Przykładowe ćwiczenia wspomagające rozwój 6-latka
Przykładowe zadania dla 6-latka wszechstronnie wspomagające rozwój dziecka w różnych jego
sferach rozwojowych:
1. Rozwój motoryczny dziecka wspierają takie zadania dla 6-latka, jak np.: bieganie, pokonywanie
przeszkód, stanie na jednej nodze, rzucanie i łapanie piłki i uczestnictwo w różnego rodzaju
zabawach ruchowych, grupowych- „dwa ognie", „zbijak" oczywiście częściej na świeżym
powietrzu niż w dusznych halach sportowych.
2. Rozwój funkcji wzrokowych ćwiczymy poprzez zadania dla 6-latka, jak np.: odnajdywanie na
obrazku drobnych szczegółów, podobieństw i różnic, dobieranie par, składanie obrazka pociętego
na części, układanie wg wzoru-klocki, puzzle, rysowanie za pomocą szablonów, klasyfikowanie
przedmiotów wg rodzaju, ilości, kształtu, koloru, rysowanie po śladzie, kalkowanie,
przerysowywanie figur według wzoru.
3. Rozwój funkcji słuchowych, np.: dzielenie zdań na wyrazy, dzielenie wyrazów na sylaby, gry i
zabawy rytmiczne- związane ze słuchaniem muzyki, wysłuchiwanie głoski na początku wyrazu i
na końcu, nauka krótkich wierszyków, rymowanek i piosenek, podejmowanie prób tworzenia
sylab i czytania prostych wyrazów.
4. Koordynację wzrokowo-ruchowa i precyzje ruchów ręki ćwiczą takie zadania dla 6-latka, jak
np.: ćwiczenia dłoni- machanie, krążenie, klaskanie, ćwiczenia palców- naśladowanie pisania na
komputerze, padania deszczu, lepienie z plasteliny i gliny, wycinanie nożyczkami, malowanie
palcami, odrysowywanie własnej dłoni, rysowanie obiema rękoma jednocześnie, łączenie kropek,
rysowanie szlaczków i wzorów literopodobnych, nawlekanie koralików, wyrabianie ciasta,
budowle z drobnych klocków.
5. Rozwój poznawczy, np.: prowadzenie z dzieckiem rozmów na różne tematy, zadawanie pytań
otwartych, problemowych, oczekiwanie od dziecka sposobów na rozwiązanie danych problemów,
zwracając uwagę na rozwinięte wypowiedzi malca, czytanie dziecku i zadawanie pytań do
przeczytanego tekstu, rozwiązywanie zagadek, tworzenie historyjek obrazkowych.
6. Ćwiczenia służące koncentracji uwagi, np.: rozwiązywanie rebusów, różnego rodzaju gry
planszowe, dbałość o kończenie rozpoczętego zadania.
7. Rozwój emocjonalny dziecka i kontakty społeczne wspierają takie zadania dla 6-latka, jak np.:
cierpliwe słuchanie malca, wspólne zabawy, rozpoznawanie i zaspokajanie podstawowych
potrzeb dziecka, życzliwy, przyjazny stosunek do dziecka pełen miłości, chwalenie i wspieranie
malucha, sprawianie mu od czasu do czasu jakiś, chociaż drobnych przyjemności. Ale też

stwarzanie pociesze możliwości wspólnego obcowania z dziećmi z sąsiedztwa, organizowanie
urodzin w towarzystwie rówieśników z grupy przedszkolnej.

