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Nie przeszkadzaj                      

Jasne, kiedy ty zapniesz szybko wszystkie guziki i zawiążesz sznurówki w butach 
przedszkolaka, b ędzie i szybciej, i lepiej. Ale ci ągłe wyr ęczanie czasem mo że 
zaszkodzi ć, bo maluch nie b ędzie miał szansy ćwiczy ć dłoni i palców w codziennych 
sytuacjach. Zakładanie skarpetek czy zapinanie guzi ków to doskonałe ćwiczenia – 
wymagaj ą precyzji ruchów, cierpliwo ści oraz zgrania pracy r ąk z informacjami 
dostarczanymi do mózgu za po średnictwem wzroku (tu jest guzik, tu dziurka, a tu 
palce), a wi ęc wszystkiego, co b ędzie potrzebne przy rysowaniu, a pó źniej równie ż 
pisaniu.  

Ćwiczenia w kuchni                     

Pamiętaj, że ćwiczenia dłoni i palców musz ą być świetn ą zabawą, a nie kator żniczą 
prac ą. Kiedy znudz ą się malcowi kredki i piłeczki, zabierz go ze sob ą do kuchni. 
Gotowanie to świetna gimnastyka. Maluch mo że samodzielnie miesza ć sos, 
smarowa ć chleb masłem, obiera ć ugotowane jajka albo zagniata ć ciasto. W ten 
sposób nie tylko doskonale si ę bawi, ale te ż doskonali umiej ętności dłoni i ćwiczy 
koordynacj ę oko–r ęka.  

Lewa czy prawa?                

Najlepiej jest, kiedy maluch ćwiczy obie r ęce w takim samym stopniu. Trzy-, a nawet 
czterolatek jeszcze cz ęsto posługuje si ę obiema jednakowo: jednego dnia chwyta 
klocki praw ą dłoni ą, następnego robi to lew ą. Dopiero po szóstym roku życia mo żna 
mieć pewno ść, że ręka, któr ą maluch posługuje si ę częściej, ju ż na zawsze zostanie 
dominuj ąca. Pami ętaj jednak, aby nie „przestawia ć” dziecka z lewej r ęki na praw ą – 
to mo że zaburzy ć jego rozwój fizyczny, a nawet w przyszło ści wywoła ć kłopoty z 
nauk ą malca.  
 



 

 

Ćwiczenia dla małych r ąk  

 - Co to jest?                                              

Włóż do pudełka po butach kilka małych zabawek o ró żnych kształtach i fakturach. 
Zawiąż malcowi oczy i popro ś, aby wło żył dłonie do środka. Niech zgaduje, u żywając 
tylko zmysłu dotyku, co wła śnie trzyma w dłoni.  

- Przeplatanie sznurka                  

Zróbcie razem korale z makaronu rurek. A sze ściolatek mo że spróbowa ć przyszy ć 
swój pierwszy guzik.  

- Ptaszki w karmniku                   

Rozsypcie na dywanie barwne koraliki, monety albo g uziki i zach ęć malca, aby 
zbierał je dwoma palcami. Mo żesz też poprosi ć, aby chwytał je p ęsetą i przenosił na 
stolik. To ćwiczenie dla mi ęśni i na precyzj ę ruchów.  

- Taniec palców                            

Popro ś malca, aby narysował w powietrzu sło ńce, domek albo po prostu kr ążył 
palcami wskazuj ącymi wokół siebie. Potem niech jeden pozostanie nie ruchomy, a 
drugi kr ąży wokół niego. Wbrew pozorom to wcale nie jest taki e proste ćwiczenie!  


