
Ma�sa�żyk�ca�łej�rę�ki�–�ćwi�cze�nia�przed pi�sa�niem

1

Ćwi�cze�nie Spo�sób�wy�ko�na�nia

1. Zde cy do wa ne ma so wa nie wzdłuż ra mie nia:
•�od ra�mie�nia�w kie�run�ku�dło�ni�–�po stro�nie�ze�wnętrz�nej�ra�-

mie�nia
•�od dło�ni�w kie�run�ku�ra�mie�nia�–�po stro�nie�we�wnętrz�nej

ra�mie�nia

Ma�su�je�te�ra�peu�ta�lub�sa�mo�dziec�ko�ko�lej�no�każ�dą�rę�kę�od�-
dziel�nie.
Ma�so�wa�nie�po�le�ga�na dłu�gich�i dość�moc�nych�po�cią�gnię�-
ciach�wy�ko�na�nych�we�wnętrz�ną�stro�ną�dło�ni.

2. Zde cy do wa ne uci ska nie ca łe go ra mie nia:
•�od nad�garst�ka�w kie�run�ku�ra�mie�nia

Ma�su�je�te�ra�peu�ta�lub�sa�mo�dziec�ko�ko�lej�no�każ�dą�rę�kę�od�-
dziel�nie.
Uci�ska�nie�po�le�ga�na obej�mo�wa�niu�ko�lej�nych�frag�men�tów
ra�mie�nia�ca�łą�dło�nią�z jed�no�cze�snym�dość�moc�nym�uci�-
skiem�rę�ki.

3. Zde cy do wa ne uci ska nie sta wów:
•�nad�gar�stek,�ło�kieć,�ra�mię

Ma�su�je�te�ra�peu�ta�lub�sa�mo�dziec�ko�ko�lej�no�każ�dą�rę�kę�od�-
dziel�nie.
Uci�ska�nie�po�le�ga�na obej�mo�wa�niu�nad�garst�ka,�po�tem�łok�-
cia,�a na koń�cu�ra�mie�nia�ca�łą�dło�nią�z jed�no�cze�snym�dość
moc�nym�uci�skiem�sta�wu.

4. Ćwi cze nia izo me trycz ne – „za ba wy pal ca mi”:

•�„ko�szy�czek”�–�spla�ta�nie�pal�ców�rąk

•�„ha�ki”�–�spi�na�nie�pal�ców�dło�ni

Dziec�ko�sa�mo�wy�ko�nu�je�ćwi�cze�nia�po uprzed�nim�po�ka�zie
te�ra�peu�ty.

Za�ba�wa�po�le�ga�na na�pi�na�niu�sple�cio�nych�pal�ców�w kie�run�-
ku�spo�tka�nia�się�obu�nad�garst�ków�(na wy�de�chu)�oraz�uwal�-
nia�niu�na�pię�cia�i roz�luź�nie�niu�(na wde�chu).

Za�ba�wa� po�le�ga� na na�pi�na�niu� spię�tych�„ha�kiem”� pal�ców
(na wy�de�chu)�oraz�uwal�nia�niu�na�pię�cia�i roz�luź�nie�niu�spię�-
cia�pal�ców�(na wde�chu).
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Ćwi�cze�nie Spo�sób�wy�ko�na�nia

•�„ha�czy�ki”�–�spi�na�nie�ko�lej�nych�pal�ców�dło�ni

•�wi�ta�nie�ko�lej�nych�pal�ców�z kciu�kiem�–�wy�ko�nu�ją�obie�dło�-
nie�jed�no�cze�śnie

•�za�ci�ska�nie�i roz�wie�ra�nie�pal�ców�dło�ni

Za�ba�wa�po�le�ga�na na�pi�na�niu�spię�tych�„ha�czy�kiem”�ko�lej�-
nych�pal�ców�(na wy�de�chu)�oraz�uwal�nia�niu�na�pię�cia�i roz�-
luź�nie�niu�spię�cia�pal�ców�(na wde�chu).

