
 „SPRAWNE RĄCZKI OBIE MAM,  

ROBIĘ NIMI WSZYSTKO SAM !!!” 

 
Już od maluszków zwracamy uwagę na ogólną sprawność fizyczną  a w szczególności 

sprawność  manualną. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do doświadczeń związanych  

z ruchem poprzez różnorodną zabawę np.: budowanie, lepienie, majsterkowanie, wycinanie, 

ćwiczenia grafomotoryczne itp.. Do usprawniania precyzji rąk wykorzystujemy codziennie 

także: ćwiczenia w samoobsłudze (wiązanie butów, zapinanie guzików), ćwiczenia ruchowe 

podnoszące ogólną sprawność naszych „ Delfinków”, zabawy ruchowe przy muzyce  

 z akcesoriami czy ćwiczenia gimnastyczne. 

Umiejętności dziecka trzyletniego w zakresie motoryki małej są niskie (rysuje pionową 

 i poziomą linię prostą, krzyżyk oraz koło, buduje wieżę z 8 elementów,  samodzielnie 

wykonuje podstawowe czynności higieniczne, umie odwzorować konstrukcje przestrzenne 

i płaskie np. klocki ułożone w formie mostku, pociągu czy czekoladki,  potrafi się rozebrać 

i założyć niektóre części garderoby (majtki, luźne spodnie, kapcie) , rysuje postać 

człowieka w formie głowonogów,  potrafi nawlec duże korale na sznurek,  umie ulepić 

 z plasteliny węża lub rogalik). Dobieramy propozycje jak najbardziej atrakcyjne zabawy, 

dbamy  aby ćwiczenia i zabawy odbywały się w atmosferze radości i akceptacji. 

Często wykorzystujemy  ćwiczenia w rysowaniu oburącz, w rysowaniu po śladzie czy nieco 

trudniejsze, rysowanie po linii przerywanej.  

 

   Ćwiczenia te rozwijają percepcję wzrokową, orientację przestrzenną, poprawiają 

koordynację wzrokowo-ruchową, wzrokowo-słuchową, utrwalają świadomość lewej i prawej 

strony, poprawiają świadomość ciała oraz stymulują rozwój umiejętności ruchowych. 

Ćwiczenia te stanowią doskonałe przygotowanie do nauki pisania i liczenia.  

Czas poświęcony dziecku w domu jest bezcenny, gdyż dzięki wspólnej zabawie możecie 

Państwo wspierać ich rozwój np. poprzez  ćwiczenia manipulacyjne. Ta aktywność sprzyja 



aktywnemu oddziaływaniu na przedmioty, daje dzieciom możliwość przekształca ich, 

zmieniając ich pozycję, wygląd. Podczas  składania, rozkładania bada ich kształt i budowę,  

a co za tym idzie poszerza swoje doświadczenia i rozwija pomysłowość czy koordynację 

wzrokowo-ruchową.  

Oto kulka propozycji zabaw manipulacyjnych: 

 przypinanie i zdejmowanie spinaczy raz jedną raz drugą ręką    

 przewracanie kartek w książce na czas 

 skręcanie i rozkręcanie długopisów 

 przebieranie grochu od fasoli                                               

 wieszanie prania za pomocą spinaczy 

 pomoc w sprzątaniu (zamiatanie, zmywanie, ścieranie) 

 wyjmowanie małych elementów z kisielu  

 zabawa folią bąbelkową     

 wyciskanie pasty do zębów 

 wodzenie palcem po liniach wyciętych z papieru 

 naśladowanie pisania na klawiaturze od komputera, gry na pianinie, 

 przewlekanie sznurowadeł, szycie w kartonie po śladzie 

 robienie kul z kartek - rzucanie nimi do celu 

 temperowanie kredek 

 mocne zaciskanie dłoni, puszczanie 

 ściskanie w dłoni małej piłeczki, gąbki, przedmiotów o różnej fakturze i wielkości 

 zabawy palców ( chodzenie po stole, tupanie nimi, kłanianie się ) 

 obrysowywanie na kartce swojej dłoni, swoich zabawek 

  stemplowanie ( wycinamy różne kształty w ziemniaku) 

 lepienie z masy solnej różnych figurek , wałeczków, kulek 

 wydzieranie z papieru ,wycinanie 

 składanie papieru, układanie puzzli 

 nawlekanie koralików 

 wrzucanie monet do skarbonki 

 konstruowanie z klocków, z rolek po papierze toaletowym, zapałek, drucików 

 zszywanie 

 wciskanie przedmiotów w otworki 

 chowanie w dłoniach różnych przedmiotów 

 wybieranie koralików danego koloru 

 wyszukiwanie w tekście takich samych liter 

 

Zapraszam do organizacji zabaw manipulacyjnych w jak najmłodszym wieku, pisanie 

nie będzie później problemem. 

M. Ziętek-Przedszkole nr 43 Jantarek w Gdyni 



 

 

  

 

 


