
Doskonalenie sprawności manualnej                                   

i grafomotorycznej 

 

Cele szczegółowe: 

 rozwijanie elastyczności i precyzji ruchów dłoni i palców 

 zwiększanie bądź zmniejszanie napięcia mięśniowego 

 koordynacja pracy rąk i koordynacji wzrokowo – ruchowej  

 ćwiczenie ruchów postępujących od strony lewej do prawej 

 wyrobienie płynności i harmonii ruchów ręki ( ruchy okrężne , pionowe, 

poziome, faliste od strony lewej do prawej i z góry do dołu ) 
 

Rodzaje ćwiczeń: 

 

 rzucanie i chwytanie piłki, balonu, 

 zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn dużym pędzlem, ruchami 

pionowymi i poziomymi, 

 malowanie dużych form kolistych z zachowaniem kierunku pisania, 

 wypełnienie kolorem całej powierzchni od lewej krawędzi do prawej oraz 

z góry do dołu. 

 kreślenie w powietrzu na przemian prawą i lewą ręką form kolistych,  

falistych, ósemek.  

 ilustrowanie  (ruchem , patykiem itp.) na papierze linii pionowych , 

poziomych np. płotka , drabinki , deszczu  itp.  

 malowanie palcami  

 malowanie farbami  i rysowanie oburącz 

 modelowanie w plastelinie , modelinie itp.( wałeczki ,placuszki ,kule itp.) 



 stukanie czubkami palców ( gra na fortepianie , rytmy , idzie mrówka, 

deszcz itp. )  

 zabawy ilustracyjne ruchami ręki i palców  np. ”Idzie kominiarz po 

drabinie” (zabawy paluszkowe) 

 nawlekanie korali , guzików.  

 wydzieranki i naklejanki  

 nawijanie kłębka wełny 

 ugniatanie kul małych i dużych z gazet 

 kolorowanie obrazków 

 dokańczanie rysunków. 

 odrysowanie od szablonu (od wewnątrz i od zewnątrz) 

 temperowanie kredek  

 kreślenie linii  zgodnie z kierunkiem pisania  (proste, łamane , owalne , 

krzywe itp. ) 

 montowanie konstrukcji z gotowych elementów, np. klocków, krążków, 

 cięcie papieru po linii prostej, falistej, 

 pogrubianie konturów, 

 rysowanie po śladzie kropkowym lub kreskowym, 

 kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną, 

 rysowanie szlaczków literopodobnych w liniaturze szerszej 

 składanki papierowe, origami 

 rysowanie na temat dowolny i wzorów 

 kreskowanie- wypełnianie kształtów kropkami, kółkami oraz liniami 

poziomymi, pionowymi i skośnymi 

 wypełnianie różnych konturów linią ciągłą tworząc spirale, kłębuszki 

 rozwiązywanie i tworzenie własnych labiryntów 

 ćwiczenia płynnych, rytmicznych, ciągłych i postępujących ruchów 

pisarskich  

 łączenie kropek liniami - tworzenie obrazków kończenie rysunków  

i wykonywanie zagadek rysunkowych 

 prowadzenie linii między dwiema liniami szerzej rozstawionymi. 

 

 


