
 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 

W PŁOCKU 

 

Jak pomagać dziecku? 
 

1. Ćwiczenia sprawności manualnej; 

 

a) ćwiczenia rozmachowe 

 oburęczne malowanie farbami klejowymi, dużych kształtów, ślimacznice, balony, baranie 

rogi, choinki, na dużych arkuszach papieru pakowego, 

 rysowanie dużych kół kredą na tablicy ręką prawą, lewą, 

 obrysowywanie szablonów, 

 oburęczne malowanie dużych kół, wypełnianie kół farbą,  

 lepienie koła (kontury) z plasteliny, 

 wydzieranie (różnej wielkości kół) z kolorowego papieru, naklejanie szlaków z kół (od 

strony lewej lub prawej), 

 wskazane jest malowanie kół  w kierunku odwrotnym do ruchów wskazówek zegara 

oraz linii pionowych i poziomych z zachowaniem kierunku z góry na dół i od lewej 

do prawej strony kartki. 

 

 

b) ćwiczenia ruchliwości i sprawności palców 

 nawijanie, np. cukierka uwiązanego na patyczku, 

 ugniatanie kul i małych kulek z gazet, z bibułki (kule służą do rzucania nimi do celu, 

kuleczki zaś do wypełniania konturów przedmiotów), 

 naśladowanie gry na fortepianie jedną ręką i obu rękami, 

 wycinanie i wydzieranie figur geometrycznych uprzednio narysowanych na papierze, 

 lepienie z gliny lub plasteliny prostych kształtów wymagających wałkowania (rogaliki, 

obwarzanki, kiełbaski, węże) całą dłonią a następnie palcami wskazującymi, 

 kolorowanie płaszczyzn w książeczkach z obrazkami konturowymi oraz wzorami 

stempelków, 

 nawlekanie koralików, słomek na,  np. żyłkę, sznurowadło. 

 

2. Ćwiczenia motoryki dużej i małej 

 

a) przykłady ćwiczeń motoryki małej: 

 nauka jazdy na rowerze, 

 kreślenie w powietrzu dużych, płynnych, swobodnych ruchów w kształcie fal, 

kół, ósemek, itp. 

 rzuty dowolne i do celu z odległości dowolnej i określonej, 

 ćwiczenia rąk; wymachy do przodu, do tyłu, krążenia ramion, 

 chwyty oburącz i jedną ręką (przedmiotów rzucanych do dziecka), 

 przeskakiwanie przeszkód, ćwiczenia ze skakanką, 

 podskoki obunóż i na jednej nodze, 

 nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek, sznurowadeł przez różne 

rzeczy i otwory, 

 wieszanie ubranek na sznurku i przyczepianie ich klamerkami do bielizny, 



 zbieranie drobnych elementów (pieniążki, ziarenka, guziczki – dwoma palcami kciukiem 

i wskazującym. Zbieranie wyżej wymienionych przedmiotów pęsetą, 

 ugniatanie papierowych kul i rzucanie nimi do celu), 

 wykonywanie drobnych ruchów palcami: spacerowanie palcami po stole, zabawa „idzie 

kominiarz po drabinie”, naśladowanie gry na pianinie, odtwarzanie rytmu padającego 

deszczu (drobny deszczyk, ulewa), 

 krążenia palcami, np. jednego palca wokół drugiego nieruchomego, wokół siebie obu 

palców, 

 ściskanie piłeczek, 

 zwijanie palcami chusteczek, apaszek – formułowanie kwiatka, 

 zabawy z wlewaniem, przelewaniem, strząsaniem wody z palców, 

 kreślenie w powietrzu, na dywanie dużych swobodnych, ciągłych ruchów  

w kształcie fal, ósemek, figur geometrycznych, 

 kreślenie obszernych, swobodnych ruchów palcem, patykiem, odwróconym pędzlem, 

piórkiem na tackach z materiałem sypkim, 

 kreślenie obszernych, swobodnych ruchów kredą na tablicy, węglem, pędzlem, 

mazakiem, kredkami, 

 ćwiczenia grafomotoryczne prowadzone metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz 

(elementy szlaczków), 

 malowanie na różnych formatach papieru z wykorzystaniem całej powierzchni arkusza 

(malowanie rozwodnioną farbą, suchym pędzlem) próba mieszania kolorów, 

 malowanie palcem na całej powierzchni papieru, np. kolorowe kłębuszki – kierunek 

przeciwny do wskazówek zegara, dziobki, latające ptaszki, górki, dołki, skoki małego i 

dużego ptaszka, 

 malowanie linii falujących poziomych i pionowych, 

 cięcie papieru po linii prostej – paseczki, trawka, dróżki, deszczyk, 

 cięcie papieru po liniach falistych (fale, chmurki), łamanych, 

 cięcie po prostej bez narysowanej linii, 

 wycinanie kolorowych figur geometrycznych (kwadratów, trójkątów, prostokątów, kół), 

 wycinanie i naklejanie z wykorzystanych książeczek do kolorowania, czasopism, reklam, 

 wydzieranie części składowych obrazka, takich jak buty, kapelusze, okienka do domu, 

koła do samochodu; 

 wydzieranie łatwych kształtów: piłki, baloniki, kwiatki, domki, namioty ...; 

 wydzieranki z kolorowego papieru, czasopism na dowolny temat. 

 stemplowanie gotowymi stemplami połączone z malowaniem i kalkowaniem. 

