni.

Kinezjologia edukacyjnaautor P. Dennison

Ruchu naprzemienne;
Leniwe ósemki;
Rysowanie oburącz;
Ćwiczenia relaksacyjne,
np. „Mały niedźwiadek”
Karty pracy

Edukacja przez ruch D.
Dziamska

Karty pracy

- rozwija zmysł dotyku
- rozwija sprawność ruchową
- poprawia sprawność manualną

Koło Gospodyń
Wiejskich z Połomi
Panie Kucharki
Nauczyciel plastyki
Sensoplastyk

Ciasteczka

7.

Goście w
przedszkolu

Metoda dobrego startu M.
Bogdanowicz „Piosenki
do rysowania”
Metoda dobrego startu M.
Bogdanowicz „Od
wierszyka do rysunku”

Artysta-rękodzieło
Nauczyciel muzyki
Nauczyciel świetlicy

Karty pracy

Kluski śląskie
Karki świąteczne
Zajęcia rozwijające
zmysły
Praca z gliną
Zajęcia rytmiczne
Poznanie nowej techniki
plastycznej

DZIAŁANIA DODATKOWE DLA RODZICÓW
Nr.
1.

2.

3.

Tematyka
Cele
Rozwój motoryki małej u  Usystematyzowanie wiedzy na
dziecka
temat rozwoju motoryki małej u
dziecka
Współpraca z rodzicami
 Zapoznanie rodziców z realizacją
innowacji pedagogicznej
Terapia ręki



Integracja
rodziców,
i nauczycieli

Formy realizacji
 Ulotki dla rodziców




dzieci 

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Zebrania
Kącik dla rodziców
Strona internetowa
Zajęcia otwarte

Dzieci:
 Mają możliwość poznać nowe techniki plastyczne;
 Poprawiają sprawność swoich rąk i palców ;
 Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, poprzez udział w zajęciach z ciekawymi gośćmi;
Nauczyciel:
 Wykorzystuje nowe techniki plastyczne;
 Jest kreatywny;
 Wykorzystuje nowe metody pracy;

Dziecko:


Doskonali umiejętności z zakresu motoryki małej i dużej;



Usprawnia mięśnie palców, pracę nadgarstka i współpracę palców dłoni;



Rozwija zmysł dotyku;



Koryguje nieprawidłowe nawyki ruchowe;



Doskonali orientację w schemacie ciała i orientację przestrzenną;



Usprawnia grafomotorykę ręki;



Potrafi interpretować ruchem śpiew i muzykę;




Potrafi posługiwać się gestem i ruchem;
Rozwija mięśnie kiści dłoni i palców oraz ćwiczy chwyt pęsetkowy;




Rozwija sprawnoś manualną;
Poprawnie trzymanie narzędzia pisarskie;

SPRZYMIERZEŃCY
W realizacji innowacji pedagogicznej wezmą udział: rodzice, nauczyciele, dyrektor, pracownicy kuchni,
Koło Gospodyń Wiejskich z Połomi, artysta rękodzieła, sensoplastyk

EWALUACJA
Po zakończeniu innowacji, w celu sprawdzenia czy wykorzystane w czasie realizacji zadań działania
dały zamierzony efekt, nauczyciele wypełnią arkusz obserwacji sprawności manualnych dziecka.
Zostanie także przeprowadzona ankieta dla rodziców.








Ewaluacja będzie odbywała się na podstawie:
Arkusza obserwacji rozwoju motoryki małej i dużej u dzieci;
Działalności plastycznej dzieci;
Udziału dzieci w konkursach;
Opracowanych scenariuszy zajęć;
Zajęć otwartych dla rodziców
Dokumentowania innowacji na stronie internetowej i na łamach „Wieści Gminnych”.
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ARKUSZ OBSERWACJI MOTORYKI MAŁEJ I DUŻEJ
U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

WRZESIEŃ
LP.

CZERW
IEC

PODJĘTE DZIAŁANIE
TAK

1.

Prawidłowo trzyma kredkę

2.

Rysuje figury geometryczne

3.

Odwzorowuje kształty

4.

Rysuje po śladzie

5.

Rysuje człowieka

6.

Mieści się w konturach

7.

Chwyta piłkę

8.

Nawleka koraliki

9.

Zapina guziki

10.

Bierze udział w zabawach muzyczno- ruchowych

11.

Naśladuje ruchy

12.

Stawia nogę za nogą

13.

Wykonuje wymachy rękami

14.

Prawidłowo trzyma nożyczki

15.

Naprzemiennie schodzi po schodach

16.

Układa puzzle

17.

Potrafi stać na jednej nodze

18.

Skacze obunóż

19.

Przeskakuje z nogi na nogę

20.

Zatacza kółka nadgarstkami

21.

Stosuje chwyt pęsetkowy

NIE

TAK

22.

Łączy narysowane kropki

23.

Wykonuje rysunki

24.

Prawidłowo trzyma łyżkę

25.

Odtwarza rytm

26.

Lepi proste formy

27.

Wykleja kontury

28.

Rozróżnia zmysł dotyku

29.

Wykonuje prace plastyczne z wykorzystaniem
nietypowych narzędzi

30.

Konstruuje z klocków lub innych przedmiotów

31.

Drze papier

32.

Prawidłowo chodzi na czworakach

Ewaluacja
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

