
Ćwiczenia rozmachowe -mają one na celu rozluźnienie napięcia mięśni ramion i 
przedramienia 

1. Krążenie ramionami (do przodu i do tyłu). Ręce wyciągnięte w bok – na wysokości ramion, 
wyprostowane w nadgarstkach i łokciach, wykonują kółka małe, następnie średnie i duże 
(kółka powinny być wykonywane powoli i płynnie). 

2. Zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn dużym pędzlem, ruchami pionowymi lub 
poziomymi z zachowaniem kierunku od lewej do prawej, z góry na dół. 

3. Rysowanie oburącz w powietrzu dużych wzorów. 
4. Kreślenie w powietrzu i na dywanie dużych swobodnych ciągłych ruchów w kształcie fal, 

ósemek, figur geometrycznych 
5. Odbijanie balona 
6. Skakanie na skakance 
7. Taniec z chustą lub wstążką w ręku 
8. Łapanie baniek mydlanych 
9. Pajacyki 
10. Przekładanie piłki przód – tył, góra – dół 
11. Rzucanie piłki za plecy, 

Ćwiczenia manualne – mają na celu usprawnienie małych ruchów ręką: dłoni, nadgarstka i 
palców: 

1. Mocne zaciskanie dłoni (wzmacnia chwyt, poprawia napięcie mięśniowe). 
2. Krążenia dłoni: wyciągniętych w bok 
3. Dociskanie złożonych dłoni do siebie (ręce zgięte w łokciach) – policzyć do 3 i rozluźnić 

(powtórzyć 10 razy). 
4. Robienie kul z papieru. 
5. Zwijanie apaszek, chusteczek, nawijanie włóczki, sznurka na kłębek. 
6. Nakładanie zabawek na patyk, sznurek. 
7. Lepienie z różnych mas plastycznych (plastelina, piankolina, ciastolina, masa solna) 
8. Cięcie nożyczkami, stemplowanie. 
9. Darcie gazet, papierów 
10. Wykorzystanie szablonów, obrysowywanie figur geometrycznych, wypełnianie konturów 

kreskami: poziomymi, pionowymi, skośnymi. 
11. Przypinanie i zdejmowanie klipsów bieliźnianych np. na brzegu zeszytu  
12. Wzmacnianie chwytu pisarskiego. Dziecko silnie przyciska do siebie trzy palce (kciuk, 

wskazujący i środkowy), odlicza do 3 i rozluźnia z szerokim rozpostarciem dłoni. 
13. „Spacery” palcami po stole. Naśladowanie gry na pianinie, pisania na maszynie, odtwarzanie 

rytmu deszczu. 

 

Ćwiczenia ruchów precyzyjnych – mają na celu kształtowanie prawidłowego chwytu 
pisarskiego. 

1. Pogrubianie konturów figur geometrycznych, prostych szlaczków, obrazków. 
2. Pisanie po śladzie. 
3. Swobodne bazgranie na dużych arkuszach papieru flamastrami kredkami. 
4. Łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą. 
5. Zabawy paluszkowe, 
6. Naśladowanie gry na pianinie, 
7. Wkładanie drobnych przedmiotów do pudełka, np. „skarbonka”, 
8. Ugniatanie małych kulek z gazety, papiery trzema palcami (środkowym, wskazującym, i 

kciukiem), 

 


