
ZACHĘĆ RĄCZKI DO ZABAWY 

Zanim dziecko zacznie pięknie prowadzić szlaczki, kreślić literki trzymając się 

liniatury i wypełniać dokładnie kontury kredką. Musi przede wszystkim zdobyć 

świadomość sowich dłoni i ich możliwości. W tym początkowym etapie wszystko to, 

co dziecko robi wykorzystując dłonie czyli każda manipulacja służy uzyskiwaniu 

coraz lepszej sprawności.  

Poniżej przedstawiam kilka mniej konwencjonalnych pomysłów na rozwijanie 

zdolności manulanych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, pojęć które często pojawiają 

się w naszych opiniach, a nie zawsze dokładnie wyjaśnionych – przetłumaczonych 

na konkretne działania.  

1. Patyczki do uszu - końcówki patyczków po oby stronach barwimy farbą z 

dodatkiem odrobiny kleju na kilka kolorów, mieszając lub jednobarwnie na 

każdym patyczku, zostawiamy do wyschnięcia: 

a) domino – układamy ciągi dokładając do siebie końcówki na zasadach 

zwykłego domina, 

b) układamy podstawowe kształty – kwadrat, trójkąt, prostokąt, 

c) budujemy układy figur na zasadzie przystających do siebie kwadratów, 

trójkątów, gwiazd z zachowaniem poprawności  łączenia kolorowych 

końcówek lub bez, 

d) budujemy według własnych pomysłów, 

e) patyczki wykorzystujemy jako pędzel i tworzymy kropkowe kompozycje: 

kwiatuszki, kolorujemy skrzydełka motylkom, śnieg, deszcz itp. wypełniamy 

kontury mniejszych kształtów lub wykropkowujemy kontur czy prosty szlaczek. 

2. Kolorowe klamerki do bielizny (drewniane można pomalować): 

a) przyczepiamy klamerki do obrzeży tekturowego pudełka, skrawka tkaniny, 

sznurka (można segregować kolorami, układać ciągi kolorów do 

naśladowania), 

b) chwytając klamerką przenosimy skrawki papieru, koraliki, filcowe kuleczki, 

kulki z waty lub inne miękkie przedmioty z jednego pojemnika do drugiego. 

3. Brudzimy się: 

a) farby – niekoniecznie pędzlem – malowanie palcami, odbijanie łapek, 

„mazianie”  (wskazane duże formaty papieru), 

b) slimy – kilka propozycji jako inspiracja do własnych poszukiwań: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/04/jak-zrobic-slime-diy-proste-

przepisy/ 

https://mamadu.pl/136117,jak-zrobic-slime-gluta-slime-glutek-z-wody-maki-

z-klejem-i-bez-kleju 

https://www.mamawdomu.pl/2015/06/ciecz-nienewtonowska-czyli-kolejny-

ciekawy-eksperyment.html 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/04/jak-zrobic-slime-diy-proste-przepisy/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/04/jak-zrobic-slime-diy-proste-przepisy/
https://mamadu.pl/136117,jak-zrobic-slime-gluta-slime-glutek-z-wody-maki-z-klejem-i-bez-kleju
https://mamadu.pl/136117,jak-zrobic-slime-gluta-slime-glutek-z-wody-maki-z-klejem-i-bez-kleju
https://www.mamawdomu.pl/2015/06/ciecz-nienewtonowska-czyli-kolejny-ciekawy-eksperyment.html
https://www.mamawdomu.pl/2015/06/ciecz-nienewtonowska-czyli-kolejny-ciekawy-eksperyment.html


c) pojemniki wypełnione mąką, kaszą, ryżem, kisielem (!) - oprócz kreatywnej 

„papraniny” można poszukiwać wrzuconych do środka kulek, ludzików, 

zwierzątek itp. 

4. Łowimy na wędkę: 

a) na wędkę z magnesem świetnie łowią się motylki, kwiatki czy kolorowe 

skrawki papieru spięte zwykłymi spinaczami biurowymi 

b) plastikową zginaną rurką do picia możemy łowić makaronowe „rybki” - na 

krótsza zagiętą końcówkę nawlekamy jedną dłonią makaron typu pene. 

5. Zabawy małymi przedmiotami: 

a) wyklejamy kartkę liniami dwustronnej taśmy klejącej w 

kilkucentymetrowych odstępach i dajemy do dyspozycji małe koraliki, 

cekiny, guziczki wszystko co w małych rozmiarach nadaje się do 

przyklejenia i tworzymy swoje szlaczki. 

b) robimy koraliki - nawlekamy na żyłkę czy sztywniejszy sznurek  guziki, 

makarony, czy koraliki z niepotrzebnej biżuterii ze zbiorów mamy ☺ 

Każda z proponowanych wyżej zabaw kształtuje zdolności manualne dziecka. 

Rozwija kontrolę i precyzję ruchu, chwytu, dokładność, koncentrację, synchronizację 

pracy oka i dłoni, wrażliwość dotykową i świadome posługiwanie się dłońmi. Ponadto 

stymulują procesy myślenia poprzez dopasowywanie, segregowanie, tworzenie 

ciągów. Połączone z doświadczaniem poprzez dotyk dostarczają różnych wrażeń 

zmysłowych, mogą wpływać wyciszająco i antystresowo. 

Oczywiście podstawową zasadą jest zachęcanie do aktywności dającej przyjemność 

i dobrą zabawę. Nie bójmy się kleju, nożyczek, farb. Korzystajmy, jeśli jest dostępna, 

z ciastoliny, piasku kinetycznego, kredy.  

Jeśli rodzic towarzyszy dziecku w tej zabawie, podąża za pomysłami dziecka w 

atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, to jest to dodatkowy wkład w prawidłowy 

rozwój emocjonalny dziecka. 

  

Opracowała Anna Bilska 


