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Ćwiczenia, gry i zabawy
z wykorzystaniem
magicznego dywanu
MOGIELNICA, 08.05.2015

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. I MARSZAŁKA POLSKI
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MOGIELNICY

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

MAGICZNY DYWAN

ĆWICZENIA, GRY I ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM MAGICZNEGO DYWANU

Poniżej prezentujemy przykłady ćwiczeń, gier i zabaw, które same wykorzystujemy podczas pracy z dziećmi na Magicznym Dywanie. Powstały one na
potrzeby naszej pracy. Można je dowolnie modyfikować według własnych
potrzeb. Magiczny Dywan zawiera dużo więcej przydatnych gier i aplikacji
do wykorzystania podczas lekcji. Życzymy udanych zajęć!

Kolorowe pianino
OPIS PRODUCENTA
Pianino umożliwia dziecku zagranie dowolnej melodii poprzez tupnięcie nogą lub uderzenie ręką w odpowiedni klawisz. Można ją wykorzystać do różnych zajęć, np. do nauki
kolorów w języku obcym.

ZAJĘCIA OPRACOWAŁY
MRG AGNIESZKA MIKUŁA –TEKLAK
MGR EDYTA ŁASKI

Magiczny Dywan ma wiele funkcji
dzięki którym dzieci/uczniowie
rozwijają się, kształtują, uczą się
i doskonalą swoją wiedzę oraz
umiejętności. Zastosowanie Magicznego Dywanu na zajęciach
lekcyjnych pozwala im przyswajać naukę poprzez zabawę. Do
tego nabywają wiele umiejętności, które nie tylko pomagają im
w szkole, ale przede wszystkim w
codziennym funkcjonowaniu.

AGNIESZKA
MIKUŁA –TEKLAK
nauczyciel w szkole
podstawowej w Mogielnicy

Praca na Magicznym Dywanie
jest doskonałym uzupełnieniem
wiedzy, dostarcza potrzebnych
wiadomości za pośrednictwem
nośników informacji tj. dźwięku,
obrazu. Jest to więc nauczanie
wielokodowe, które przyczynia
się do uruchamiania różnorodnych aktywności ucznia: spostrzeżeniowej, intelektualnej oraz
motorycznej.

EDYTA ŁASKI
nauczyciel w szkole
podstawowej w Mogielnicy

NASZE PROPOZYCJE
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„NALEŚNIK” – zabawa polega na wykonywaniu „zwijania” własnego ciała. Raz ręce są
wzdłuż tułowia, raz za głową. Podajemy dziecku/dzieciom hasło np. naleśniki z dżemem
(ręce wzdłuż tułowia), naleśniki z czekoladą (ręce za głową). Ich zadaniem jest przeturlanie się po klawiaturze pianina z lewej na prawą lub odwrotnie. Dzieci mogą śledzić również dźwięk jaki powoduje ruch ich ciała po klawiaturze w zależności od tego jak szybko
wykonują ćwiczenie.

Funtronic Sp. z o.o.

3

MAGICZNY DYWAN

ĆWICZENIA, GRY I ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM MAGICZNEGO DYWANU

2

„DO CELU” – ćwiczenie doskonalące celność. Zabawa polega na rzucaniu np. papierowych kulek, woreczków, ringo, na wskazane przez nauczyciela lub innego uczestnika kolory pianina.

3

„KRÓL – KRÓLOWA” – zadanie polega na przechodzeniu po odpowiednich klawiszach
pianina (wyznacza nauczyciel lub chętna osoba) trzymając na głowie ringo lub plastikowy
talerzyk (korona). Ważne jest utrzymanie prawidłowej postawy ciała, tak aby trzymany na
głowie przedmiot nie spadł w trakcie wykonywania ćwiczenia.

4

„KSIĄŻĘ – KSIĘŻNICZKA” – ta zabawa polega na nauce kolorów poprzez przeskakiwanie
raz na prawej raz na lewej nodze lub obunóż na odpowiednie klawisze wyznaczone przez
nauczyciela lub chętną osobę. Uczniowie starsi mogą wykonywać to zadanie ze zwiększonym stopniem trudności, tzn. oprócz skoków mają na głowie woreczek, ringo lub talerzyk.

