
Terapia ręki i zaburzeń grafomotorycznych 

Prowadzący :  

 

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościami w zakresie 

sprawności manualnej i grafomotorycznej 

 

Cele ogólne 

1. Stymulowanie rozwoju dziecka 

2. Kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji 

3. Rozwijanie zaburzonych funkcji manualnych i grafomotorycznych. 

4. Wyrównywanie szans edukacyjnych 

 

Cele szczegółowe 

 

Rozwijanie i kształtowanie: 

- koordynacji wzrokowo - ruchowej 

- sprawności manualnej i grafomotorycznej 

- spostrzegawczości 

- orientacji przestrzennej i kierunkowej 

- koncentracji uwagi 

- doskonalenie pamięci 

- wzmacnianie wiary we własne możliwości 

 

Metody pracy 

 

By zrealizować założone cele stosowałam metody: 

- czynnościowe:  

metoda samodzielnych doświadczeń  

metoda zadań 

- oglądowe: 

pokaz 

wzór 

przykład 

- słowne: 

rozmowa 

opowiadania 



zagadki 

instrukcje słowne 

 

Przewidywane osiągnięcia 

 

- rozwiną sprawność manualną i graficzną 

- dzieci rozwiną swoją umiejętność spostrzegania 

- poprawią ogólną sprawność ruchową 

- nauczą się systematyczności, wytrwałości i samodzielności w pracy 

- uwierzą we własne możliwości i podniosą swoją samoocenę 

 

Treści 

 

Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: 

- lepienie z różnorodnych mas plastycznych – plasteliny, plasteliny kulkowej, modeliny, 

ciastoliny, masy solnej 

- wydzieranie łatwych kształtów (piłka, balonik, listek) 

- wydzieranie skrawków papieru i naklejanie 

- wycinanie różnego typu 

- wyginanie drucików kreatywnych 

- kalkowanie szlaczków 

- rysowanie w ograniczonym polu 

- rysowanie po wykropkowanym śladzie 

- rysowanie wzorów i szlaczków 

- rysowanie szlaczków na kratkowanym papierze 

 

Wspomaganie dzieci w kształtowaniu spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej: 

- układanie z koralików, klocków (różnej wielkości), patyczków, guzików, tasiemek 

- dobieranie do konturów figur geometrycznych 

- układanie kompozycji z figur geometrycznych wg wzoru i z pamięci 

- graficzne odtwarzanie kompozycji geometrycznych przy pomocy rysunku 

- malowanie pędzlem linii prostych, falistych, splątanych 

- malowanie palcami linii poziomowych i pionowych 

- zamalowywanie całej powierzchni kartki 

- malowanie jednocześnie obydwoma rękami na dużym arkuszu papieru 

- zamalowywanie dużych konturowych rysunków 



- malowanie flamastrami – zamalowywanie określonym kolorem 

- rysowanie kredą na tablicy 

- rysowanie świecą 

- kreślenie dużych płynnych linii – kredą po tablicy, kredkami na dużych arkuszach 

- obrysowywanie gotowych szablonów o prostych kształtach 

 

Ćwiczenia ruchowe: 

- ćwiczenia w marszu – marsz na palcach, marsz chodem bociana 

- ćwiczenia w biegu – bieg na palcach, bieg z podskokami 

-ćwiczenia równowagi (na ławeczce) – posuwanie się do przodu, posuwanie się bokiem 

- zabawy skoczne, zabawy z woreczkami – rzucanie i chwyt woreczkami 

 

Ćwiczenia usprawniające całą rękę : 

Rysowanie w powietrzu, gumką na ławce, palcem na stole, na piasku : 

- linii prostych poziomych (od strony lewej do prawej) i pionowych (z góry od dołu) 

- kół i spirali, najpierw dużych, stopniowo coraz mniejszych ze zwróceniem uwagi na 

płynność ruchów, koła powinny być rysowane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara 

- linii falistych, łuków otwartych u góry i u dołu, elementów podobnych do "e" 

- prostych figur geometrycznych - trójkątów, kwadratów 

- znanych figur 

 

Malowanie grubym pędzlem przy użyciu farb lub pasteli najlepiej na pociętym papierze 

pakowym: 

- zamalowywanie dużych płaszczyzn w pasy podłużne lub poprzeczne, jedno lub 

wielobarwne 

- malowanie dużych, stopniowo coraz mniejszych kół położonych obok siebie 

- malowanie farbami barwnych plam dowolnej wielkości 

- malowanie form okrągłych i falistych oraz spirali 

- próby malowania szlaczków z poznanych elementów 

- malowanie rysunków według wzoru 

 

Ćwiczenia usprawniające dłoń i palce : 

-stukanie czubkami palców, na przemian różnymi palcami jednej lub obu rąk 

-malowanie suchym palcem na papierze zamalowanym farbą 

-lepienie z plasteliny: wałkowanie cienkich wałków i komponowanie różnych kształtów, 

lepienie rozmaitych form 

- lepienie ludzików, zwierzątek itp. 



