
                                                                                                                        

 

TYTUŁEM WSTĘPU… 

   Rozwój motoryczny dziecka po opanowaniu czynności chodzenia przebiega w dwóch 

kierunkach: doskonalenia podstawowych form ruchu, a wiec w dalszym ciągu chodzenia, 

nauki biegania, skakania, rzucania, wspinania się, oraz rozwijania ruchów manipulacyjnych, 

które prowadzą do posługiwania się przedmiotami i narzędziami codziennego użytku. 

   Okres przedszkolny charakteryzuje ogromna potrzeba ruchu, ale aktywności fizyczne 

wykonywane przez dziecko są często niedokładne, ruchy – zbyt obszerne, jeszcze                             

z towarzyszącymi współruchami w innych częściach ciała.                        

   Stopniowo wzrasta umiejętność przyjmowania pozycji dzięki zwiększającym się 

możliwościom stabilizacji posturalnej oraz rozwijaniu się reakcji równoważnych. Wzrastają 

zdolności koordynacyjne i ogólny poziom sprawności fizycznej, co powoduje, że dziecko 

rozwija kolejne sprawności w zakresie zarówno dużej, jak i małej motoryki, przy czym w tym 

wieku szybciej rozwija się ta pierwsza.   

   Do wykonywania czynności dnia codziennego, w tym pisania i rysowania dziecko 

potrzebuje umiejętności stabilizacji: centralnej, obręczy barkowej, dłoni.  Bez nich nie byłoby 

zdolne wykonywać żadnych celowych, skoordynowanych i precyzyjnych ruchów.   

   Doskonalenie stabilizacji jest możliwe poprzez aktywności i ćwiczenia fizyczne. Aby uzyskać 

poprawę siły mięśniowej i wytrzymałości, należy wykonywać je nie tylko w przedszkolu, ale 

również w domu. Im więcej czasu się im poświęci, tym bardziej można liczyć na lepsze efekty 

motoryczne u dziecka. 

 

KOLEJNA PROPOZYCJA ĆWICZEŃ DLA DZIECI: 

 (termin ten 

określa odpowiednie napięcie mięśni tułowia, a co za tym idzie utrzymanie właściwej 

postawy ciała). 

 

 taniec - dzięki ruchowi podczas tańca dzieci kształtują sylwetkę, wzmacniają 

ścięgna oraz ćwiczą mięśnie. 

- propozycje: 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 - Pszczółka Maja - 

Taniec Mai 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik – Maszynista zuch 

https://www.youtube.com/watch?v=qLmQ4gylgXk – Do góry i na dół 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik
https://www.youtube.com/watch?v=qLmQ4gylgXk


 czołganie się, chodzenie na czworakach 

 przechodzenie przez tunele i tory przeszkód (z wykorzystaniem taśmy 

malarskiej https://www.youtube.com/watch?v=xXFP2QmKQ3Y)  

 bardzo polecana jest zabawa typu „twister” (układanie rąk i nóg na 

barwnych kołach na macie) - dla dzieci starszych 

 

  

(rodzic pokazuje sposób wykonania ćwiczenia). 

 

 poruszanie barkami: ruchy okrężne; barki udają wagę, huśtawkę 

 zrzucanie woreczków z ramion (w warunkach domowych skarpetek 

wypełnionych ryżem, grochem) 

 jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze 

 ćwiczenia z programu wg Weroniki Sherborne (zakładka pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna/ artykuł Integracja Sensoryczna – propozycje 

ćwiczeń opublikowane 24.04.20r.) 

 

 (w tych ćwiczeniach nacisk jest położony przede 

wszystkim w angażowanie w pracę stawu łokciowego i nadgarstka). 

 

 Dziecko trzyma w rękach wstążki na patyku, obręcze ze wstążkami, ma za 

zadanie naśladować ruchy dorosłego: krążenia w różnych miejscach ruchu 

jak bark, łokieć, nadgarstek, stawy palców (w warunkach domowych można 

wykorzystać kredki, ołówki, na końcu których zawiązujemy metrowe wstążki) 

 

  
 

 

 nawijanie włóczki, sznurka na kłębek 

 malowanie przedramionami (rozcieranie pianki do golenia na stole, drzwiach 

kabiny łazienkowej, oknach tarasowych) 

 czesanie włosów (zabawa w fryzjera) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xXFP2QmKQ3Y


 (grupa ćwiczeń angażująca przede wszystkim 

dłonie. Poprawa mobilności nadgarstka, sprawności dłoni i palców. 

 

 sklejanie pasków papieru (ogniwa łańcucha choinkowego) 

 „malowanki – niespodzianki” – pod nieobecność dziecka rysuje się coś 

świecą, dziecko pokrywa farbą kartkę (zamian ról) 

 wyciskanie gąbki w ciepłej i zimnej wodzie 

 

 (prawidłowo funkcjonujący wzrok 

pozwala orientować się w przestrzeni, poruszać się oraz wykonywać różne czynności, 

takie jak rysowanie, pisanie, czytanie). 

 

 Patrzenie blisko i daleko – dostraja ostrość widzenia. By wykonać ćwiczenie, 

pomóż znaleźć w otoczeniu dziecka dwa punkty – jeden musi być położony 

blisko, a drugi jak najdalej. Potem wystarczy na zmianę wpatrywać się w te 

przedmioty. Rodzic wydaje komendę (daleko-blisko); dziecko wpatruje się w 

dany punkt. 

 

(JAK WPŁYWAJĄ NA ROZWÓJ DZIECKA?) 

- Pomagają w doskonaleniu umiejętności dzieci z zakresu motoryki małej i dużej.  

- Poprawiają sprawność manualną, niezbędną przy nauce pisania.  

- Wierszyki wzbogacają słownictwo dzieci i wpływają tym samym na rozwój mowy.  

- Pogłębiają więź emocjonalną między rodzicem, a dzieckiem.  

- Uczą postaw komunikowania się -naprzemienności, która jest podstawą dialogu.  

- Pomagają się zrelaksować i skoncentrować na konkretnej czynności, co małym dzieciom 

często przychodzi z trudem. 

1. Moje palce lubią harce (poruszamy wszystkimi palcami)  

lubią pograć na gitarce (naśladujemy grę na gitarze)  

lubią klepać mnie po brzuchu (klepiemy się po brzuchu)  

lubią drapać mnie po uchu (drapiemy się po uchu)  

A najbardziej - daję słowo- lubią spać pod moją głową (składamy dłonie i opieramy 

na nich policzek)  

 

2. Pada deszczy pada, pada, (uderzamy palcem o podłogę lub stolik)                               

coraz prędzej z nieba spada (przebieramy wszystkimi palcami)                                                 

Jak z konewki woda leci (uderzamy całymi dłońmi o podłogę)                                                       

A tu błyskawica świeci... (klaszczemy w dłonie nad głową)                                                

Grzmot!!! (uderzamy piąstkami o podłogę) 

 



 

                                                                                                                                                       Opracowała: Lilianna Czempa 

                                                                                                                               źródło:  

                                                                                                                             - materiały własne szkoleniowe, 

                                                                                                                             - książka „Smart Hand Model” Diagnoza i terapia ręki u dzieci 

 

 

 

 

 


