сечење
со НОЖИЦИ

УСПЕШНО РАКУВАЊЕ
СО НОЖИЧКИ
Дали некогаш сте се запрашале, зошто
малите деца тешко се справуваат со
ножички. Ракувањето со ножички е
комплексна вештина и претставува
комбинација на стекнати вештини
и компетенции од моторниот и
интелектуалниот развој. Моторниот развој
кај детето е поврзан со физичкиот раст
и развојот на мозокот. Како напредува
физичкиот раст и развојот на мозокот, така
детето усвојува сѐ посложени моторни
вештини. Сечењето со ножички бара висок
степен на координација на мускулите на
прстите, на шаките и рацете, со очите.
Многу деца со големо задоволство би
сечеле со ножички. Ако детето не покажува
интерес да ракува со ножички, тоа значи
дека сѐ уште не е подготвено за тоа.
Предуслов за стекнување вештина за
успешно ракување со ножички е кинење
и цепкање на хартија или платно. Затоа
потребно е да им дозволиме на малите
деца често да ги практикуваат овие
активности пред да започнат да ги користат
ножичките.
Пред да им ги дадеме ножичките на децата
в раце, треба да поразговараме со нив за
некои основни принципи на безбедност.
Се препорачува користење на безбедни
ножички со затапен врв. На овој начин и
дома можете да го поттикнувате детето за
стекнување на оваа вештина која е многу
потребна за подготвеност на детето за на
училиште. Еве го пристапот во учењето на

малото дета како да ја користи ножичката на
безбеден начин:

Покажете му на
детето како се држи
ножичката.

Дозволете му на
детето да ги отвора
и затвора ножичките
пред да почне да сече
хартија.

Покажете му на
детето како да ја
држи хартијата
во една рака, а
ножичката во друга.

Дајте му инструкција
да ја отвори
ножичката кога ќе ја
доближи до хартијата
и, да ја лизга по
линијата.

Дозволете му на
детето да сечка
парчиња од весници,
стари честитки или
други хартиени
материјали.

Како детето ќе
напредува во оваа
вештина, давајте му
да сече слики од стари
списанија со одредени
форми.

