
Witamy serdecznie Rodziców i Dzieci. 
 
Zachęcamy do wspólnego doskonalenia umiejętności z zakresu samoobsługi-ubieranie się. 
Jednocześnie uczymy / przypominamy dziecku części ciała. 
 
Ćwiczenia z samoobsługi grupa Niebieska 
 
Zadania można dowolnie skrócić, modyfikować według własnych, bieżących potrzeb oraz możliwości 
ruchowych dziecka. 
 
  Potrzebne rekwizyty: 
Skarpetki, T-shirty, spodnie, kapcie, buty 
 
Można włączyć ulubioną piosenkę, niech towarzyszy wspólnej zabawie ;-) 
Pozycja do zabawy też może być dowolna : siadamy naprzeciwko dziecka na dywanie, czy kanapie, 
można trzymać dziecko na kolanach lub usiąść za nim. 
Części garderoby układamy obok siebie. 
 
Porozumiewamy się z dziećmi słownie lub za pomocą piktogramów.  
Możemy zapytać dziecko od jakiej części garderoby chciałoby zacząć ubieranie się ?  
Można sprawdzić czy dzieci potrafią nazwać części garderoby. 
Dla dzieci niemówiących pokazujemy obrazki, lub Lizaki :TAK NIE 
 
Nazywamy zakładane, poszczególne części ubrania np. teraz będziemy zakładać koszulkę, spodnie, 
prawą skarpetkę, lewą skarpetkę, prawy kapeć, lewy kapeć. 
Wykazujemy się cierpliwością:-)  
Przypominamy sobie ile razy nam w dzieciństwie pomylił się lewy but z prawym…;-)) 
Zachęta, oklaski czy radosne "HURA!" działają jak najlepszy motywator. 
 
Potem zdejmujemy po kolei to, co założyliśmy :-) 
Możemy również zaproponować dziecku zamiast ubierania siebie, ubranie misia bądź lalki 
 
 Następnie proponujemy zabawę :  
 
Dzieci starają się założyć mamie, tacie czy rodzeństwu koszulkę, skarpetki lub czapkę. 
 
            1. Sortowanie i rozpoznawanie własnego ubrania 

Połóż przed dzieckiem kilka ubrań, z których część należy do ciebie, a część do dziecka. 
Zadaniem malca będzie rozdzielenie na dwie części ubrań twoich i swoich  

          2.Składanie ubrań,  
Spróbujcie pomóc dziecku w składaniu ubrań 
          3.Zdejmowanie buta lub skarpetki na czas 
 Baw się ze swoim dzieckiem w wyścig – kto pierwszy zdejmie skarpetkę bądź but. Nadmiernie 
ambitnym rodzicom przypominamy , że to dziecko powinno wygrać. ;-)). 
          4.Rodzic zamyka oczy i liczy powoli do dziesięciu, a kiedy otworzy oczy, dziecko powinno 
mieć już zdjętą/założoną skarpetkę lub but. Chwalimy  za szybkość i zręczność. Raz, dwa, trzy – 
rozbierasz/ubierasz się samodzielnie TY!.                                     

 
https://www.youtube.com/watch?v=eLuLH-4GEuw  ubieranie się 
https://www.youtube.com/watch?v=xXQTSM8EL5s  składanie ubrań 

 

 
Życzymy udanej zabawy! 
 
 



 

  

 

 

 


