
Czy są tu mamy, których dzieci mają problem z rysowaniem, nauką, pisania, napięciem 

mięśniowym lub po prostu chciałyby wzmocnić wiodącą rękę maluszka jakimś miłym 

domowym sposobem? Ze względu na ogromne znaczenie sprawności ręki w życiu człowieka 

i jej wpływ na inne funkcje, troska o rozwój manualny rozwój dziecka powinna zajmować 

ważne miejsce w toku codziennych zajęć domowych, przedszkolnych i szkolnych. Większość 

z ćwiczeń na pewno nie zaszkodzi naszym pociechom, o ile oczywiście nie ma medycznych 

przeciwwskazań do ich przeprowadzania (np. deformacji kończyn czy specyficznych 

zaburzeń mięśniowych jak bardzo duże napięcie mięśni uniemożliwiające wykonywanie 

danego ruchu). Umiejętności fizyczne potrzebne do nauki pisania: nauka czynności 

samoobsługowych, nauka chwytu dłoniowego i pęsetowego (trójpunktowego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAKSACYJNY MASAŻ OBU DŁONI 

1. Głaszczemy ręce dziecka zaczynając od dłoni do łokci i wracamy (3 razy). 

2. Głaszczemy paluszki zaczynając od najmniejszego (od paznokcia), trzymając za palec  

z dwóch stron,  

3. Chwytając staw palca potrząsamy nim energicznie ale z wyczuciem (góra – dół). 

4. Głaszczemy ręce dziecka zaczynając od dłoni do łokci i wracamy (3 razy). 

ZABAWY PALUSZKOWE I MASAŻYKI 

np. 

Auto 

Auto do myjni przyjechało, bo się umyć ładnie chciało. 

Umyto: Pierwsze koło podstawowe (głaszczemy mały palec), 

Drugie koło podstawowe (głaszczemy drugi palec), 

Trzecie koło podstawowe (głaszczemy trzeci palec), 

Czwarte koło podstawowe (głaszczemy czwarty palec), 

Piąte koło zapasowe  (głaszczemy kciuk). 

 

Pieski 

Wszystkie pieski spały  (zaciśnięta dłoń). 

Pierwszy obudził się ten mały (otwieramy mały palec). 

Mały obudził średniego, który spał obok niego  (otwieramy drugi palec). 

Gdy średni już nie spał, to duży też przestał  (otwieramy trzeci palec). 

Trzy pieski się bawiły, więc czwartego obudziły  (otwieramy czwarty palec). 

Cztery pieski szczekały, piątemu spać nie dały  (otwieramy kciuk i machamy całą dłonią). 



Dotyk jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju zdolności czuciowych i ruchowych dziecka. 

Ma również zadziwiająco potężny wpływ na jego rozwój fizyczny, dobre samopoczucie, 

potencjał poznawczy, a nawet  zdrowie ogólne z powodu oddziaływania na układ 

odpornościowy. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wrażenia dotykowe mają znacznie 

łatwiejszy dostęp do mózgu dziecka, niż wrażenia przekazywane przez pozostałe zmysły. 

 

SEGREGOWANIE PRZEDMIOTÓW ZA POMOCĄ SZCZYPCÓW KUCHENNYCH 

Do tego ćwiczenia potrzebujecie szczypców kuchennych (np. do kostek cukru). Chodzi  

o takie, których utrzymanie w jednej rączce nie będzie stanowiło dla dziecka problemu. 

Ponadto forma do babeczek lub pojedyncze pojemniki oraz cukierki lub jakiś inny lekki 

„materiał”, który będzie można chwycić szczypcami. Zadanie polega na przenoszeniu 

cukierków do pojemnika czy formy, przy pomocy szczypców. Świetnie doskonalimy w ten 

sposób chwyt opuszkowy. 

  

DARCIE PAPIERU NA DROBNE KAWAŁKI 

Banał! Potrzebujecie starej gazety albo niepotrzebnych notatek, które będzie można bez 

wyrzutów sumienia zniszczyć. Wystarczy kilka minut dziennie!  

   

NAWLEKANIE KORALIKÓW NA SZNUREK 

Takie nawlekania wymaga ogromnej precyzji od malucha! 

   

ZABAWA Z NAKRĘTKAMI 

Do tego ćwiczenia potrzebujecie kilku zwykłych butelek, dla bardziej 

zaawansowanych. Zadaniem dziecka jest odkręcanie i ponowne zakręcanie pojemników. 

Pracują paluszki, pracuje nadgarstek – głowa myśli.  

 

ZABAWA Z PIPETĄ 

Potrzebujecie pipety, dwóch szklanek/pojemników i wody. Do jednej ze szklanek nalewamy 

wodę, zadaniem malucha jest nabrać wodę pipetą i w taki sposób przenieść ją do drugiej 

szklanki. Ćwiczenia doskonale usprawnia paluszki poprzez nacisk. 

  

BAZGRAKI 

Bazgraki to zbiór rozwijających zadań dla przedszkolaków, który wymaga zaangażowania 

małej rączki. Bowiem na każdej stronie znaleźć można inną zagadkę polegającą na 

doprowadzeniu zwierzątek do ich wodopoju, dopasowaniu odpowiednich kształtów czy 

połączeniu ze sobą takich samych elementów. Takie ćwiczenia trenują koncentrację, 

orientację czy spostrzegawczość u maluchów, zatem łamigłówki mają znacznie więcej plusów 

niż tylko samo ćwiczenie rączki…  

Bazgraki znajdziecie w czterech odsłonach: wśród zwierząt, w przedszkolu, w kosmosie  

i w podróży. W każdej z tych części znajdziecie mnóstwo ciekawych zadań i wiele inspiracji. 

Książeczki są przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 lat.  

 

PIASEK 

Do dwóch misek wsypujemy suchy piasek, następnie jedną miskę zalewamy ciepłą lub zimną 

wodą – gotowe. Dodatkowo w każdej misce pod piaskiem można umieścić guziki w różnych 

kolorach – zadaniem dziecka jest wyłowienie wszystkich guzików dłonią a następnie 

posortowanie ich wg. koloru. 

USPRAWNIANIE CZYNNOŚCI CHWYTNO – MANIPULACYJNYCH  

• zakręcanie i otwieranie pojemników, 

• konstruowanie budowli z klocków, 

• przesypywanie kaszy, ryżu, 

• wybieranie z ziarenek kolorowych piłeczek z użyciem łyżki. 

 



Czasami nie ma się co upierać przy „suchym pisaniu czy rysowaniu” jeśli dziecko tego nie 

lubi, bądź w jakiś sposób nie dojrzało do tego. Na siłę upierając się – można je tylko 

skutecznie i na długo zniechęcić.. Pamiętajmy też, że każdy dziecko jest mistrzem w innej 

dziedzinie!  
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