 

3. Zabawy rozwijające pamięć ruchową i koordynację wzrokowo-ruchową 

 

 zagadki ruchowe, np. rysowanie w powietrzu dłonią, palcami: figury, domy, liście, drzewa ...; 

 imitowanie ruchem czynności: zabawa polegająca na zgadywaniu rodzaju działania na 

podstawie ruchowej ilustracji; 

 rysowanie w powietrzu przy użyciu obu rąk jednocześnie: 

o rysowanie torów kolejowych; 

o rysowanie ślimaków; 

o dwa okienka; 

o dwie dziewczynki; 

o rysowanie kół. 

 nawlekanie na sznurek koralików pod kontrolą wzroku. 

 Ciekawym uzupełnieniem proponowanych ćwiczeń będą „Ćwiczenia integrujące półkule 

mózgowe” proponowane przez A. Dennisona. 

 

Odnajdywanie schowanego klocka 



Na stole leżą rozsypane klocki rodzic chowa dowolny klocek lub maskotkę, a dziecko ma 

określić, którego klocka/ maskotki brakuje oraz pokazać, w którym miejscu leżał. Trudniejszą 

odmianą tej gry jest chowanie większej liczby klocków/maskotek. Ćwiczenie to doskonali pamięć 

wzrokową.  (Gry memo – super pamięć). 

 

4. Inne ćwiczenia wspomagające naukę czytania i pisania. 

 Zwracać uwagę na prawidłową wymowę. 

 Bawić się z dzieckiem w rozpoznawanie dźwięków i szmerów. 

 Bawić się z dzieckiem odtwarzanie przez dzieci słyszanego rytmu. 

 Bawić się z dzieckiem w tworzenie rymów, np. kozy-wozy, szafa-żyrafa, usta-kapusta itp. 

 Liczyć wyrazy w zdaniach,  sylaby w wyrazach - początkowo w krótkich później w dłuższych np.; 

ma-ma (* *), cze-ko-la-da (* * * *) – należy rysować tyle kropek, ile jest wyrazów w zdaniu, 

sylab w wyrazie. 

 Dziecko ma tworzyć zdania ze słów podanych przez rodzica. Ćwiczenie utrudniamy podając 

słowa w innej kolejności niż w zdaniu, np. sklepu – idzie – do – Gosia. Dzieci maja dokonywać 

pewnych przestawień i stworzyć zdanie sensowne. 

 Bawić się z dzieckiem w śledzenie dźwięków- „Jeżeli usłyszysz głoskę np. „a” klaśnij  

w ręce”. 

 Bawić się z dzieckiem w poszukiwanie przedmiotów, których nazwy zaczynają się, np. od – „sza” 

– (szafa, szalik, szatnia). 

 Tworzyć wyrazy zawierające głoskę: na początku wyrazu, w środku wyrazu, na końcu wyrazu, np. 

a- akwarium,  lato,  litera itp. 

 Bawić się z dzieckiem w analogiczny sposób sylabami, np. ło, łokieć, łopata, wesoło, krzesło, 

czoło. 

 Tworzyć  nowe wyrazy przez dodanie głoski lub sylaby, np. to; tor, kto, tło, ma; gama, Maciek,, 

puma itp. 

 Bawić się z dzieckiem w „łańcuch wyrazów” – podajemy dziecku wyraz, z którego ono 

wyodrębnia ostatnią głoskę i szuka wyrazu na tę głoskę, np. kogut- traktor-radio-orzeł itp. 

 Dziecko  wydziela pierwszą (drugą, ostatnią) głoskę w usłyszanych słowach (zaczynamy najpierw 

od wysłuchiwania głosek na początku wyrazów, następnie na końcu wyrazów i w środku 

wyrazów). 

 Bawić się z dzieckiem w określanie przez dziecko miejsca danej głoski w wyrazach dłuższych. 

 Dziecko rozpoznaje głoskę powtarzającą się w wyrazach, np. maska, fajka. 

 Dziecko wyodrębnia różnice między obrazkami pozornie identycznymi. 

 Dziecko  układa figury według podanego wzoru. 

 Dziecko układa pocięte pocztówki według wzoru, potem bez wzoru. 

 Określać położenie przestrzenne przedmiotów (wprowadzenie i utrwalenie pojęć kierunkowych: 

na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu, w górę, w dół, nad, pod). 

 Kształtować pojęcia wielkościowe: mniej, więcej, równo, mniejszy, większy. 

 Dziecko uzupełnia brakujące elementy na obrazkach, w rysunkach. 

 Dziecko określa położenie przedmiotów względem siebie, np. klocki leżą swobodnie na ławce,  

rodzic  pyta np. jaki klocek jest pod (nad) dużym, zielonym, okrągłym? Jakie klocki są obok 

małego, czerwonego trójkąta? Nazwij klocek leżący po prawej (lewej) stronie dużego, 

czerwonego prostokąta itp. 

 Dziecko zapamiętuje obrazki lub przedmioty obserwowane przez określony czas (np. figury 

geometryczne). 
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