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              PRZECZYTAJCIE RAZEM! HISTORYJKA Z INSTRUKCJ!

Co jest potrzebne:

CELE EDUKACYJNE

Wskazówki dla doros!ego:

PRAWID!OWE 
KORZYSTANIE  

Z NO"YCZEK CHWYTEM 
P#SETOWYM

PRAWID!OWA 
PRACA 

NADGARSTKA

DOSKONALENIE 
PRECYZJI 
RUCHÓW

• !aca
• pojemnik z no"yczkami 
dopasowanymi do r#ki dziecka

• pojemnik z papierem 
przygo!owanym do ci#cia

• spodek lub miseczka  
na wycinanki

• koperty 

Nauk# ci#cia rozpocznij od przecinania pasków papieru. Dzieci cz#s!o, 
zaczynaj$c prac# z no"yczkami, podnosz$ wysoko %okie&, zamiast 
obróci& nadgars!ek. Zwró& na !o uwag# i spróbuj, jak !o jest trzyma& 
no"yczki nieprawid%owo i jak najlepiej skorygowa& us!awienie ca%ej r#ki  
i nadgarstka.

Kiedy dziecko ma ju" opanowane trzymanie no"yczek i prac# z nimi, 
przygotuj szersze paski z narysowan$ lini$ i zach#& dziecko do ci#cia 
wzd%u" linii. Dodawaj paski z wzorkami: fale, z#by, pó%kola; mo"na !e" 
wycina& spiral#.

Je'li dziecko lubi wycina& i bardzo dobrze sobie radzi, przygotuj szablony 
do wycinania 'nie"ynek, kwia!ów i girland ze sk%adanego papieru.

T o wspania!e, co potra"# no$yczki! 
Z kartki papieru mo$emy wyczarowa% 

ró$ne kszta!ty. Paski, kwadraciki, trójk#ty,  
fale, a nawet &nie$ynki! Wycinanki 
z posk!adanego papieru zachwycaj# Józia 
i ch!opiec bardzo ch'tnie eksperymentuje, 
spontanicznie wycinaj#c kolejne girlandy lub 
kwiaty. Czasem mama przypomina mu, jak 
trzyma% no$yczki i papier, aby praca by!a 
!atwiejsza.

Mama przygotowuje dla Józia tac' z rzeczami, 
na której s#: pojemnik na no$yczki, papier do 
wycinania, spodek i koperty, do których Józio 
chowa swoje wycinanki. Kolorowe  

paski papieru by!y pierwsz# wycinank#  
Józia. Mama pokaza!a Józiowi, jak ci#% paski 
no$yczkami.

Najpierw k!adzie no$yczki na stoliku. Wk!ada 
kciuk prawej r'ki i palec wskazuj#cy do otworów 
w no$yczkach. Pokazuje Józiowi ruch no$yczek, 
kilka razy otwiera i zamyka ostrza. Bierze do 
r'ki pasek papieru i tym samym ruchem tnie 
pasek na ma!e kwadraciki. Niebieskie kwadraciki 
spadaj# na spodek, nad którym mama tnie 
pasek. Potem Józio wybiera sobie zielony pasek 
i tnie go na kawa!ki. Wycinanki wk!ada z mam# 
do koperty. Którego& dnia Józio przyklei je na 
kartk' dla babci.

9 Ciach-ciach!

KOORDYNACJA 
PRACY OKO-R#KA

PRAWID!OWE 
TRZYMANIE NO"YCZEK 
I UMIEJ#TNO$% CI#CIA 

PRZYGOTOWUJ& 
DZIECKO DO PISANIA
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