
CZYTANIE jest jedną z kluczowych umiejętności jaką dzieci zdobywają w szkole. 

Kolejna to – PISANIE. W Literkowie
zaprezentuję przykładowe 

Można kupić gotowe zestawy, ale samodzielne przygotowanie ich przez dziecko 

będzie ciekawsze i korzystniejsze z punktu widzenia poznawania (liter) 

usprawniania (manualnego) no i efektywnego wypełnienia czasu.

 - materiał: sztywne kartki (okładki bloków rysunkowy

których kupiliśmy buty; kartoniki, na które nawinięte zostały rajstopy mamy 

inne znalezione w domu); 

chińskich sklepach; 

- dziurkacz; 

- drewniana deseczka, mały lekki młotek, 

średnicy dziurki tworzonej przez dziurkacz (około 

- sznurowadła w różnym kolorze i o różnej długości; można również 

przygotować sznurki i tasiemki, ale trzeba usztywnić ich końce (np. stearyną, 

folią aluminiową) 

Przygotuj dla dziecka (lub z dzieckiem) specjalne formy do 

kawałku tekturki zróbcie dziurki tworzące wybrany przez was wzór

kształt liter, więc niech to będą litery drukowane i pisane, małe i wielkie

Zadaniem dziecka będzie wyk

utrwalaniem liter, usprawnia 

koordynację wzrokowo-ruchową.

jest jedną z kluczowych umiejętności jaką dzieci zdobywają w szkole. 

Literkowie obok zabaw ułatwiających naukę czytania 

przykładowe zabawy przygotowujące do pisania. Jedna z nich są

WYSZYWANKI BEZ IGŁY 

kupić gotowe zestawy, ale samodzielne przygotowanie ich przez dziecko 

będzie ciekawsze i korzystniejsze z punktu widzenia poznawania (liter) 

usprawniania (manualnego) no i efektywnego wypełnienia czasu.

materiał: sztywne kartki (okładki bloków rysunkowych, zeszytów, pudełka w 

których kupiliśmy buty; kartoniki, na które nawinięte zostały rajstopy mamy 

inne znalezione w domu); mogą to być również arkusze pianki dostępne w tzw. 

drewniana deseczka, mały lekki młotek, gruby gwóźdź o średnicy zbliżonej do 

średnicy dziurki tworzonej przez dziurkacz (około 5 mm) 

sznurowadła w różnym kolorze i o różnej długości; można również 

przygotować sznurki i tasiemki, ale trzeba usztywnić ich końce (np. stearyną, 

Przygotuj dla dziecka (lub z dzieckiem) specjalne formy do „wyszywania

kawałku tekturki zróbcie dziurki tworzące wybrany przez was wzór

kształt liter, więc niech to będą litery drukowane i pisane, małe i wielkie

Zadaniem dziecka będzie wykonanie przewlekanki. To ćwiczenie

usprawnia dziecko manualnie, doskonali również 

ruchową. 

jest jedną z kluczowych umiejętności jaką dzieci zdobywają w szkole. 

obok zabaw ułatwiających naukę czytania 

Jedna z nich są 

kupić gotowe zestawy, ale samodzielne przygotowanie ich przez dziecko 

będzie ciekawsze i korzystniejsze z punktu widzenia poznawania (liter) 

usprawniania (manualnego) no i efektywnego wypełnienia czasu. 

ch, zeszytów, pudełka w 

których kupiliśmy buty; kartoniki, na które nawinięte zostały rajstopy mamy 

również arkusze pianki dostępne w tzw. 

gwóźdź o średnicy zbliżonej do 

sznurowadła w różnym kolorze i o różnej długości; można również 

przygotować sznurki i tasiemki, ale trzeba usztywnić ich końce (np. stearyną, 

wyszywania”. W 

kawałku tekturki zróbcie dziurki tworzące wybrany przez was wzór – utrwalamy 

kształt liter, więc niech to będą litery drukowane i pisane, małe i wielkie. 

onanie przewlekanki. To ćwiczenie, poza 

również jego 



 

 

 

 

 

 

Życzę miłej zabawy 

Ewa Marszałek 

 

 


