Zabawy kreatywnymi drucikami i gniotkami
Kreatywne wyciorki
Kreatywne wyciorki to elastyczne druciki w bardzo różnych kolorach i o różnej grubości.
Są doskonałym materiałem, który wzmacnia pracę palców, rozwija pomysłowość,
myślenie i cierpliwość. Możemy wykorzystywać druciki do wielu różnych zabaw.
Czarujemy.
Każde dziecko dostaje lub wybiera sobie drucik i trzymając go nawija na palec
wypowiadając wierszyk:
Bardzo ładny drucik mamy
Który sobie zawijamy
Zawijamy, zakręcamy
I sprężynkę z drucika mamy.
Każdy zdejmuje sprężynkę z palca , przygląda się i mówi co w tej sprężynce zobaczył. To
może być żmija, loczek, wisiorek itp.
Paluszkowe czapeczki
Dzieci wybierają druciki w pięciu kolorach i nakręcają je na każdy palec. Robią
z drucików „czapeczki” albo „płaszczyki”. Wszystko zależy od tego , w jaki sposób uda im
się okręcić palce kolorowymi drucikami. Następnie palcem drugiej ręki wskazują kolor,
o którego wskazanie prosi nauczyciel. Początkowo nazwy kolorów podawane są wolno,
a następnie coraz szybciej. Dziecko musi być skoncentrowane, żeby wskazać od razu
dany kolor. Może również poruszyć palcem, na którym nawinięty jest drucik w danym
kolorze.
Powitanki paluszkowe
Dzieci otrzymują od nauczyciela kolorowe druciki kreatywne w pięciu kolorach,
z każdego po dwa. Maluchy owijają drucikami każdy palec. Następnie prowadzący prosi,
aby dotknęły się dwa paluszki z ubrankiem w tym samym kolorze, np. zielony z zielonym,
czerwony z czerwonym itd.
Ubieranie ludzików
Dzieci okręcają kolorowymi drucikami gumoludki według własnego pomysłu, tworząc
swoje kreacje modnych ubranek.
Nawijanki
Druciki także można nawijać na różne patyczki, długopisy, okręcać kółka. Zabawy takie
to doskonały trening dla palców, ręki i nadgarstka.
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Zabawy z wykorzystaniem różnych gniotek
Dzieci trzymaja gniotkę w jednej ręce lub w dwóch jednocześnie i zaciskają dłonie
wypowiadając prosty wierszyk. Gniotki mogą być balonikami wypełnionymi kartoflaną
mąką lub gniotkami bąbelkowymi, kupionymi w sklepie:
Ściskam, ściskam, mocno ściskam,
A jak ściskam, to wyciskam.
Ściska lewa, ściska prawa
Teraz razem – to zabawa!
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