
Propozycje zabaw do pracy w domu
-ćwiczenia terapii ręki 

Ręce nie funkcjonują w odosobnieniu. Powiązane są z tułowiem dzięki czemu uzyskują stabilizację
ruchów  ramienia  i  samej  ręki.  Stabilizacja  ta  jest  konieczna  podczas  wykonywania  mniej
lub bardziej precyzyjnych ruchów ręką. 
Opanowanie czynności  motorycznych podlega etapom rozwojowym. Początkowo dziecko osiąga
umiejętności z zakresu motoryki  dużej, czynności samoobsługowe, wraz z którymi doskonali się
sprawność małej motoryki. 
Ostatnim etapem jest opanowanie chwytu pisarskiego oraz umiejętności grafomotoryczne. 

1. Ćwiczenia wstępne: wzmocnienie obręczy barkowej, poprawa stabilizacji, czucia 
głębokiego.
• czołganie się,
• chód kraba,
• turlanie po podłodze- ręce wyprostowane za głową- w rękach dzieci trzymają 

woreczki lub piłeczki,
• chód na czworakach- powoli- zwracamy uwagę na naprzemienność ruchów rąk i nóg,
• tragarz- przenoszenie przedmiotów na czworakach- przedmiot na plecach nie może 

spaść na podłogę,
• odbijanie/uderzanie piłki o podłogę,
• rzucanie piłki - w parze z rodzicem
• taczka w parach,
• obroty rąk - duże ruchy przechodzące w coraz mniejsze- dzieci mają w rękach 

kolorowe tasiemki. Początkowo ruchy oburącz, następnie ruchy naprzemienne.
• ruchy rąk na boki i do przodu z tasiemkami - ręce wyprostowane - zwracamy uwagę 

na pracę barków. Początkowo ruchy oburącz, następnie ruchy naprzemienne.
• wałkowanie piłką dzieci leżących na podłodze w pozycji na brzuchu - dokładnie 

dociskając piłkę - dzieci nazywają, którą część ciała masuje nauczyciel.
• przybijanie piątek w parach - dzieci leżą na brzuchu

2. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej
• zabawy ze spinaczami do bielizny- przepinanie spinaczy na polecenie rodzica przypnij 

czerwony spinacz do prawej nogawki. Odpinanie spinaczy przypiętych do ubrań dzieci
i wrzucanie ich do pudełek znajdujących się za nimi.

• chodzenie po równoważniach
• chodzenia stopa za stopą - do przodu, do tyłu
• wskakiwanie do kół przodem, bokiem, tyłem,
• kozłowanie piłki,
• odbijanie piłki od ściany i łapanie jej,

3. Ćwiczenia przedramion, nadgarstków.
• ćwiczenia z wykorzystaniem kolorowych tasiemek lub pasków bibuły- kreślenie 

dużych i małych kółek - nad głową, przed sobą,
• nakręcanie bączków,
• przesypywanie ryżu, kaszy z miski do miski, wybranie z ziarenek kolorowych piłeczek, 

guzików, kamyczków z użyciem łyżki,



• zamalowywanie dużej powierzchni – rodzic rozkłada na podłodze arkusz szarego 
papieru, zadaniem dziecka jest zamalowanie dużej powierzchni, której granice 
wcześniej zaznaczył rodzic, dziecko maluje dużym pędzlami lub wałeczkiem 
malarskim. Istotne, by ruchu były duże, wykonywane od góry do dołu i od lewej do 
prawej.

• odkręcanie słoików, otwieranie pojemników,
• zabawy z pianką do golenia- dzieci na folii rozłożonej przed nimi rozmazują piankę do 

golenia, naśladują ruchy nauczyciela na przykład rysują falę, koła, sprężynki całą 
dłonią- raz prawą, raz lewą ręka.

4. Ćwiczenia ruchów precyzyjnych – przydatne do trzymania narzędzia pisarskiego.
• wyciąganie z ziarenek guzików, kamyczków za pomocą palców,
• wydzieranie pasków papieru,
• zwijanie pasków papieru w kulki, które można wykorzystać do prac plastycznych
• zabawy w piasku kinetycznym,
• malowanie farbami za pomocą palców,
• nakręcanie małych bączków,
• zabawy z piance do golenia lub piasku- rysowanie wzorów, które prezentuje 

nauczyciel,
• wyciągnie, przenoszenie elementów za pomocą różnych szczypców, pęsetek
• rozcieranie plasteliny, inne zabawy z plasteliną, modeliną,

5. Ćwiczenia graficzne 
• kreślenie form kolistych (ale za pomocą kredki lub flamastra),
• malowanie kredkami konturowych rysunków,
• kopiowanie rysunków (przerysowywanie przez kalkę techniczną rysunków 

konturowych),
• rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter.

Ciekawe zabawy znajdą Państwo także klikając w poniższe linki

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/mala-motoryka/

http://www.uczymyibawimy.pl/2017/02/motoryka-maa-cwiczenia-z-zakresu.html

http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/03/nakretkowa-nauka-i-zabawa/

https://teczowakrainaczarow.blogspot.com/2017/05/domowa-terapia-reki.html

http://www.osw.dabrowa.pl/wp-content/uploads/2020/05/terapreki.pdf 

http://blwmama.pl/terapia-reki-w-domu/

https://pl.pinterest.com/pin/333055334928783108/   

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/mala-motoryka/
https://pl.pinterest.com/pin/333055334928783108/
http://blwmama.pl/terapia-reki-w-domu/
http://www.osw.dabrowa.pl/wp-content/uploads/2020/05/terapreki.pdf
https://teczowakrainaczarow.blogspot.com/2017/05/domowa-terapia-reki.html
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/03/nakretkowa-nauka-i-zabawa/
http://www.uczymyibawimy.pl/2017/02/motoryka-maa-cwiczenia-z-zakresu.html


Masa solna, masa porcelanowa, aksamitna… Chcemy dać dzieciom szansę spróbować wszystkiego! 
Czemu? Bo ciapkanie się w różnego rodzaju cudach ma pozytywny wpływ na małą motorykę, 
wycisza i pobudza wyobraźnię. 
https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/ 

https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/

