
Dzień dobry. Przed Wami kolejna seria ćwiczeń doskonalących sprawność Waszych rąk, a 

dokładnie sprawność manualną i ruchy precyzyjne.  

Tak więc zaczynamy 

 

 

 

1. Ukłony przed ścianą – dziecko stoi w lekkim rozkroku, przodem do ściany; ręce 

opiera o ścianę na szerokość barków (ręce powinny być ustawione palcami obu dłoni 

skierowanymi na siebie), wykonuje opad tułowia w przód z jednoczesnym ugięciem 

rąk w stawie łokciowym, po czym powoli powraca do pozycji wyjściowej.  

 

2.  Broda do podłogi – dziecko przyjmuje pozycję w klęku podpartym, ugina ręce w 

łokciach z jednoczesnym dotknięciem brodą do podłoża. Może też w tym czasie 

dmuchnąć na piłeczkę do ping ponga lub papierową kulkę. 

                             
 

3. Zabawa „w łapki” – dziecko próbuje klepnąć w dłonie rodzica, które znajdują się tuż 

nad jego rękami. 

 

4. „Motylek” – dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym na podłodze; krzyżuje swoje dłonie 

tak, aby nadgarstek prawej ręki znajdował się nad nadgarstkiem lewej. Grzbietowa 

strona obu rąk zwrócona jest ku górze. Dziecko zaczyna poruszać rękoma (dłonią i 

nadgarstkiem) naśladując poruszanie skrzydełkami motyla. Następnie łączy obie ręce 

w nadgarstku (prawa ręka nakłada się na lewą) – motyl zmęczył się, usiadł na kwiatku i 



złożył skrzydełka. Dziecko zwija palce obu rąk w pięść – motylek zasnął. Powtarzamy 

to ćwiczenie wykonując wszystkie ruchy w odwrotnej kolejności. 

                                                                                             
 

5. „Maszyna” – rodzic i dziecko siadają naprzeciwko siebie, jak najbliżej. Każde 

przybliża do siebie prawą rękę, a lewą wyciąga mocno przed siebie. Rodzic i dziecko 

stykają się otwartymi dłońmi i mówiąc powoli wierszyk, na przemian wyciągają i 

przybliżają do siebie ręce, uważając, by dłonie przez cały czas były złączone. 

Ta maszyna, ta maszyna 

Swoją pracę już zaczyna. 

Wszystkie tłoki zaraz ruszą, 

Bo się razem ruszać muszą. 

 

6. Co mam w dłoni? – rodzic wkłada dziecku naprzemiennie kilka przedmiotów o bardzo 

zróżnicowanych cechach np. twarde jabłko, kawałek lodu, szorstki zmywak, miękką 

ściereczkę; dziecko z zamkniętymi oczami próbuje zgadnąć co ma w dłoni, opisuje 

trzymany przedmiot. 

 

7. Kwiatek – w zaciśnięte pięści dziecka, rodzic wkłada zwiniętą chusteczkę lub apaszkę. 

Dziecko trzyma ręce złożone. Powolnym ruchem rozkłada i odchyla ręce i otwiera 

dłonie – chusteczka bardzo powoli wydostaje się z rąk dając efekt rozwijającego się 

kwiatu. 

 

   Miłego dnia – Aldona P.  

 



 

 


