
Jak wspierać rozwój motoryki małej u dziecka? 
 

 

Motoryka mała – to określenie wszelkich czynności, które są wykonywane przy 

pomocy palców i dłoni. Wysoka sprawność ruchów rąk umożliwia wykonywanie precyzyjnych 

czynności związanych z ubieraniem, wiązaniem sznurowadeł, zasuwaniem i zapinaniem. 

Dodatkowo pomaga w realizowaniu ćwiczeń z wykorzystaniem technik płaskich np.: 

rysowanie, wycinanie, lepienie i pisanie oraz konstrukcyjnych np.: skręcanie, zakręcanie, 

składanie. Żeby zapewnić optymalne możliwości rozwoju motoryki małej, która powiązana 

jest z ogólną sprawnością ciała – motoryką dużą należy angażować dziecko w różne zabawy                 

i aktywności ruchowe. Bieganie, skakanie, wspinanie się na przeszkody zaspokajają naturalną 

u dziecka potrzebę ruchu i poprawiają koordynację, przygotowując dziecko do podejmowania 

coraz trudniejszych czynności wymagających odpowiedniej wytrwałości i dokładności. 

 Od najmłodszych lat należy wspierać rozwój motoryki małej uwzględniając wiek                              

i indywidualne możliwości dziecka. W trakcie wykształcania motoryki małej rozwijają się 

podstawowe umiejętności, wśród których wymienia się kontrolowane ruchy rąk i palców, 

chwytanie przedmiotów tylko jedną ręką, poruszanie danym przedmiotem w celu wykonania 

określonego zadania, a także skoordynowanie ruchu i pracy obu rąk jednocześnie. 

Ćwiczenia i wspólna zabawa z dzieckiem przyczynią się do osiągnięcia takiej 

sprawności, która zapewni pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, rysowania, wycinania 

i pisania. 

 

Przedstawione przykładowe ćwiczenia i zabawy stanowią odpowiedź na pytanie:            

Jak wspierać rozwój motoryki małej u dziecka? 

 

 rzucanie woreczka lub piłeczki do celu, 

 ugniatanie prawą, lewą ręką papierowych kulek,  

 podbijanie balonika wyłącznie palcami prawej i lewej ręki, 

 ćwiczenia dłoni - wymachy, krążenia, uderzenia, pocierania, otwierania, zamykania, 

 zabawy z chwytaniem i rzucaniem piłki, 

 zapinanie i odpinanie rzepów, guzików, 

 zawiązywanie i odwiązywanie sznurowadeł, 

 przekładanie sznurka przez zrobione w kartonie dziurki, 

 nawlekanie koralików na druciki, kolorowe sznurki,  

 układanie puzzli i klocków, 

 zabawa z klamerkami w wieszanie prania, 

 wykonywanie prac konstrukcyjnych wg wzoru lub wedle własnego pomysłu, 

 zabawy paluszkowe, 

 lepienie z plasteliny, modeliny lub mas plastycznych, 



 odwijanie małych przedmiotów zawiniętych w papier lub folię, 

 nawijanie nitki na kłębek lub tekturę, 

 otwieranie i zamykanie różnych pudełek, zakręcanie i odkręcanie słoików, 

 składanie papieru - orgiami, 

 naśladowanie gry na pianinie,  

 wycinanie obrazków,  

 cięcie nożyczkami po narysowanych liniach, 

 wycinanie początkowo prostych, potem nieco bardziej skomplikowanych kształtów 

z papieru kolorowego, 

 „rysowanie" palcami w powietrzu określonego przedmiotu, kształtu, 

 rysowanie patykiem po ziemi lub palcami na piasku, 

 odtwarzanie różnych wzorów - rysowanie na piasku lub kaszy mannie rozsypanej na 

tacy, 

 swobodne   bazgranie   na   dużych   arkuszach  papieru,   flamastrami,  kredkami 

świecowymi,  

 wodzenie palcem po konturach, 

 obrysowywanie szablonów,  

 zamalowywanie dużych powierzchni farbami grubym pędzlem, 

 malowanie rękami na dużych arkuszach papieru, 

 zamalowywanie powierzchni kartki lub jej wyznaczonego fragmentu trzymając się 

wyznaczonych krawędzi, 

 kopiowanie obrazków przez kalkę techniczną, 

 obrysowywanie rysunków, 

 stemplowanie i kolorowanie, 

 wydzieranie z kolorowego papieru i naklejanie wydzieranki na papier, 

 łączenie liniami zaznaczonych punktów, 

 rysowanie linii prostych, falistych, pętelek, 

 łączenie linią elementów na obrazku, 

 kolorowanie obrazków w książeczkach do malowania, 

 rysowanie kredą na tablicy, 

 rysowanie po śladzie, 

 rysowanie w liniach wzorów literopodobnych i szlaczków. 
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