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Mamo! Tato! Przedszkolaku! Zanim zaczniemy dzisiejszą zabawę, musicie przygotować 

sobie..klamerki/spnacze do przypinania prania! Przygotujcie kilkanaście – najlepiej w róźnych kolorach. 

Zabawy z klamerkami – choć może wydać się to śmieszne – doskonalą chwyt pęsetkowy, wzmacniają 

mięśnie nadgarstka, aktywują mięśnie dłoni. To nic innego, tylko przygotowanie do nauki pisania. Jak zaraz 

się przekonacie – w ćwiczeniach ukryje się też dziecięca matematyka  

 

Zabawa 1:  

Przypinacie klamerki  - po kilka -na różnych częściach ciała (ubrania) dziecka, np. 3 na prawej łydce, 4 na 

lewym udzie, 1 na prawym nadgarstku, 5 na lewym łokciu itp. Następnie wydajecie polecenia, np.  

- zdejmij 2 klamry z lewego uda; 

- odepnij 3 klamry z prawej łydki itp.  

Przedszkolak ćwiczy paluszki, liczenie, oraz orientację w schemacie własnego ciała.  Ponieważ większość 

maluszków ma problem z rozróżnianiem stron, można założyć kolorową frotkę czy sznurek na prawą rękę – 

wtedy dziecku będzie łatwiej  

 

 

Zabawa 2: 

Klamerkowe rytmy – potrzebne są kolorewe spinacze i pojemnik/pudełko/kawałek kartonu, do którego 

dzieco będzie przypinać spinacze. Moje propozycje układania: 

- grupowanie klamerek kolorami – np. na jednym boku czerwone, na drugim niebieskie, na trzecim zielone 

itd. 

- układanie podanego rytmu – rodzic przyczepia 3 pierwsze klamerki – np. zielony, czrwony, niebieski, a 

dziecko ma kontynuuować wzór; 

- układanie – dodawanie – rodzic wydaje polecenia np. przyczep 3 niebieskie spinacze, dodaj dwa 

czerwone. Ile spinaczy jest razem? I tak dalej  

W zabawach warto używać także kostki do gry – podpowie, ile spinaczy przyczepić lub zabrać. Warto także 

pozwolić przedszkolakowi samemu wymyślić, jak chce się bawić – dzieci często mają najlepsze pomysły. 



 

 

Zabawa 3: 

Sortowanie – trzeba przygotować kilka pojemników, do których dziecko za pomocą spinacza przenosić 

będzie sortowane przedmioty. Świetnie sprawdzają się kolorowe pompony o różnych rozmiarach, które 

dziecko segreguje według cechy – np. podnosząc klamerką, wrzuca do kubeczka wszystkie żółte pompony, 

albo wszyskie duże itp.  My nie mieliśmy w domu pomponów, więczrobiliśmy kuleczki z bibuły. 

 

 

Zabawa 4: Malowanie z klamerką   

Do tej aktywnosci potrzebne będą farby. Jest to też zabawa, którą zwykle dzieci lubią najbardziej  

W klamerki możemy włożyć kawałek waty, kulkę z bibuły, pomponik, papierek z cukierka – wszystko, co przyjdzie 

Wam do głowy i da się trzymać klamerką. My mieliśmy wacik kosmetyczny, sztuczny kwiatek, kwałek gąbki i kawałek 

z bibuły. 

 



Pomalujcie jajko przy pomocy klamerki  
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