ВСТУП
Розгорнувши цю книжечку, ви поринете у світ пальчикових ігор. Напевно, немає такої дитини, яка б не
любила слухати добрі та веселі вірші-забавлянки. А ще
цікавіше для неї поєднувати читання віршів напам’ять
і виконання ритмічних рухів руками та пальцями.
Як відомо, на долонях є проекція всіх внутрішніх органів. Кругові рухи пальцями по долоні стимулюють роботу шлунково-кишкового тракту, стискання мізинчика — роботу серця. Масаж безіменного пальця позитивно впливає
на нервову систему, подушечки середнього — стимулює
роботу печінки, а вказівного — шлунка. Великий палець
відповідає за діяльність мозку і т. ін. Отже, пальчикова
гімнастика — це ще й масаж у грі, а також прийом, що
сприяє профілактиці втомлюваності дітей.
Доцільно використовувати пальчикові ігри й під час
корекційної роботи з дітьми, у яких виникають труднощі з письмом. У процесі гри нервові закінчення пальців
рук посилають сигнали до певних ділянок кори головного мозку. Це активізує їхню роботу та сприяє концентрації уваги на відтворенні рухів пальчиками і зниженню психологічного навантаження під час навчання письма.
Порада: запропонуйте дітям придумати свої пальчикові ігри до ілюстрацій, поданих у книжці. Це допоможе розвинути в них творчі здібності та самостійне
мислення.
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ПРИВІТАЛОЧКА
Однойменні пальці двох рук по черзі торкаються
один одного, починаючи з мізинця.

Доброго ранку,

привітне!

Доброго ранку,

блакитне!

Доброго ранку, лагідний

Доброго ранку,

!

в вишині!

Доброго ранку тобі і мені!
На слово тобі показуємо на сусіда,
мені — на себе.
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КОТИК І МИШКА
Стиснуті кулачки лежать на столі. Повільно піднімаємо руки і розводимо пальці в сторони. Потім знову стискаємо кулачки і повторюємо рух.

Обережно
		

кігті випускає.
Далі їх ховає —

		

він лякає.

Права рука всіма пальцями «біжить» по столу до лівої,
а ліва рука «відступає» від неї.

Ходить

		

тихо-тихо.

Мабуть, буде

лихо!

Міняємо напрям руху рук.
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Та вона часу не гає,
Дуже швидко утікає!
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СЯЄ СОНЕЧКО
ПРИВІТНЕ
Стискаємо і розтискаємо кулачки в такт промовлянню.

Сяє

привітне —

Надаємо долоням округлої форми, схожої на пуп’янок. Далі пальці
розводимо та потроху відхиляємо в сторони. Утворюється велика
квітка, що розпустилася.

Квітка з пуп’янка розквітне.
Витягуємо ручки вгору.

Разом

зростимо

Простягаємо ручки вперед, ніби даруємо квіточку матусі.

І

віддамо.
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ЗАДРІМАВ
МІЗИНЧИК ТРІШКИ
По черзі загинаємо пальці до долоні.

Задрімав мізинчик трішки,

Безіменний — стриб у

А середній там лежить,
Вказівний давно вже спить.
Розкриваємо всі пальці.

Вранці всі схопились враз —
Перебираємо пальчиками по столу, імітуємо біг.

На заняття
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час.
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