Za�ba�wa�po�le�ga�na na�pi�na�niu�ko�lej�nych�pal�ców�z kciu�kiem
(na wy�de�chu)�oraz�uwal�nia�niu�na�pię�cia�i roz�luź�nie�niu�spię�-
cia�pal�ców�(na wde�chu).

Za�ba�wa�po�le�ga�na na�pi�na�niu�pią�stek�(na wy�de�chu)�oraz
uwal�nia�niu�na�pię�cia� i swo�bod�ne�mu�roz�kła�da�niu�pal�ców
(na wde�chu).

5. Ma so wa nie ko lej nych pal ców – za ba wa „Włóż rę -
ka wicz ki”

Dziec�ko�sa�mo�wy�ko�nu�je�ćwi�cze�nia�po uprzed�nim�po�ka�zie
te�ra�peu�ty.

Za�ba�wa�po�le�ga�na na�śla�do�wa�niu�ru�chu�wło�że�nia�rę�ka�wicz�-
ki�oraz�do�kład�ne�mu�wpy�cha�niu�„ma�te�ria�łu”�na ko�lej�ny�pa�-
lec,� po�cząw�szy� od ma�łe�go� pal�ca� do kciu�ka.� Ru�chy
ma�su�ją�ce:
–�ślizg,�po�tem�wkrę�ca�nie�oraz�uci�ska�nie�od czub�ka�pal�ca
do na�sa�dy.
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„Gim�na�sty�ka�spraw�nych�rą�czek”.
Ćwi cze nia przy go to wu ją ce do pra wi dło we go chwy tu na rzę dzia do pi sa nia
Dzie�ci�za te�ra�peu�tą�po�wta�rza�ją�wszyst�kie�ru�chy�i od�gło�sy:

Zwie�rząt�ko Co�ro�bi�zwie�rząt�ko? Co�ro�bią�obie�dło�nie�i pal�ce? Od�głos

1. •�Śli�mak�wy�cho�dzi�ze
sko�rup�ki�–�prze�cią�ga
się�po śnie.

•�Śli�mak�cho�wa�się
do dom�ku.

•�Kciuk�wy�cho�dzi�z za�mknię�tej�dło�ni.
•�Kciuk�cho�wa�się�w dłoń�(do dom�ku).

Śśśśśśśśśśśś…

ci�sza

2. •�Śli�mak�wy�cho�dzi�ze
sko�rup�ki�–�roz�glą�da
się�i wy�cią�ga�moc�no
„szy�ję”.

•�Śli�mak�cho�wa�się
do dom�ku.

•�Kciuk�wy�cho�dzi�z za�mknię�tej�dło�ni,�kła�dzie�się
na pal�cach.

•�Kciuk�cho�wa�się�w dłoń�(do dom�ku).

Uuuuuuuu…

ci�sza

3. •�Śli�mak�wy�cho�dzi�ze
sko�rup�ki�i idzie
na spa�cer,�gło�śno�sa�-
pie.

•�Kciuk�wy�cho�dzi�z za�mknię�tej�dło�ni�i ru�sza�się
na bo�ki�–�na�śla�du�je�śli�ma�ka,�jak�by�szedł�po�su�wi�-
stym,�„śli�zga�nym”�ru�chem.

Pśśś, pśśś…

4. •�Pa�jąk�idzie�po pa�ję�-
czy�nie.

•�Dło�nie�w ukła�dzie�tzw.�mał�pie�go�chwy�tu:
na zmia�nę�za�my�ka�ją�się�i otwie�ra�ją.

Tip top, tip top…



4

Zwie�rząt�ko Co�ro�bi�zwie�rząt�ko? Co�ro�bią�obie�dło�nie�i pal�ce? Od�głos

5. •�Wro�na�otwie�ra�i za�-
my�ka�dziób.

