Ovo je moj prst

Ovo je igra za male bebice koje se tek privikavaju na svoju okolinu; sve im je
novo i kako njihov vid postaje jasniji, tako sve bolje i bolje upoznaju sve oko sebe.
Kako vrijeme odmiče, tako počinju shvaćati da imaju prstiće i ručice te da njima
mogu dohvatiti stvari koje se nalaze u njihovoj blizini.
Ovom se igrom osnažuju dječje ruke i prsti, ali se i stvaraju posebne neuralne veze
u mozgu.
Držite dijete na rukama ili ga jednostavno položite na ravnu površinu i lezite pored
njega.
Pružite djetetu kažiprst i nastojte da ga prihvati (dijete će refleksno prihvatiti prst).
Svaki put kad dijete prihvati prst, pohvalite dijete za to što je napravilo i lagano
povlačite prst iznad djetetovog tijela sve dok ga dijete bude moglo držati.
Igru ponavljajte dok god dijete bude pokazivalo interes za igru, a igra se može
izvoditi i s raznim igračkama umjesto Vašeg kažiprsta.

Prsti
Prste ima ruka svaka (treperite prstima usput)
kad ih stisneš to je šaka (stisnite šake)
bum-bum-bum (lupkajte šakom u šaku)
to je pjesma laka

igrale se ruke dvije (izvodite pokrete rukama)
tko će brže, tko će prije
bum-bum-bum (lupkajte šakom u šaku)
to je pjesma laka

PRENOŠENJE VODE VELIKOM INJEKCIJOM

PRIBOR:
-

stol i dvije stolice

-

poslužavnik

-

podložak

-

spužvica

-

velika injekcija

-

dvije posude

NEPOSREDNI CILJ: razvijanje koordinacije oko – ruka i fine motorike
POSREDNI CILJ: razvijanje usredotočenosti, razumijevanje slijeda radnje i spretnosti ruku,
priprema za početno čitanje i pisanje
TIJEK RADA:
1. Na poslužavnik staviti veliku injekciju, spužvicu, praznu posudu i posudu s vodom.
2. Zajedno s djetetom poslužavnik donijeti na mjesto rada.
3. Sjesti pokraj djeteta.
4. Ispred djeteta staviti podložak. Na podložak staviti spužvu i injekciju.
5. Uzeti injekciju i povući je par puta. Obratiti pozornost da dijete vidi postupak.
6. Uroniti injekciju u vodu i povući vodu u injekciju.
7. Polagano prenijeti injekciju do prazne posude, držati ju iznad i zatim ju stisnuti kako bi
voda iscurila u posudu.
8. Ponoviti postupak dok sva voda nije prenesena u praznu posudu.
9. Tijekom prenošenja, malo vode, „slučajno“ proliti po podlošku. Zastati i nasmiješiti se
djetetu. Uzeti spužvicu i obrisati prolivenu vodu.
10. Potaknuti dijete na aktivnost: „Sada ti prenesi vodu u praznu posudu!“
11. Pričekati i dati djetetu dovoljno vremena da započne aktivnost. Čim dijete započne i
usmjeri se na aktivnost, ostaviti ga da nesmetano radi samo.
12. Ako dijete zatraži još vode, omogućiti mu da ju samu donese i stavi u posudu.
13. Nakon završetka aktivnosti zajedno s djetetom spremiti pribor na odgovarajuće mjesto

PROŠIRENJE 1:
Kada je dijete steklo iskustvo i vještinu, ponuditi mu manju injekciju.
PROŠIRENJE 2:
Ponuditi djetetu posudu s više pretinaca kao kalup za muffine, posudice za led ili posudice za
jaja.

