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ZESTAW ĆWICZEŃ POPRAWIAJĄCY
SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ DZIECKA

6-LETNIEGO

I. Malowanie
 Do malowania używamy długiego, grubego pędzla, ręka nie może opierać się o stół..
1. Malowanie pędzlem powierzchni całego arkusza formatu A-4 dużymi, zamachowymi
ruchami.
  

a) pionowymi – zaczynając od krawędzi lewej do prawej

b) poziomymi zaczynając od góry w prawo

2. Malowanie form kolistych ruchem
okrężnym przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

a) malowanie plam

b) malowanie kół

c) malowanie spirali
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3.Malowanie form falistych ruchem ciągłym, zaczynając od strony lewej do prawej.

4. Malowanie i kolorowanie dużych, konturowych rysunków z figur geometrycznych: koła –
ruchem okrężnym, dym – ruchem spiralnym, wagony – ruchem poziomym, okna – ruchem
pionowym.
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Następny szkic dziecko może wykonać według własnego pomysłu.

Ćwiczenia usprawniające końce palców.

I. STUKANIE CZUBKAMI PALCÓW

Rodzaj ćwiczenia Sposób wykonania
Gra na fortepianie Swobodne stukanie  w stół wszystkimi

palcami obu rąk, stukanie w rytm melodii,
stukanie jednym palcem, dwoma, trzema itd.
(wymyślanie dowolnych kombinacji)

Deszcz Stukanie palcami bardzo wolno, na przemian
palcem wskazującym jednej i drugiej ręki. W
stukaniu po kolei biorą udział wszystkie
palce. Przyspieszenie rytmu.

Kroczący owad Uderzamy w stół czubkiem kciuka, opierając
na nim całą dłoń uniesioną do góry.
Przenosimy z kciuka ciężar dłoni na palec
wskazujący, potem na środkowym itd. Przy
ostatnim palcu stawiamy kciuk i czynność
powtarzamy, w ten sposób ręka przesuwa się
coraz dalej. Można angażować obie ręce.

II.MODELOWANIE W GLINIE LUB PLASTELINIE

Lepienie miseczek Toczenie kulek, ustawienie na podstawce,
wygniatanie palcami wgłębienia (włączanie
do ćwiczeń wszystkich palców)

Tworzenie wzorów z cienkich wałeczków Toczenie rękami cienkich wałeczków.
Formowanie ornamentów, szlaczków, liter,
wyrazów.

Płaskorzeźby Z gliny formujemy płytkę grubą na kilka
centymetrów – przyciskając ja deseczką.
Wygniatanie w płytce palcami różnych form.

Łączenie formowanych części Formowanie części składniowych, łączenie
ich w całość. Przechodzenie od zadań typu
„bałwanek” do bardziej złożonych „flakonik”
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III.WYRYWANKI I NAKLEJANKI

Tworzenie mozaiki z gotowych ścinków Na arkuszu dziecko ma narysowany zarys
kompozycji. Wypełnia ją naklejając obok
siebie gotowe ścinki papieru wielkości około
3 cm. Kompozycja nie powinna być duża, aby
dziecku wystarczyło wytrwałości do
wykończenia całej pracy.

Mozaika – wyrywanka Tworzenie kompozycji z kolorowego papieru
poprzez samodzielne odrywanie
kawałeczków:

a) kompozycja według wzoru
b) kompozycja według własnego

pomysłu
Wycinanka Samodzielne wycinanie różnych kształtów,

zaczynając od linii prostych (figury
geometryczne) do bardziej zaokrąglonych,
falistych. Tworzenie szlaczków, wzorów,
krajobrazów.

IV.NAWLEKANIE – HAWTOWANIE

Ćwiczenie przy użyciu igły z nitką Nawlekanie korali różnej wielkości,
zaczynanie od większych. Zamiast korali
można nawlekać makaron, pocięte
plastykowe rurki, owoce jarzębiny.

Ozdoby choinkowe, kotyliony Obciąganie wstążeczką kółek tekturowych z
wyciętym środkiem (ćwiczenie pośrednie
między nawlekaniem i haftowaniem).
Zachęcanie do samodzielnego wycinania
kółek i wewnętrznego otworu (pokaz).
Wykonana praca może być ozdobą
choinkową lub kotylionem.

Haftowanie Tekturki z konturem wzoru, które dziecko ma
wyhaftować mają być niezbyt grube, kontury
podziurkowane. Do haftowania dajemy grubą
igłę i kolorowe nici. Najpierw dziecko haftuje
według gotowego wzoru, następnie
wprowadzamy wzory trudniejsze od linii
przerywanej do ciągłej.
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Ćwiczenia graficzne

Do ćwiczeń graficznych używamy głównie kredek ołówkowych, woskowych i flamastrów.
Stopniowo wprowadzamy rysowanie coraz mniejszych i bardziej złożonych form.

1. Kreślenie form kolistych

Dziecko rysując koła różnej wielkości, zapełnia je kolorem poprzez wielokrotnie okrężne
ruchy, w ten sposób ćwiczy płynność ruchu ręki.

2. Malowanie konturowych rysunków

Przy kolorowaniu zwracamy uwagę, aby nie wyjść poza linie konturu, w ten sposób
wyrabiamy precyzję ruchów.
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3. Kreskowanie konturów

W tym ćwiczeniu uczymy równomiernego przesuwania ręki od strony lewej do prawej.

4. Kopiowanie rysunków

Ćwiczenie polega na przerysowaniu przez klatkę techniczną rysunków konturowych.
Ćwiczymy przy tym koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo ruchową oraz precyzję
ruchów ręki. Dziecko odtwarza rysunek wodząc po liniach kredką lub flamastrem. Gotowy
rysunek można kolorować.

5. Rysowanie szlaczków literopodobnych

Usprawniamy ruchy ręki jak przy pisaniu.
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