-wykonywanie wydzieranek i naklejanek z papieru: 

- oddzieranie pasków i tworzenie prostych kompozycji 

- tworzenie mozaiki 

- wydzieranie początkowo narysowanych, później bez rysowania na papierze 

-cięcie papieru 

- wycinanie po linii prostej, falującej i złamanej 

- wycinanie dużych i małych kół 

- wycinanie figur geometrycznych, rysunków konturowych 

-wykonywanie prac z różnych materiałów: 

- układanie z patyczków domków i płotków, z wzorem i bez 

- nawlekanie na nitki koralików, owoców jarzębiny itp. rzeczy 

- haftowanie na tekturkach z otworami 

- układanie kompozycji z figur geometrycznych 

 

Przykładowe plany pracy : 

 

Plan pracy 1 

Usprawnianie motoryki dużej i małej poprzez : 

-usprawnianie precyzji ruchów rąk 

-wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia 

 - wzmacnianie koncentracji 

- przekroczenie linii środkowej ciała 

-rysowanie po tablicy jedną ręką lub oburącz 

- zamalowywanie dużych płaszczyzn farbą lub oklejanie kartki plasteliną 

-lepienie w plastelinie lub w masie solnej 

- przewlekanie nitek przez dziurki w tekturze  

- nawlekanie korali lub makaronu na sznurek 

-ugniatanie jedną ręką kul z gazet, papierów, bibuły 

-kalkowanie różnej wielkości wzorów o kształcie geometrycznym lub literopodobnym 

-wycinanie wydzieranie z papieru 

-malowanie szlaczków grubym pędzlem na dużej powierzchni 

-stemplowanie pieczątkami 

-malowanie palcami, pędzlem, wata, gąbką : linii pionowych, poziomych, falujących, 

łamanych, form kolistych, kwadratowych, trójkątnych 

-obrysowywanie kształtów i pisanie wzorów, szlaczków literopodobnych wyrazów bez 

odrywania ręki od papieru 



-łączenie kropek na papierze gładkim oraz w liniach i kratkach 

-pogrubianie słabo zaznaczonego konturu 

-uzupełnianie elementów obrazka wg wzoru 

-obrysowywanie szablonów 

-obrysowywanie przez kalkę lub folię rysunków i liter 

-kreślenie szlaczków 

 

Plan pracy 2 

Usprawnianie motoryki dużej i małej poprzez : 

-rysowanie po tablicy jedną ręką lub oburącz 

- zamalowywanie dużych płaszczyzn farbą lub oklejanie kartki plasteliną 

- nawlekanie korali lub makaronu na sznurek 

-ugniatanie jedną ręką kul z gazet, papierów, bibuły 

- wydzieranie z papieru 

-malowanie szlaczków grubym pędzlem na dużej powierzchni 

-stemplowanie pieczątkami 

-malowanie palcami, pędzlem, wata, gąbką : linii pionowych, poziomych, falujących, 

łamanych, form kolistych, kwadratowych, trójkątnych 

-obrysowywanie kształtów  

-łączenie kropek na papierze gładkim  

-pogrubianie słabo zaznaczonego konturu 

-uzupełnianie elementów obrazka wg wzoru 

-obrysowywanie szablonów 

-obrysowywanie przez kalkę lub folię rysunków i liter 

-kreślenie szlaczków 

-malowanie na różnej fakturze min. szkło, styropian, , malowania dziesięcioma palcami, 

tworzenie różnego rodzaju mas plastycznych) 

 - usprawnianie precyzji ruchów rąk. 

-wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia. 

 - wzmacnianie koncentracji.  

