
 
 
 

Zajęcia dodatkowe 

 Edukacja przez ruch 

 

w ramach realizacji  projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych 

oraz rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Oborniki” 

 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,  Nr Osi Priorytetowej: 8. Edukacja,                

Działanie: 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie 

dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie: 8.1.1 Edukacja przedszkolna 

Adresaci: – 60 dzieci  3 i 4 letnich ( 4 grupy po 15 dzieci) 

Termin realizacji: luty- czerwiec 2019; wrzesień- grudzień 2019r. 

Forma i wymiar zajęć : zajęcia dodatkowe; 30min, 2 x w tygodniu dla każdej z  grup 

 

I. Wprowadzenie 

 Dzieci chętnie biorą udział w takich zajęciach, którym towarzyszy ruch i muzyka. System 

„Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej wspiera  prawidłowy rozwój dziecka zapewniając 

wszechstronną zintegrowaną stymulację. Poruszanie się według określonej rytmicznej procedury, 

aktywizując zmysły wspiera wzrost poziomu integracji sensorycznej, aby w ten sposób przygotować 

zarówno ciało dziecka  jak i jego umysł do procesu uczenia się. Udział dzieci w zajęciach umożliwia 

usprawnienie i korygowanie ich zaburzonych funkcji, ale i wspomaga rozwój zdolności                                  

i zainteresowań dzieci. 

Każde zajęcie systemu „Edukacja przez ruch” prawidłowo skonstruowane w swym przebiegu pozwoli 

na to, aby wszystkie dzieci mogły myśleć, rozwiązywać problemy, podejmować decyzje, a także 

planować działanie. Ważne jest też to, że zajęcia zapewniają każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu, 

poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności do grupy. 

 

II. Cele : 

1. Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej. 

2. Usprawnienie małej motoryki poprzez kreślenie wybranych znaków grafomotorycznych          

zgodnie z metodyką systemu. 

3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parze oraz w zespole. 

4. Kształtowanie odporności emocjonalnej, doświadczanie radości. 

5. Nabywanie umiejętności wypowiadania się w oparciu o wykonaną kartę pracy. 



 
6. Zdobywanie doświadczeń matematycznych poprzez manipulowanie papierem i składanie papieru 

według zasad origami. 

 

III. Rodzaje i funkcje poszczególnych ćwiczeń: 

graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizację lateralną, wykonywane na małej i wielkiej 

płaszczyźnie jedną ręką; 

graficzne ćwiczenia wpływające na synchronizację pracy mózgu, wykonywane na małej  

i wielkiej płaszczyźnie oburącz; 

graficzne ćwiczenia wpływające na równoważenie lateralne, wykonywane na małej  

i wielkiej płaszczyźnie raz jedną, raz drugą ręką; 

ćwiczenia manipulacyjne wspomagające sprawność dłoni, ręki, nogi; 

ćwiczenia spontanicznego ruchu całego ciała jako formy pozawerbalnej komunikacji wspomagającej 

koncentrację i polisensoryczne poznawanie. 

 Poszczególne ćwiczenia systemu polegają na kreśleniu prostych znaków grafomotorycznych: 

kropek, kresek, owali, wiązek, które dziecko kreśli rytmicznie, mieszcząc znak w odpowiedniej 

przestrzeni. 

 Ważnym aspektem systemu jest założenie, że efektem końcowym wykonywanych w czasie 

zajęć ćwiczeń i zabaw jest praca plastyczna. 

 Jednym z elementów systemu jest również wykorzystanie origami. Składanie origami jest 

aktywnością zintegrowaną, bowiem nie można konstruować bez ruchu obydwu rąk, bez aktywności 

wzroku, myślenia, przeliczania, klasyfikowania. Towarzyszące tym działaniom emocje wspierają 

procesy poznawcze. 

Rozwiązania metodyczne: indywidualne i zespołowe karty pracy, kinezjologiczne zabawy 

dydaktyczne oraz gry i zabawy interakcyjne. 

 

IV. Założone efekty: 

W sferze poznawczej: 

rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych; 

posługiwanie się określeniami dotyczącymi ilości, wielkości, położenia, kształtu przedmiotów, 

przekształcania figur geometrycznych; 

doświadczania różnych możliwości wykorzystania papieru. 

W sferze społecznej: 

doświadczanie współdziałania w parze, zespole i grupie; 

szanowanie wytworów wspólnej pracy i pracy innych;. 

W sferze emocjonalnej: 

doznawanie radości z podejmowanych działań indywidualnych i grupowych; 



 
przeżywanie pozytywnych emocji w kontaktach z innymi; 

doświadczanie opóźnionej gratyfikacji. 

W sferze fizycznej: 

ćwiczenia małej motoryki wzmacniającej mięśnie dłoni i nadgarstka; 

doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. 

 

 


