
Szanowni Rodzice! 

Przygotowaliśmy w oparciu o publikacje pani Marii Bogdanowicz, Renaty Hływa  oraz Reginy 

Sobolewskiej propozycje ćwiczeń dla dzieci do pracy w domu z pomocą rodziców. Ćwiczenia te 

poprawiają sprawność manualną i wszystkie można wykonać   w domu! Życzymy wesołej zabawy! 

 

Brak ćwiczeń podnoszących poziom rozwoju sprawności manualnej może być przyczyną niskiego 

poziomu graficznego pisma w wieku szkolnym. Ponieważ dzieci przejawiające takie trudności rysują 

niechętnie, zaczynamy od ćwiczeń rozluźniających napięcie mięśniowe i usprawniających końce 

palców, a dopiero później należy wykonywać ćwiczenia graficzne. 

We wszystkich rodzajach ćwiczeń należy zwracać uwagę na: prawidłową postawę ciała 

(przedramię oparte o stolik, stopy o podłogę, plecy wyprostowane – kręgosłup tworzy linię pionową); 

właściwe oświetlenie; ułożenie zeszytu; trzymanie ołówka (w trzech palcach – między kciukiem i 

lekko zgiętym palcem wskazującym, opierając się na palcu środkowym, ok. 2 cm nad powierzchnią 

papieru); dłoń, nadgarstek i ramię powinny leżeć w jednej linii, oparte cały czas o stół, przesuwane 

podczas pracy bez odrywania od kartki; zachowanie właściwych kierunków rysowania (linie poziome 

od lewej do prawej, linie pionowe z góry na dół, formy koliste przeciwnie do ruchu wskazówek 

zegara). 

 

1. Rozluźnianie napięcia mięśniowego 

Zbyt silne napięcie mięśniowe usztywnia rękę i utrudnia wykonywanie precyzyjnych ruchów, ma 

tendencję do zwiększania się w miarę wzrostu trudności zadania. 

W ćwiczeniach rozluźniających dziecko powinno wykonywać obszerne, swobodne ruchy całą ręką 

(w powietrzu lub na dużych płaszczyznach, tj. duży arkusz papieru, tablica, itp.) kreśląc: linie poziome 

(od lewej do prawej), linie pionowe (z góry na dół), linie ukośne, formy koliste (przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara), linie faliste, figury geometryczne i bardziej skomplikowane kształty. 

Te same kształty można rysować od większych do coraz mniejszych. 

Inne ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe: 

✓ Gry i zabawy z piłką czy woreczkiem z grochem, np. rzucanie do celu, 

✓ Zabawy z nieuformowanym tworzywem (wodą, piaskiem, kaszą, itp.) 

✓ Ćwiczenia nadgarstków i dłoni: 

▪ Wymachy dłoni w górę i w dół (pożegnanie) 

▪ Wymachy dłoni na boki (odganianie muchy) 

▪ Krążenie dłoni ułożonych równolegle (wskazana zmiana kierunku) 

▪ Krążenie jednej dłoni wokół pięści (nawijanie wełny na motek). Zataczanie stopniowo 

coraz większych kółek. Zmiana rąk. 

▪ Posuwanie dłoni po dłoni (toczenie wałeczka) 

▪ Posuwanie dłoni po dłoni okrężnymi ruchami (toczenie kulki) 

▪ Przyciskanie dłoni do dłoni (ugniatanie placka) 

▪ Przebieranie palcami i stukanie nimi o podłogę, najpierw jednej, potem obu rąk 

równocześnie (kroczenie owada, idzie rak lub gra na pianinie) 

▪ Składanie palców obu rąk pod kontrolą wzroku (powitanie paluszków) 

▪ Zsuwanie i rozsuwanie paluszków (rozwijające i kulące się kwiaty) 

▪ Chowanie kciuka i wysuwanie go między kolejnymi palcami (figa). 



 

 

2. Usprawnianie końców palców 

✓ Malowanie palcami lub pęczkiem waty 

✓ Lepienie z gliny, modeliny lub ciasta 

✓ Wylepianie kuleczkami z plasteliny konturowych rysunków 

✓ Wyrywanki – naklejanki 

✓ Nawlekanie na nitkę koralików, jarzębiny, fasoli, itp. 

✓ Przewlekanie sznurowadła przez otworki w tekturze 

✓ Wycinanie nożyczkami różnych kształtów 

 

3. Ćwiczenia graficzne 

Zaczynamy od rysowania w dużej liniaturze (2 linie). Stopniowo zmniejszamy format kartki i 

liniaturę, aż do wprowadzenia rysowania w trzech liniach.  

Początkowo dziecko rysuje proste, duże szlaczki, stopniowo wprowadzamy rysowanie coraz 

mniejszych i coraz bardziej złożonych form. 

Wskazane jest używanie miękkich ołówków, flamastrów, tak, aby ułatwić płynność ruchów. 

Należy pamiętać o zachowaniu kierunków zgodnych z kierunkiem pisania. 

Propozycje ćwiczeń: 

✓ Kreślenie form kolistych i falistych według wzorów 

✓ Pogrubianie kształtów mazakiem, kalkowanie, rysowanie na folii (ruchem ciągłym, bez 

odrywania ręki) 

✓ Zakreskowywanie konturów rysunków 

✓ Kolorowanie obrazków 

✓ Łączenie punktów wyznaczających rysunki 

✓ Rysowanie przy użyciu szablonów 

✓ Rysowanie szlaczków (dziecko może najpierw ułożyć szlaczek ze sznurka, narysować w 

powietrzu, następnie rysuje po śladzie, potem kończy rozpoczęty szlaczek. Najtrudniejszą 

formą jest odtwarzanie szlaczka z pamięci). 

 

Propozycje książkowe: 

✓ M. Bogdanowicz, „Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania wg Hanny 

Tymichovej”, Wyd. Fokus 

✓ R. Hływa, „311 szlaczków i zygzaczków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę 

piszącą”, Wyd. Harmonia 

✓ R. Sobolewska, „Od pętelki do literki”, Wyd. Seventh Sea 
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