
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie przedszkolaki!! Zapraszam do wspólnej zabawy! 

 

„Rączki dwie”- wzmacnianie mięśni rąk 

https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4&t=43s  

 

Wzmocnienie obręczy barkowej, poprawa stabilizacji, czucia głębokiego:  

- czołganie się, 

 - podbijanie balona z prawej do lewej ręki, 

- chodzenie na czworaka - zabawa w kotki, 

- kreślenie rękom w powietrzu kół- do przodu i do tyłu, 

  

 Przeciąganie sznurka przez otworki:  

potrzebne będzie sitko lub durszlak/cedzak i kawałki wełny. 

 

 

 

 

 

          Terapia ręki grupa 2 

          Czwartek 15-04-2021 

https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4&t=43s


Poszukiwacze kolorów 

Ułóż na stole lub na podłodze kartki w kilku kolorach, takich samych jakie mają wybrane klocki 

lego. Na każdej kartce połóż po 10 klocków w jednakowym kolorze (lub 5, jeśli dziecko nie 

umie jeszcze liczyć). Następnie poproś dziecko, by opuściło na chwilę pokój, a ty w tym czasie 

pochowaj Lego w różnych miejscach. Zawołaj teraz młodego poszukiwacza. Niech spróbuje 

odnaleźć wszystkie klocki i ułożyć je na kartce w tym samym kolorze. Możecie zamieniać się 

rolami. Istnieje kilka modyfikacji tej zabawy Lego. Poszukiwanie klocków w kilku kolorach 

jednocześnie; Kooperacyjne poszukiwanie klocków przez kilkoro dzieci; Każde z dzieci 

poszukuje innego koloru i wygrywa to dziecko, które jako pierwsze znajdzie wszystkie klocki. 

 

 

 

Pracownia rozmaitości 

Dziecko otrzymuje miseczkę z podobną ilością klocków. Wrzucamy je losowo, lub z jednakową 

ilością kółek, oczu i innych charakterystycznych elementów. Zadanie polega na zbudowaniu 

możliwie dużej ilości stworków, zwierząt, pojazdów, przedmiotów, itp. Kreatywne zabawy takie 

jak ta, wciągają dzieci na dłużej. Na koniec zróbcie prezentację efektów pracy. 

 

            

 

 

 

 



Katapulta 

Zbudujcie katapultę, która poniesie ładunek jak najdalej. Postarajcie się o możliwie solidną 

konstrukcję, by się nie szybko nie rozpadła. 

 

Sekret szklanki 

Wypełnij szklankę do pełna drobnymi klockami i policz ile ich się zmieściło? Rzuć graczom 

wyzwanie, aby spróbowali zgadnąć ilość elementów. Wygrywa, ten, kto poda liczbę najbardziej 

zbliżoną do rzeczywistej. 

 

 

Teatrzyk cieni 

Budujemy z Lego teatrzyk. Podstawę robimy z płytek. Na nich stawiamy dwa podwójne słupy, 

w taki sposób, aby między nimi znalazły się brzegi białej kartki A4. Słupy łączymy u góry 

długimi klockami. Zobacz, jak wygląda to na zdjęciu pierwszym. W odległości ok. 1 m za 

teatrzykiem umieść latarkę. Oświetlone elementy utworzą cień na ekranie. Do przedstawienia 

używamy zwierzątek, ludzików, pojazdów, itd. Dzieci bez problemu same wymyślą historie do 

tej kreatywnej zabawy. 



   

 

 

 

Udanej zabawy, do zobaczenia jutro!! 

Ania Błatoń 

 

 


