
Baw się z nami rękawiczkami – czyli z rączki, dłoni i paluszka teatrzyk dla maluszka to książ-
ka zawierająca propozycje wykonania pacynek z rękawiczek oraz różnych łatwo dostępnych 
materiałów plastycznych. Przedstawione tu prace zostały wymyślone i wykonane z myślą o włą-
czeniu ich do zajęć przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, ale podczas codziennych 
zabaw z dziećmi mogą też korzystać z nich logopedzi, terapeuci zajęciowi, instruktorzy zajęć 
teatralnych i plastycznych, lektorzy języków obcych, osoby prowadzące zajęcia w świetlicach 
lub domach kultury, a także rodzice.

Niektóre z zaproponowanych tu prac plastycznych, takie jak bohaterowie wierszyków: Bał-
wanek Stefanek, Ptaszki w gniazdku, Miś Trufelek bądź Żabka Agata mogą być samodzielnie 
wykonane przez starsze dzieci, a przez młodsze z niewielką pomocą opiekuna. Korzystanie 
z łatwo dostępnych materiałów i przekształcanie ich w coś nowego, związanego z dziecięcymi 
zainteresowaniami i emocjami, pozwala na rozwinięcie kreatywności naszych maluchów. Taki 
rodzaj aktywności świetnie wpływa na wyrabianie sprawności rąk, kształtuje poczucie estetyki 
i uczy cierpliwości. Dziecko może się czuć dumne z samodzielnie wykonanego zwierzątka i cie-
szyć się możliwością wykorzystania go podczas zabawy, która angażuje jego uczucia, rozwija 
wyobraźnię i fantazję.

Zabawki, których wykonanie i pomysły użycia przedstawiamy w naszej publikacji, mogą towa-
rzyszyć małemu odbiorcy w różnych porach dnia i w różnorodnych okolicznościach. Świetnie się 
przydają przy deklamowaniu wierszyków lub podczas bardziej ambitnej zabawy w teatr. Korzy-
stanie z nich sprawia, że odbiór tekstów jest o wiele pełniejszy i pozwala na znacznie większe 
zaangażowanie dzieci. Podczas takich działań mocniej przeżywają one losy swoich bohaterów, 
głębiej dzielą ich radości i smutki, intensywniej przyswajają sobie płynące z tekstów przesłania. 
Jeśli przygotujemy nasze dzieci do samodzielnej zabawy, to zyskają szansę poznania własnych 
twórczych możliwości – mogą nauczyć się autoprezentacji, wyrażając treść nie tylko językiem 
literackim, ale też mimiką i gestami. Równocześnie będą doskonalić aparat mowy, świadomie 
operując głosem, zmieniając jego barwę i natężenie. Każde przedstawienie mające ciekawą treść 
i odpowiednie wyposażenie sceniczne wzbogaca językowy zasób dziecka i jego wiedzę na te-
mat otaczającego świata. Podczas takich zajęć dzieci ćwiczą skupianie uwagi i współdziałanie 
w grupie. Pokonują nieśmiałość, stają się odpowiedzialne nie tylko za swoją rolę, ale za osta-
teczny efekt przedstawienia. Mogą dokładniej poznać swoje możliwości i często zyskać większą 
pewność siebie.

Do publikacji zostały dołączone szablony (w oryginalnych rozmiarach), które ułatwiają wyko-
nanie pacynek oraz płyta DVD, na której Czytelnik znajdzie filmy pokazujące kolejne etapy 
powstawania prac. Do opisu wykonania każdej zabawki zostały dołączone propozycje ich wy-
korzystania. 

Mamy nadzieję, że proponowane prace okażą się cenną pomocą w codziennej pracy z dziećmi, 
a korzystanie z nich sprawi naszym podopiecznym wiele radości.
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