
MALOWANIE DZIESIĘCIOMA PALCAMI

Zachęcam dzieci  do  wykonania  własnej,  niepowtarzalnej  pracy  plastycznej  przy  użyciu
dostępnych kolorów farb, jakie macie w domu i własnych rąk. Nie potrzeba do tego szczególnych
zdolności i umiejętności, wystarczą tylko chęci. A większośc dzieci uwielbia taplać się w błocie w
kałuży, dzieci lubią bawić się wodą i różnymi substancjami ciągłymi, w dodatku gdy są one jeszcze
kolorowe:)

Metoda malowania dziesięcioma palcami jest z jedną z najpopularniejszych metod 
i technik terapi pedagogicznej, w której wykorzystując plastykę, muzykę czy też ruch wspomagamy
rozwój dziecka, rozwijamy sprawność manualną, wiarę we własne możliwości. To nie tylko dobra
zabawa dla  dzieci,  ale  także  sposób na pobudzenie  ekspresji  twórczej  i  kreatywnego myślenia,
rozładowanie napięcia. W tej metodzie wykorzystuje się naturalną skłonnośc dzieci do bawienia się
w substancjach o konsystencji błota (mieszania ich, bawienia się nimi, „taplania się w nich”). 

Do zabawy potrzebujemy:
– duży arkusz papieru (najlepiej szary lub biały)
– farby, dobrze, jak umieścimy je w miseczkach, żeby dzieci swobodnie mogły moczyć w

nich ręce

Proponowany przebieg zabawy:
– Pokazujemy  dziecku  przygotowane  farby  w  miseczkach,  nazywamy  kolory,  możemy

wyszukać w pokoju dziecka przedmioty w danym kolorze
– ZABAWA PALUSZKOWA : Bierzemy dłoń dziecka do własnej dłoni i mówimy:

Mam pięć paluszków u ręki lewej
i pięć paluszków u prawej.

Pięć to nie dużo, ale wystarczy
do każdej pracy i do zabawy.

Kciuk, wskazujący potem środkowy,
po nim serdeczny, na końcu mały.
Pierwszy i drugi, trzeci i czwarty.
Na końcu piąty – trochę nieśmiały.

– Mówimy dziecku, że jego paluszki są przygotowane do każdej pracy i dziś wykonają piękne
dzieło, piekny obraz za pomocą farb

– Natępnie mówimy dalej tak: 
„ W tych miseczkach jest farba. Nie będziemy zużywali pędzli,

mamy przecież dziesięć palców – pięć na jednej ręce
i pięć na drugiej ręce, będziemy więc malowac palcami. 

Możesz malowac cokolwiek chcesz, powiedz mi, gdy obraz będzie skończony.”
– pamiętajmy, by dać dziecku swobodę w malowaniu obrazu, na końcu pochwalić i dzieło

gdzieś wyeksponować:) w dowód uznania. 
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