
 Szanowni Państwo, 

 

 pragnę Państwu przybliżyć związek rozwoju mowy z małą motoryką. Mała motoryka odnosi 

się do czynności wykonywanych dłońmi lub samymi palcami, co wymaga dużo skupienia oraz 

koncentracji uwagi. Ośrodek mowy i ośrodek odpowiedzialny za małą motorykę znajdują się w 

mózgu blisko siebie. Stymulując małą motorykę, stymulujemy pośrednio ośrodek mowy. Gdy 

ćwiczymy ręce, równocześnie wpływamy na rozwój mowy. 

 Zabawy paluszkowe, o których wcześniej pisałam, są doskonałym sposobem rozbudzania 

świadomości ręki. Pamiętajmy o tym, że motoryka mała to takie czynności, jak  ugniatanie, 

rysowanie, malowanie, chwytanie i wreszcie pisanie.  Rozwój motoryki małej to również doskonałe 

przygotowanie ręki do nauki pisania i ogólnej sprawności rąk dzieci. Dlatego warto o tym pamiętać 

już od samego początku, zaczynając z dzieckiem wszystkie zabawy, które mają za zadanie pobudzić 

rozwój dziecięcej dłoni.    

 

 Zaproponuję Państwu kilka zabaw usprawniających rozwój dłoni i motoryki małej: 

 

• malowanie, rysowanie lub zwyczajne bazgranie na dużych arkuszach papieru, miękkie kredki, 

kredki ołówkowe, ołówki, flamastry, od tego warto zaczynać, (dobry i tani będzie papier w 

rolce do ploterów, niepowlekany o gramaturze 80g, do kupienia na allegro), 

 

• malowanie rękami, dzieci bardzo to lubią, kolejny etap to malowanie i zamalowywanie 

dużych powierzchni przy użyciu pędzla, (dla maluchów doskonałym będzie stary pędzel taty 

do golenia), 

 

• kolorowanie i zamalowywanie obrazków w książeczkach do malowania, na wydrukach z 

komputera lub odrysowanych szablonach, 

 

• obrysowywanie szablonów, rysowanie po śladzie, kalkowanie obrazków, zabawa w pisanie 

po śladzie, rysowanie szlaczków w książeczkach, 

 

• cięcie nożyczkami, to bardzo trudna rzecz, najpierw uczymy się trzymać nożyczki i tniemy 

jak popadnie, w późniejszej kolejności tniemy po linii, a potem wycinamy konkretne kształty, 

na początku kwadraty, prostokąty potem koła trójkąty i coraz trudniejsze figury, 

 

• lepienie, ugniatanie, wyklejanie z plasteliny, modeliny, ciastoliny lub innych mas 



plastycznych, które możecie sami zrobić w domu (papier mache, ciasto na pierogi, masa 

solna), 

 

• stemplowanie i dziurkowanie, stemplujemy gotowymi stempelkami lub robimy sami z 

ziemniaka, 

 

• samodzielne ubieranie się, próby zakładania majtek, skarpet to doskonałe ćwiczenie, 

 

• nawlekanie koralików, makaronu, guzików, przewlekanie sznurowadeł, kolorowej włóczki   

(możemy kupić gotowe szablony albo zrobić je samodzielnie przy użyciu sztywnej tektury i 

dziurkacza ), 

 

• zgniatanie kulek ze zużytych gazet lub niepotrzebnych kartek papieru, najpierw dziecko robi 

kulkę z gazety, a potem musi papier dokładnie wyprostować i tak kilka minut na zmianę, 

  

• na spacerach rysowanie po ziemi długim patykiem, rysowanie kredą po chodnikach, 

 

• przesypywanie ziaren, kaszy makaronu lub innych, zanurzanie dłoni w misce z kaszą, fasolą, 

grochem i wyszukiwanie ukrytych tam małych przedmiotów, 

 

• zabawa ze spinaczami  w rozwieszanie prania (wystarczy rozwiesić dziecku kawałek sznurka 

i dać zestaw klamerek) albo pomoc w prawdziwym rozwieszaniu prania, 

 

• zabawy z piłką, kozłowanie, łapanie różnej wielkości piłek, zgniatanie miękkiej, małej 

piłeczki, 

 

• segregowanie kolorowych pomponów, drewnianych ozdób, piórek, fasolek, guzików, czy 

innych drobiazgów znajdujących się w domu, do tej zabawy należy przygotować do 

przenoszenia miseczki oraz szczypce (metalowe do cukru, drewniane do ogórków), spinacz 

do bielizny, dziecko z użyciem narzędzi przenosi przedmioty z miseczki do miseczki (zawsze 

od strony lewej do prawej – taki jest kierunek pisania i czytania), pamiętajmy: małe dziecko 

– większe przedmioty, starsze – drobniejsze. 

 

 Udanej zabawy – Dorota Tokarska 