•�Dwa�pal�ce�two�rzą�dziób:�wska�zu�ją�cy�jest�wy�su�-
nię�ty�po�zio�mo�oraz�kciuk�na�śla�du�je�ruch�otwie�ra�-
nia�i za�my�ka�nia�dzio�ba.

Kra, kra …

6. •�Za�ją�czek�we�so�ło�strzy�-
że�usza�mi�i się�śmie�je.

•�Pal�ce�(wska�zu�ją�cy�i środ�ko�wy)�two�rzą�uszka�–�są
wy�pro�sto�wa�ne,�po�zo�sta�łe�trzy�pal�ce�są�w ru�-
chu�–�do�ty�ka�ją�się�i otwie�ra�ją.

Hi -hi, ha ha

7. •�Sa�ren�ka�gry�zie�tra�wę. •�Pal�ce�(ma�ły�i ser�decz�ny)�two�rzą�uszka�–�są�wy�pro�-
sto�wa�ne,�po�zo�sta�łe�trzy�pal�ce�są�w ru�chu�–�do�ty�-
ka�ją�się�i otwie�ra�ją.

Mniam, mniam

8. •�Mysz�ki�szyb�ko�bie�ga�-
ją�–�nóż�ka�mi�prze�bie�-
ra�ją.

•�Czte�ry�pal�ce�(wska�zu�ją�cy,�środ�ko�wy,�ser�decz�ny
i ma�ły)�na zmia�nę�do�ty�ka�ją�do kciu�ka�–�w co�raz
szyb�szym�tem�pie.

Pi, pi, pi…
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Zwie�rząt�ko Co�ro�bi�zwie�rząt�ko? Co�ro�bią�obie�dło�nie�i pal�ce? Od�głos

9. •�Rak�otwie�ra�i za�my�ka
szczypce.

•�Czte�ry�pal�ce�(wska�zu�ją�cy,�środ�ko�wy,�ser�decz�ny
i ma�ły)�sty�ka�ją�się�czub�ka�mi�z kciu�kiem�i roz�wie�ra�-
ją.

Ciach, ciach!

10. •�Mo�ty�lek�trze�po�cze
skrzy�deł�ka�mi.

•�Dło�nie�są�pła�skie,�a pal�ce�zwar�te,�dło�nie�okrę�ca�ją
się,�ukła�da�jąc�się�na zmia�nę�–�tak�że�raz�wi�dać�je
od we�wnątrz,�a po�tem�od ze�wnątrz�–�w co�raz
szyb�szym�tem�pie.

Siu -siu -siu…

11. •�Bie�dron�ka�przy�go�to�-
wu�je�się�do lo�tu�–
otwie�ra�skrzy�deł�ka
i za�my�ka,�po�tem�od�la�-
tu�je.

•�Dło�nie�zło�żo�ne�w łódecz�ki,�pal�ce�zwar�te,�a na�-
stęp�nie�pal�ce�po�wo�li�roz�kła�da�ją�się�–�tak�kil�ka�ra�-
zy,�a na ko�niec�dło�nie�uno�szą�się�w gó�rę,
po�ru�sza�jąc�pa�lusz�ka�mi.

Fiu -fiu -fiu uuu...

12. •�Wie�wiór�ka�ko�ły�sze�pa�-
ty�czek�po�mię�dzy�pa�-
lusz�ka�mi.

•�pa�ty�czek�lub�ołó�wek�jest�trzy�ma�ny�w 1/4�je�go
dłu�go�ści�i ko�ły�sa�ny�mię�dzy�pa�lusz�ka�mi�dło�ni,�któ�-
ra�ry�su�je�(środ�ko�wym�i wska�zu�ją�cym),�a na�stęp�-
nie�kciuk�za�rzu�ca�ołó�wek�na dłoń.

Dy lu, dy lu na ba -
dy lu – hop!


