
Jak wspierać
motorykę małą?



 
Motoryka mała to ogólnie

mówiąc, sprawność dłoni i

palców. Ruchy tych części

ciała wymagają dużego

skupienia i koncentracji

uwagi. Pełnią też kluczową

rolę podczas nauki pisania w

przyszłości. 



Sprawność dłoni i palców ćwiczymy nie tylko
podczas zadań wykonywanych w

podręcznikach. Proponujemy aktywności do
zrealizowania na codzień, na zasadach

zabawy



Przykłady ćwiczeń usprawniających  motorykę małą u dzieci  w
wieku przedszkolnym:

swobodne bazgranie na dużych arkuszach papieru: flamastrami,kredkami;
nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek, sznurowadeł;

wieszanie ubranek dla lalek na sznurku i przyczepianie ich klamerkami do bielizny;
zamalowywanie dużych powierzchni farbami grubym pędzlem;

obrysowywanie szablonów;
zbieranie drobnych elementów, np. koraliki, ziarenka, palcami: kciukiem i wskazującym;

cięcie po narysowanych liniach;
ugniatanie papierowych kul i rzucanie nimi do celu;

wykonywanie drobnych ruchów palcami: spacerowanie palcami po stole, "Idzie kominiarz po
drabinie";

strząsanie wody z palców;
zgniatanie kartki papieru jedną ręką w małą kulkę;

zabawy pacynką;



podbijanie balonika wyłącznie palcami prawej i lewej ręki;
„rysowanie” palcami w powietrzu określonego przedmiotu;

układanie z elementów geometrycznych postaci ludzkich, zwierząt, domków itp. 
układanie z patyczków, np. płotów;

ugniatanie plasteliny na „placki” i wypełnianie nimi wskazanych powierzchni;
ustawianie z klocków wieży, budowanie domów, mostów;

nakręcanie nakrętek, wkręcanie śrubek, wbijanie gwoździków;
wrzucanie monet do skarbonki;

dobieranie skarpet w pary i zwijanie ich razem;
używanie spryskiwacza, trzymanie szczotki podczas porządkowania;

obieranie owoców i warzyw - cebula, mandarynka;
nawlekanie makaronu rurki na nitkę;
segregowanie - pomponów, klocków;

zabawy paluszkowe, masażyki (przykłady na następnej stronie).



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,
Spadł drobniutki deszczyk (lekkie pukanie wszystkimi

palcami),
czy przeszedł cię dreszczyk? (lekkie szczypanie szyi)



 
MAŁE MYSZKI

Tam na stryszku (robimy z rąk daszek)
małych myszek (zaciskamy piąstki i poruszamy

nimi)
chrobotanie ciągle słyszę. (drapiemy palcami o

stół)
Wciąż biegają, dokazują. (biegamy palcami)
Podkradają, (zagarniamy rękami do siebie

zamykając dłonie)
łasuchują. (udajemy, że jemy)

Lecz je złapać trudna sztuka, (grozimy paluszkiem)
bo do norki dają nurka. (chowamy ręce za siebie)





Może mają Państwo inne pomysły na
zabawy z dziećmi? Aktywności i
możliwości do usprawniania rączek jest
mnóstwo :) 
 
Nauczycielki z gr. 2


