ВСТУП
Важливою частиною роботи з розвитку дрібної мо
торики дітей є пальчикові вправи — виконання різнома
нітних рухів пальцями. Значення таких вправ полягає
в тому, що в процесі їх виконання вдосконалюється дріб
на моторика рук, зміцнюються м’язи кисті. Виконуючи
пальчикові вправи, діти відпрацьовують спритність і ко
ординацію рухів.
Виконання ритмічних рухів кистями діти сприймають
як розвагу, а ще більш привабливою її робить проведен
ня в ігровій формі — інсценування за допомогою паль
ців певних сюжетів. Саме таку форму роботи пропонує
ця книжка, яка містить пальчикові вправи на основі вір
шованих творів. Виконання таких вправ сприяє інтелек
туальному розвитку дітей, удосконаленню мовлення, роз
виває образне мислення та творчу уяву.
Подані в цій книжці вправи можна виконувати як са
мостійний вид діяльності під час дозвілля, а також у пе
рервах під час різноманітних занять, зокрема навчання
письма. Це сприяє концентрації уваги на відтворенні ру
хів пальчиками і зниженню психологічного навантажен
ня. Дорослий може читати віршики і показувати дитині
зразки рухів або залучити й саму дитину до читання. За
вдяки тому, що деякі слова в тексті замінені малюнка
ми, читати віршики можна разом і з тими дітьми, які тіль
ки починають опановувати це вміння.
Порада: запропонуйте дітям придумати свої паль
чикові ігри до ілюстрацій, поданих у книжці, — показа
ти зображених персонажів, їхні рухи. Це допоможе роз
винути в дітей творчі здібності та самостійне мислення.
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КВІТОЧКИ
Повільно розгинаємо пальці з кулачків.

Наші гарні
		

Розпускають пелюстки.

Похитуємо кистями рук праворуч-ліворуч.

тихо повіває,
		

Він пелюсточки гойдає.
Повільно стискаємо кулачки.

Наші гарні
		

Постуляли пелюстки,
Похитуємо кулачками вгору-вниз.

		

Голівоньками хитали,
Тихо-тихо засинали.
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ГУСАЧКИ
Спираємось ліктями на стіл, долоні повернуті одна до одної,
пальці з’єднані в пучку.

Два
		

стрічалися

І приязно віталися,
Рухи долонями вгору-вниз.

Голівками кивали,
«Щипаємо» пальцями над столом.

Травиченьку щипали.
Ставимо долоні горизонтально одна біля одної, пальці розставлені.
Змахуємо кистями, повільно простягаючи долоні вперед і вгору.
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Ось крилечка розкрили,
Знялись — та й полетіли.
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НАГОДУЙМО ГОРОБЦЯ
Указівний та середній пальці обох рук випрямлені
й ритмічно стукають по столу.

прискакав
		

На пружинках-ніжках

Повільно розправляємо долоні перед собою.

І благально сказав:
		

«Дай поїсти трішки!»

Імітуємо кришення хліба та насипання дрібного корму в годівницю.

Насипаю мерщій
		

Хліба та зерняток,

Ритмічні рухи складеними в пучку пальцями по столу.

Став
		

малий

Весело дзьобати.
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ХТО ПОПЕРЕДУ
Однією рукою погладжуємо великий і вказівний пальці другої.

Хто попереду,
Зображуємо витягнутими вказівними пальчиками
та мізинцями обох рук «корівок».

Той пасе череду.
Погладжуємо мізинець і підмізинний палець.

Хто позаду,
	Складаємо долоні разом і розводимо
їх: «жаба відкриває рота».

Той пасе

.

Погладжуємо середній пальчик.

Хто в серединці,
З’єднуємо пальці обох рук і показуємо «скриньку».

Той у золотій
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