NASZE PROPOZYCJE

Woda

1

„DMUCHAWCE” – ćwiczenia oddechowe polegające na przedmuchiwaniu piłeczki pingpongowej w parach. Dzieci siadają po przeciwległych stronach Magicznego Dywanu i
starają się możliwie precyzyjnie przedmuchać piłeczkę w stronę osoby siedzącej naprzeciwko.

2

„TOR PRZESZKÓD” – zadanie polega na pokonywaniu przez dziecko/dzieci przeszkód
ułożonych z przyrządów, przyborów gimnastycznych: ślizgawka, drabina, jeżyki, równoważnia, pachołki, szarfy, czy kształtów rehabilitacyjnych itp. Oczywiście zastosowanie
tych pomocy w torze przeszkód nie powinno pokrywać całość „wody”.

3

„BUTELKA WODY” – ćwiczenie polega na turlaniu butelki wody w parach. Dzieci na początku leżą na brzuchu i turlają butelkę, potem przechodzą do klęku, ale już wypijają trochę wody z butelki, przy czym sprawdzają, czy to spowodowało, iż „woda” po której turlają
butelkę pluska inaczej. To zadanie ma na celu pobudzić myślenie przyczynowo – skutkowe. Może być też dobrym przerywnikiem pomiędzy ćwiczeniami ruchowymi.

4

„ŁOWIENIE RYB” – w tej zabawie dzieci będą uczyć się liczenia poprzez wyławianie „ryb”
(np. woreczków) z wody za pomocą „wędki” (własnych stóp). Zebrany połów umieszczają
w „sieci” (np. hula hop lub szarfa). Tą zabawę można zrobić również w grupie i na zawody
– kto więcej ryb złowi ten wygrywa (dzieci samodzielnie liczą swój połów). Może także
służyć do nauki kolorów – np. mamy wyłowić tylko czerwone rybki, żółte itd.

5

„MOJE PIÓRKO” – tę zabawę należy stosować jako ćwiczenie oddechowo – relaksacyjne.
Uczeń kładzie się na plecach i dmucha w piórko, tak aby nie upadło do „wody”.

OPIS PRODUCENTA
Gra symuluje ruch wody. Wystarczy wejść na planszę i poczuć się tak jakbyśmy po niej
chodzili. Aktywizuje dziecko do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń ruchowych.
Pozwala także na wykorzystanie realnych przedmiotów. Postaw papierowy statek na wodzie i dmuchając na niego obserwuj, jakie smugi będzie zostawiać.
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Litery
OPIS PRODUCENTA
Zadanie polega na zaznaczaniu kwiatków w kolejności pojawiających się cyferek od 1
do 9 lub liter od A do Z. Aby to zrobić wystarczy wskoczyć na kwiatek lub tupnąć w niego
nóżką. Można też machnąć nad nim ręką lub głową. Gra rozwija refleks i koncentrację.

NASZA PROPOZYCJA
„MOJE EMOCJE” – uczniowie mają za zadanie wybierać tylko uśmiechnięte buzie lub tylko smutne. Można zastosować skoki obunóż, jednonóż lub wybrać wariant wykonywania
rzutów woreczkami do wyznaczonych buź. Tę zabawę można stosować pod koniec zajęć,
aby sprawdzić ewaluację swojej lekcji – dzieci wówczas wybierają buzię, która odpowiada
emocjom po zakończeniu wszystkich zadań.

NASZA PROPOZYCJA
„KTO TRAFI” – zabawa polega na trafieniu przez ucznia woreczkiem, ringiem lub papierową kulką w wyznaczone przez nauczyciela lub osobę chętną, litery. Inny wariant tej
zabawy – wskakiwanie obiema nogami na tylko „małe literki” lub tylko „wielkie literki”.
Jeśli chcemy podnieść poziom trudności należy zastosować skok jednonóż.

Minki
OPIS PRODUCENTA
Zadanie polega na zaznaczaniu kwiatków w kolejności pojawiających się cyferek od 1
do 9 lub liter od A do Z. Aby to zrobić wystarczy wskoczyć na kwiatek lub tupnąć w niego
nóżką. Można też machnąć nad nim ręką lub głową. Gra rozwija refleks i koncentrację.
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