
PRZYGODA Z NOŻYCZKAMI  

Cięcie nożyczkami jest jedną z niezbędnych umiejętności jaką dziecko nabywa i doskonali w 

procesie edukacji. Czynność ta wymaga od dziecka umiejętności manipulacyjnych, które możemy 

doskonalić u dziecka już od najmłodszych lat. Cięcie rozwija siłę oraz koordynację drobnych mięśni 

dłoni. Poprzez ćwiczenia w wycinaniu rozwijamy koordynację ruchów rąk, wzroku, ręki, współpracy 

palców. Wycinanie to bardzo dobry trening koordynacji ręka-oko, wpływa pozytywnie na rozwój 

małej motoryki. 

Już 2 latek może rozpocząć naukę cięcia nożyczkami. Jedyne o czym pamiętajmy to 

odpowiedni dobór nożyczek, po pierwsze zaokrąglone końce, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. 

Druga ważna kwestia to jakość. Nożyczki powinny być dobrej jakości, to jest bardzo ważne przy 

pierwszych próbach cięcia. Nożyczki, które po prostu nie tną mogą zniechęcić dziecko do nauki tej 

umiejętności. Dopasujmy nożyczki do wieku i umiejętności dziecka. Na rynku dostępne są nożyczki  z 

większymi pierścieniami, aby dziecko mogło włożyć do niego dwa lub trzy palce. Takie nożyczki 

zalecamy dzieciom, które mają problemy z opanowaniem tej umiejętności z powodu np. małej siły 

mięśniowej. 

Ćwiczenia rozwijające umiejętności cięcia: 

• zbieranie drobnych przedmiotów za pomocą szczypiec 

• tworzenie wzorów za pomocą dziurkacza 

• zabawy klamerkami 

• składanie papieru (origami) 

• cięcie ciastoliny i różnych mas plastycznych 

• cięcie plastikowych słomek i tworzenie korali 

• cięcie cienkich pasków 

• przecinanie linii: prostych, falowanych 

• wycinanie narysowanej na papierze skorupki ślimaka 

Przygody z nożyczkami: 

• ŁĄCZENIE KROPEK I WYCINANIE PO ŚLADZIE PROSTYCH PASKÓW. 

To jedno z łatwiejszych zadań. Na szablonie z kropkami maluch rysuje linie łącząc ze sobą kropki. Nie 

jest to konieczne, ale dzięki temu mamy przy okazji ćwiczenie grafomotoryczne. Następnie za 

pomocą nożyczek dziecko przecina kartkę na kolejne paski. 

 



• STYLIZOWANIE FRYZURY STWORKOWI Z ROLKI 

Wystarczy jedna rolka od papieru z narysowaną buźką i ponacinanymi u góry paskami, a dziecko bawi 

się obcinając kolejne kawałki rolki, stylizując swojego stworka. Możemy do tej zabawy używać 

również kredek i farb. 

 

• WYCINANIE FRYZURY STWORKOWI Z BUTELKI 

Analogicznie do poprzedniej zabawy, tylko tu “butelkowe włosy” są dłuższe.  

 

• KOLOROWANIE SZABLONU GŁOWY I WYCINANIE FRYZURY 

Szablon ludzika kolorujemy kredkami. Wyciętą głowę z naciętymi u góry paskami dziecko może 

poprzycinać jak prawdziwy fryzjer. Przy okazji możemy liczyć ile pasków jest już odciętych. 

 



• WYCINANIE FIGUR OD KROPKI DO KROPKI 

Wycinanie różnych figur od kropki do kropki, to już trochę trudniejsze dla początkujących, ale po kilku 

ćwiczeniach z pewnością każdy przedszkolak sobie poradzi. 

 


