KREATYWNE TRIKI NA USPRAWNIANIE DZIECIĘCEJ
MOTORYKI
Ćwiczenia, zabawy, inspiracje ciekawych zajęć.
Usprawnianie małej motoryki, grafomotoryki dziecka w wieku przedszkolnym nie musi wiązać
się z wykonywaniem wyłącznie żmudnych, nudnych i często trudnych czynności. Zatem co
zamiast kreślenia, czy odwzorowywania szlaczków, kolorowania kolorowanek, kserówek,
wypełniania kart pracy i „kreatywnych” książeczek? Polecamy rozmaite ćwiczenia i zabawy, ze
szczyptą matematyki, odrobiną chemii i fizyki oraz sporą garścią plastyki, a także techniki. Do
dzieła!

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
− nabycie umiejętności stymulowania zdolności manualnych dziecka w sytuacjach
naturalnych oraz przy wykorzystaniu materiałów i środków ogólnodostępnych;
− wykorzystanie zdobytych umiejętności w prowadzeniu, atrakcyjnych i ciekawych zajęć
wspierających rozwój motoryczny dziecka;
− pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie i rozwijanie umiejętności prowadzenia
efektywnych zabaw i ćwiczeń usprawniających małą motorykę;
− rozwój warsztatu zawodowego.

Tematyka:
 Motoryka a zabawy i ćwiczenia plastyczno-techniczne:
• „Eko-Art” - usprawnianie ręki poprzez prace twórcze, z wykorzystaniem materiałów
naturalnych;
• „Kuchenne rewelacje” - masy plastyczne z
materiałów spożywczych i
ogólnodostępnych;
• „Odczuwam sam...” - oddziaływania struktur i faktur plastycznych na receptory ręki;
• „Takie duże, takie wielkie – może piękne być” - tworzenie dużych prac, przy
wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych;
 Zabawy matematyczne kształtujące sprawności motoryczne:
• „Mały architekt” - zabawy konstrukcyjne;
• „Detektyw GeoMat” - zabawy z wykorzystaniem kształtów i figur geometrycznych;
• „Szablonowa segregacja” - twórcze ćwiczenia w klasyfikowaniu i segregowaniu
przedmiotów;
 Kreatywne „PRZYDA-SIĘ” - wykorzystanie nietypowych przedmiotów w
usprawnianiu mikroruchów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Forma: online
Czas trwania: 3 godz. dyd.daktyczne
Termin: 1 grudnia 2020 r., godz. 17.15 – 19.30
Cena: 140 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale
w szkoleniu)
Osoba prowadząca:

Monika Zyga – nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

muzyki i plastyki; logorytmiczka; wykładowca muzykoterapii, logorytmiki, edukacji muzycznej,
dydaktyki z grupy przedmiotów artystycznych na studiach wyższych; specjalista w zakresie
logopedii szkolnej i surdopedagogiki; wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z
zaburzeniami komunikacji językowej.

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte

