
 

 



ĆWICZENIA MOTORYKI MAŁEJ 

 

  MAŁA MOTORYKA to wszelkie czynności wykonywane przez palce i dłonie. Doskonalenie małej 

motoryki odbywa się od najwcześniejszych lat życia dziecka, początkowo jest to tylko umiejętność chwytania 

zabawki, następnie układanie klocków, rysowanie, czynności samoobsługowe, aż w końcu bardziej precyzyjne 

czynności takie jak sznurowanie butów czy odpowiedni chwyt przyrządu pisarskiego i np. rysowanie szlaczków. 

Niestety czasami mimo dogodnych i niejednokrotnie stymulujących warunków w życiu dziecka, zdarza się, że 

dzieci wykazują zaburzenia w zakresie małej motoryki. Nie należy ich bagatelizować, ponieważ nie miną same, 

a będą się nawarstwiać. Od  motoryki małej zależny jest pomyślny rozwój  umiejętności ,samoobsługi, 

rysowania, pisania. Gdy dziecko będzie lepiej panować nad dłońmi i palcami nauka stanie się mniej frustracyjna 

i da zadowolenie zarówno dzieciom jak i ich rodzicom.  

Przykłady ćwiczeń motoryki małej (ćwiczeń manualnych) dla rodziców do pracy z dzieckiem obniżonej 

sprawności manualnej i motorycznej, których celem jest:  

- ćwiczenie precyzyjnych ruchów dłoni, palców; 

- tworzenie trwałych skojarzeń między doznaniami kinestetycznymi a graficznymi; 

- świadome wyrabianie kontroli nad ruchami dłoni, palców; 

- wyrabianie koordynacji ruchów oczu i rąk (koordynacja wzrokowo – ruchowa). 

         

Przed rozpoczęciem  ćwiczeń rozwijających małą motorykę ręki (ćwiczeń manualnych) warto pomyśleć o 

rozgrzewce placów ( rozluźnianie, napinanie)  - krótko,  konieczne jest też prawidłowe ułożenie ręki podczas 

pracy. Dłoń, ręka i przedramię powinny być w jednej linii. Łokcie swobodnie opierają się o blat, na którym 

pracuje dziecko. Ołówek dziecko trzyma 2-3 cm. od ostrza, chwytem pensetkowym, podtrzymuje od spodu 

środkowy palec. Warto napoczątku kupić i korzystać z gotowych nakładek na ołówki, kredki, które wymuszają 

prawidłowy układ palców. Takie nakładki można wykonać samodzielnie z modeliny odciskając własne 

prawidłowe ułożenie. Wszelkie układanki, rysowanie, podczas których powstają ciągi, szeregi winny być 

układane od strony lewej do prawej. 

       Pamiętajmy że, każda wykonana poprawnie praca powinna być nagradzana  może by to np. uśmiechnięta 

buzia  mamy, lub taty, albo komunikat –„gratuluję, robisz duże postępy”. 

a)ćwiczenia dłoni:  

- dotykanie dłoni (wyczuwanie dłoni); 

- zaciskanie dłoni ,otwieranie dłoni; 

- gniecenie gąbki, piłeczki; 

- ugniatanie papieru; 

- ugniatanie papierowych kul i rzucanie nimi; 



 

- przeciąganie sznurka; 

- wyczuwanie różnych powierzchni- dotykanie, odgadywanie, co mam w ręku; 

- zabawy konstrukcyjne; 

- malowanie całą dłonią dużych powierzchni; 

- malowanie dłonią linii prostych, falistych; 

- malowanie dłonią kształtów okrągłych, kół; 

- zabawy z gliną, masą solną, ciastem: gniecenie, toczenie, wałkowanie; 

- ugniatanie plasteliny, zapełnianie powierzchni, np. koła, owocu; 

- lepienie zwierząt (psa, kota) ze szczególnym zwróceniem uwagi na części składowe: głowa, szyja, tułów, nogi, 

- darcie gazet , papieru; 

b)ćwiczenia palców:  

- wyczuwanie palców: 

- dotykanie swoich palców ; 

- przykładanie kolejno palców każdej dłoni: kciuk do kciuka itd.; 

- dotykanie palcami podłoża ; 

- zabawy : spacerowanie palcami po stole, zabawa- ,,idzie kominiarz po drabinie”, naśladowanie gry na pianinie, 

stukanie palcami- odtwarzanie rytmu padającego deszczu,  

- naśladowanie ruchów rozcierania; 

- zbieranie drobnych elementów: pieniążki, ziarenka np. grochu, fasoli   

- stemplowanie, kalkowanie; 

- łamanki papierowe - origami (łódeczki, czapeczki, samolociki zwierzęta), 

- dopasowanie klocków do właściwego wzoru; 

- budowanie z klocków –zabawy piętrzące, konstrukcyjne; 

- podnoszenie koralików i wkładanie ich na sznurek - nawlekanie; 

- rozdzieranie papieru palcami, próby wydzierania kawałków papieru; 

- wodzenie palcem (pospolite przedmioty domowe); 

- wodzenie palcem w powietrzu ; 



- 

- kreślenie palcem prostych kształtów: dowolnych , linii prostych, ukośnych, falistych, okrągłych; 

- wodzenie palcem po wzorze (np. wzorze prostym z metody Dobrego Startu- M. Bogdanowicz); 

- dowolne kreślenie pędzlem ,kredą na dużych powierzchniach; 

- pogrubianie prostych wzorów(linii ,kół); 

- pogrubienie konturów prostych kształtów ; 

- zamalowywanie dowolnej przestrzeni dużych płaszczyzn farbami, kredą, watą ; 

- szycie na tablicach z dziurkami prostych wzorów; 

- nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek, sznurowadeł 

- zamalowywanie ograniczonej przestrzeni –wypełnianie dużych wzorów( palcem, pędzlem z farbą, kredą, 

kredką); 

- rysowanie kredką – w sposób dowolny; 

- rysowanie linii prostych: pionowych ,poziomych, ukośnych; 

- próby rysowania postaci ludzkiej; 

- próby rysowania na wybrany temat( co narysujesz-dziecko samo określa co będzie rysowało, później mówi o 

swym wytworze); 

- rysowanie na podany temat- np. narysuj słońce, mamę, narysuj dom…( podajemy najczęściej temat 

jednoelementowy, jeżeli dziecko będzie wskazywało chęć i potrzebę wzbogacania rysunku, to zachęcamy, 

zawsze chwalimy dziecko); 

- rysowanie patykiem po ziemi, w piasku; 

-"rysowanie" palcami w powietrzu określonego przedmiotu 

- wprowadzenie do posługiwania się nożyczkami – wdrażanie do prawidłowego chwytu bezpiecznego 

posługiwania się nimi; 

- przecinanie pasków papieru, materiałów; 

- cięcie po narysowanych liniach - prostych, krzywych, falistych 

- wycinanie figur geometrycznych, postaci ludzkich zwierząt, roślin przedmiotów, 

- cięcie kawałków papieru(można później wykorzystać pocięte kawałki do ułożenia kolorowej  mozaiki).  

- faliste ruchy ramion - zabawa w przylot i odlot bocianów 

- gry w pchełki, bierki,  

- rzucanie i chwytanie woreczków lub piłeczek,  



- 

- podbijanie balonika wyłącznie palcami prawej i lewej ręki, 

- układanie z patyczków, np. płotów, 

 

Jednym z przykładów ćwiczeń usprawniających sprawność manualną są zabawy paluszkowe niezwykle lubiane 

przez dzieci. Przy pomocy wierszyków dzieci wzbogacają słownictwo, ćwiczą rozwój mowy. Zabawy 

paluszkowe ponadto sprzyjają w pogłębianiu więzi emocjonalnej rodzica z dzieckiem.  

 

Zachęcamy do tej formy ćwiczeń poniżej przedstawiamy przykłady: 

 

,,Tędy płynie rzeczka” 
 

Tędy płynie rzeczka, (ruch falisty od głowy do bioder), 

 

idzie pani na szpileczkach, (stukanie palcami wskazującymi wzdłuż kręgosłupa), 

 

Tu przebiegły konie - patataj, (stukanie piąstkami wzdłuż kręgosłupa), 

 

tędy przeszły słonie, (klepanie dłońmi ułożonymi w kształcie łódeczki), 

 

A tu idzie szczypaweczka, (leciutkie szczypanie od krzyża do głowy), 

 

zaświeciły dwa słoneczka, (dłonie otwarte, palce złączone, masaż spiralny), 

 

Spadł drobniutki deszczyk, (lekkie pukanie wszystkimi palcami), 

 

czy przeszedł cię dreszczyk? (lekkie szczypanie szyi) 

 

,,Bawiły się dzieci” 

 

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami, 

 

jak jeden nie może to drugi mu pomoże. 

 

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami, 

 

jak drugi nie może to trzeci mu pomoże. 

 

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami, 

 

jak trzeci nie może to czwarty mu pomoże. 

 

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami, 

 

jak czwarty nie może to piąty (kciuk) mu pomoże. 

 

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami, 

 



jak piąty (kciuk) nie może to piąstka mu pomoże. 

 

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami, 

 

jak piąstka nie może to łokieć jej pomoże. 

 

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami, 

 

jak łokieć nie może to czoło mu pomoże. 

 

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami, 

 

jak czoło nie może to głowa mu pomoże. 

 

Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami, 

 

jak głowa nie może to nic już nie pomoże 

 

 

,,Mamo, Mamo...” 

 

 

Składamy razem swoje dłonie (dotykają się tylko czubki palców). Po każdej sylabie po kolei odrywamy od siebie 

(zaczynając od kciuka) i z powrotem składamy palce, mówiąc: 

 

Ma-mo, ma-mo! 

Co, co, co? 

Ja-dą goś-cie! 

No to co? 

 

Teraz trzymając pozostałe palce złączone ruszamy tylko serdecznymi,  

które się krzyżują - raz po jednej, raz po drugiej stronie i mówimy: 

 

Dzień dobry! Dzień dobry! 

 

Następnie palce, które "się kłaniały" całują się, a my cmokamy (trzy razy). 

I powtarzamy jeszcze raz gesty i słowa: 

 

Dzień dobry! Dzień dobry! 

 

oraz cmokanie. 

 

        Jak widać z powyższej listy pomysłów aby usprawniać małe rączki jest wiele. Życzę zatem wesołej 

zabawy w wielkiej sprawie małej motoryki!.  

Logopeda 

Anna Maria Kurek 

 


