
 

 

 
Jak wspierać małe dziecko 

w czasie zdalnego 

nauczania- ćwiczenia 

stymulujące różne obszary 

funkcjonowania dziecka. 

 



 Dziś ze smutkiem można patrzeć na dzieci, 

które w okresie pandemii zostały objęte 

zdalnym nauczaniem, spędzają bardzo dużo 

czasu przed komputerem, są odizolowane od 

rówieśników i mają mało czasu na swobodną 

zabawę. Dziecko musi mieć czas i możliwość 

bycia dzieckiem. A jeśli jeszcze rodzic to 

dziecko odnajdzie w sobie, to sukces dziecka w 

przyszłości jest prawie pewny. 



 Poprzez działanie dzieci rozwijają zdolności 
poznawcze: myślenie, pamięć, mowę, 
wyobraźnię, percepcję wzrokową, słuchową                  
i uwagę. Kształtują umiejętności społeczne                       
i emocjonalne. Rozwijają sprawność fizyczną                      
i podnoszą stan zdrowia zapobiegając 
schorzeniom, rozładowując napięcia nerwowe, 
podnosząc wydolność układu krążenia, 
oddychania, przemiany materii, wzmacniając 
odporność na niekorzystne zmiany i choroby, 
korygują wady postawy i kompensują różnego 
rodzaju braki i odchylenia rozwojowe. 
 



 Poniżej przedstawiam kilka prostych                                  

i przyjemnych sposobów na wsparcie dziecka, 

które w okresie pandemii wymaga dodatkowego 

stymulowania rozwoju. Zachęcam do wspólnych 

ćwiczeń, które pozwolą na odczucie na „własnej 

skórze” oddziaływania różnych bodźców, jak 

również wpłyną na pogłębienie relacji z 

dzieckiem. 

 



 Naleśnik –zawijanie dziecka w koc,  folię z 
pęcherzykami, karimatę ( głową zawsze na zewnątrz), 
następnie dociskanie pleców, pośladków, rąk, nóg z 
wykorzystaniem np. wałka do ciasta, piłki. 

  Wałkowanie pleców wałkiem kuchennym lub tubą na 
plakaty.  

 Masaż całego ciała szerokim pędzlem.  

 Wałkowanie ciała butelką wypełnioną ciepłą wodą. 

 W leżeniu na brzuchu: masaż pleców, rąk i nóg dziecka 
piłkami o rożnym stopniu sprężystości   i zróżnicowanej 
fakturze ruchem turlania i sprężynowania  
 

 



 Przeciąganie liny.  

 Skakanie na piłkach typu skoczki.  

 Bujanie się w fotelu na biegunach.  

 Obracanie się na fotelu obrotowym ( zaczynamy od 
dwóch, trzech obrotów w jedną stronę, zatrzymujemy fotel 
i obracamy go w przeciwną stronę ).  

 Zabawy w przepychanie  i siłowanie się: dziecko                  
i rodzic stykają się plecami, nogami ramionami                
lub dłońmi.  

 Odbijanie stopami piłki plażowej.  

 Odbijanie balonika w nietypowy sposób: pięściami, głową, 
łokciem. 



 Zabawy z latarką (obwodzenie światłem konturów 
przedmiotów). 

 Ogrzewanie i chłodzenie części ciała strumieniem 
powietrza z suszarki. 

 Wspólne rysowanie i malowanie na podłożu o różnej 
fakturze i wymazywanie rysunku (malowanie pędzlami           
i palcami). 

 Szeptanie do do ucha dziecka przez tubę z papieru np. 
miłych słów, poleceń.  

 Słuchanie muzyki poważnej.  



 Kreślenie na plecach siedzącego dziecka (plecy zaokrąglone, 
wygięte w koci grzbiet) różnych znaków, które dziecko 
potrafi nazwać. 

 Wskazywanie miejsca dotyku bez kontroli wzrokowej 
(dotykamy wierzchu dłoni, palców i przedramienia dziecka). 

 Odtwarzanie przez dziecko kreślonych na jego dłoni                                         
i przedramieniu wzorów (bez kontroli wzrokowej). Dziecko 
odtwarza wzór palcem na swoim ciele, a następnie rysuje na 
arkuszu papieru.  

 Rozpoznawanie rodzaju faktur bez kontroli wzrokowej 
(pocieramy dłonie, przedramiona  lub stopy dziecka różnymi 
fakturami, a dziecko wskazuje rodzaj użytej faktury). 

  
 

 

 