- przekroczenie linii środkowej ciała 



 

Plan pracy 3  

Usprawnianie motoryki dużej i małej poprzez : 

- rozwój ruchomości dłoni i ich precyzji 

- dostarczenie bodźców czuciowych poprzez zróżnicowane struktury (np. struktury: miękka, 

twarda, śliska, chropowata, szorstka, a także struktury różnoziarniste, czy materiały 

szeleszczące) 

- rozwijać umiejętności poznawcze 

-manipulowanie przedmiotami w celu ich poznania ( dotykanie, ściskanie, nakładanie, 

otwieranie), dotkanie, badanie przedmiotu 

-naśladowanie czynności, gestów 

-identyfikowanie obrazków przedstawiających obiekty, ludzi, akcje 

- kształtowanie umiejętności łapania, trzymania przedmiotów 

-ćwiczenia usprawniające ruchy rąk i dłoni  poprzez :  

dotykanie tkanin o różnej fakturze 

-ugniatanie kartek, folii aluminiowej, kłębków waty- 

-strząsanie wody z dłoni 

-zabawy miękkimi pacynkami (nakładanie ich na rączkę itp.)- 

-turlanie piłeczki, ugniatanie balonów 

-zamalowywanie dużych płaszczyzn farbą lub oklejanie kartki plasteliną 

-lepienie w plastelinie lub w masie solnej 

- przewlekanie nitek przez dziurki w tekturze  

- nawlekanie korali lub makaronu na sznurek 

-ugniatanie jedną ręką kul z gazet, papierów, bibuły 

-wydzieranie z papieru 

-malowanie szlaczków grubym pędzlem na dużej powierzchni 

-malowanie palcami, pędzlem, wata, gąbką : linii pionowych, poziomych, falujących, 

łamanych, form kolistych, kwadratowych, trójkątnych 

-wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia 

 - wzmacnianie koncentracji 

 

Plan pracy 4 



Usprawnianie motoryki dużej i małej poprzez : 

-dotykanie tkanin o różnej fakturze 

-ugniatanie kartek, folii aluminiowej, kłębków waty- 

-strząsanie wody z dłoni 

-zabawy miękkimi pacynkami (nakładanie ich na rączkę itp.)- 

-turlanie piłeczki, ugniatanie balonów 

-zamalowywanie dużych płaszczyzn farbą lub oklejanie kartki plasteliną 

-lepienie w plastelinie lub w masie solnej 

- przewlekanie nitek przez dziurki w tekturze  

- nawlekanie korali lub makaronu na sznurek 

-ugniatanie jedną ręką kul z gazet, papierów, bibuły 

-wydzieranie z papieru 

-malowanie szlaczków grubym pędzlem na dużej powierzchni 

-stemplowanie pieczątkami 

-malowanie palcami, pędzlem, wata, gąbką : linii pionowych, poziomych, falujących, 

łamanych, form kolistych, kwadratowych, trójkątnych 

-obrysowywanie kształtów i pisanie wzorów 

-pogrubianie słabo zaznaczonego konturu 

-kreślenie szlaczków 

-usprawnianie precyzji ruchów rąk 

-wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia 

 - wzmacnianie koncentracji 

- przekroczenie linii środkowej ciała 

 

 

Plan pracy 5 

- usprawnienie motoryki rąk 

-rozwijanie sprawności manualnej i grafomotoryki 

- usprawnianie precyzji ruchów rąk 

-wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia 

 - wzmacnianie koncentracji 

- przekroczenie linii środkowej ciała 



-rysowanie po tablicy jedną ręką lub oburącz 

- zamalowywanie dużych płaszczyzn farbą lub oklejanie kartki plasteliną 

-lepienie w plastelinie lub w masie solnej 

- przewlekanie nitek przez dziurki w tekturze  

- nawlekanie korali lub makaronu na sznurek 

-ugniatanie jedną ręką kul z gazet, papierów, bibuły 

-kalkowanie różnej wielkości wzorów o kształcie geometrycznym lub literopodobnym 

-wycinanie wydzieranie z papieru 

-malowanie szlaczków grubym pędzlem na dużej powierzchni 

-stemplowanie pieczątkami 

-malowanie palcami, pędzlem, wata, gąbką : linii pionowych, poziomych, falujących, 

łamanych, form kolistych, kwadratowych, trójkątnych 

-obrysowywanie kształtów i pisanie wzorów, szlaczków literopodobnych wyrazów bez 

odrywania ręki od papieru 

-łączenie kropek na papierze gładkim oraz w liniach i kratkach 

-pogrubianie słabo zaznaczonego konturu 

-uzupełnianie elementów obrazka wg wzoru 

-obrysowywanie szablonów 

-obrysowywanie przez kalkę lub folię rysunków i liter 

-kreślenie szlaczków 

 

 

 


