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Sprawność manualna niezbędna do pisania zależy od dobrze rozwiniętych zdolności motorycznych. 
Opiera się na odpowiednim wykorzystaniu drobnych mięśni dłoni, palców, w tym kciuka. Codzienne 
czynności wymagające chwytania, czyli czynności samoobsługowe związane z ubieraniem się, jedze
niem, wiązaniem sznurówek, posługiwaniem się zapięciami, sprzątanie, zabawy konstrukcyjne, zaba
wy narzędziami, wycinanie, rysowanie, odrysowywanie, nawlekanie, klejenie czy lepienie stanowią 
pole do rozwoju precyzyjnych umiejętności. Niektóre dzieci wymagają jednak wsparcia w nabywaniu 
tych kompetencji. Zadaniem dorosłego jest zachęcanie do samodzielności, ale dzięki plastyce sen
sorycznej możliwe jest dodatkowe wsparcie. Zajęcia powinny być prowadzone na zasadzie stopnio
wania trudności. Początkowo dziecko może wykonywać duże ruchy całą ręką, np. malować pędzlem 
malarskim zamoczonym w wodzie po pionowej powierzchni, ugniatać masy plastyczne, mieszać 
i przesypywać ziarna. W toku takich działań możliwe jest zwiększenie płynności ruchów i regulowanie 
napięcia mięśniowego. Kolejnym etapem są ćwiczenia manipulacyjne usprawniające dłoń i wymaga
jące większej precyzji. Należy pamiętać, że wymagania stawiane dzieciom rozpoczynającym naukę 
szkolną są złożone, a dziecko winno wykazywać się dobrą sprawnością mięśni rąk i nadgarstków. 
Obserwowana słabość mięśni rąk może być uwarunkowana biologicznie z powodu niezakończo
nego procesu twardnienia kości nadgarstka i palców. Dzieci wówczas sygnalizują męczliwość, ból 
rąk. Inaczej jest w przypadku dzieci, które mają szansę zdobyć doświadczenia od najwcześniejszych 
lat – naturalne obiekty wywołują zwiększoną uwagę i zainteresowanie dziecka, stwarzają okazję do 
wspólnej zabawy wszystkich członków rodziny bez względu na wiek.

rozwijanie sprawności dłoni:

 � przesypywanie, układanie, wypełnianie, ugniatanie mas plastycznych,

 � toczenie dłońmi kuli z masy plastycznej,

 � uniesienie dłoni i złapanie kuli, która się toczy,

 � ulepienie kulki z masy plastycznej a potem ugniatanie jej dłonią,

 � przyciskanie otwartą dłonią miękkich owoców,

 � moczenie i robienie śladów grubym pędzlem z ugotowanego makaronu,

 � ciągnięcie liny zrobionej z długiego pora,

 � przelewanie kompotu za pomocą łyżki wazowej,
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 � odciskanie dłoni w masie plastycznej,

 � ściskanie jedną dłonią obranej mandarynki,

 � ściskanie dłonią i rozluźnianie jej podczas trzymania banana ze skórką,

 � obracanie między palcami, ściskanie, formowanie obręczy, przekładanie, ugniatanie masy plas
tycznej.

rozwijanie zdolności rotacji nadgarstka:

 � obracanie kurków z wodą,

 � nakręcanie pozytywki, katarynki,

 � obracanie szklanych kulek, owoców pigwy, agrestu, ozdobnej dyni,

 � obracanie suszonych krążków cytryny, pomarańczy,

 � zawijanie ugotowanego makaronu typu wstążki w ślimaki,

 � malowanie ślimaków palcem na tacy z kisielem,

 � rysowanie palcem kolistych wzorów na tacy z kaszą,

 � wykonywanie kolistych ruchów ręką w wydrążonym arbuzie z galaretką,

 � kręcenie anyżem na śliskiej powierzchni,

 � zbieranie ziaren fasoli i chowanie ich w ręce – gra „encepence, co masz w dłoni?”,

 � odkręcanie i zakręcanie słoiczków zapachowych, w których ukryte są aromatyczne produkty spo
żywcze,

 � stanie przy ścianie oklejonej papierem i  pomalowanej farbą spożywczą, przesuwanie rękoma 
w górę i w dół (ręce powinny być przy tym wyprostowane), po uzyskaniu maksymalnego rozciąg
nięcia zatrzymanie pozycji na kilka sekund,

 � podczas siadu podnoszenie ręką w supinacji, wnętrzem dłoni ku górze trzymanego w ręce ogórka 
lub cukinii.

rozwijanie zdolności ustawiania kciuka:

 � zbieranie ziaren grochu i układanie ich na opakowaniu po pralinach,

 � wbijanie goździków w pomarańczę,

 � wyjmowanie z miski z ryżem suszonych owoców,

 � wciskanie w masę ziaren,
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 � układanie na półce bardzo małych słoiczków (po próbkach miodu, niemowlęcych daniach) z pły
nami z produktów spożywczych,

 � kruszenie masy solnej,

 � wkładanie rodzynek do małej butelki,

 � wkładanie orzechów włoskich do pojemnika na muffinki,

 � wkładanie borówek do kubeczka z jogurtem,

 � rolowanie plastrów sera żółtego,

 � wkładanie do kubka z czekoladą cienkich paluszków chlebowych.


