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WST P

R ka jest zewn trznym mózgiem cz owieka.

Immanuel Kant

Rozwój ma ej motoryki zawiera si  w ca o ciowym rozwoju psychomotorycznym dziecka. Okre-
lenie to odnosi si  g ównie do czynno ci zwi zanych z u yciem d oni oraz palców, a tak e 

koordynacji tych czynno ci za pomoc  wzroku. W trakcie rozwoju dziecka funkcja ta ewo luuje, 
osi gaj c coraz wi kszy poziom sprawno ci. Ruchy d oni i palców dziecka staj  si  coraz 
bardziej precyzyjne, dzi ki czemu mo e ono wykonywa  z o one i skomplikowane czynno ci. 
Pocz tkowo dzieci manipuluj  przedmiotami, by nast pnie nabywa  umiej tno  pos ugiwa-
nia si  nimi. 

Dziecko rozwija motoryk  ma  podczas dzia ania. Jej poziom nie jest uwarunkowany jedynie 
wrodzonymi predyspozycjami, ale zale y równie  od rodzaju, cz stotliwo ci i systematyczno ci 
wykonywanych wicze .

Podstawowymi umiej tno ciami rozwijanymi podczas doskonalenia motoryki ma ej s : kontrolo-
wane ruchy r k i palców, chwytanie przedmiotów jedn  r k  bez pomocy, manipulowanie nimi 
w celu wykonania zadania, skoordynowane u ywanie obydwu r k.

Ka da czynno  wykonana przy pomocy palców i d oni wiczy i doskonali sfer  rozwoju moto-
rycznego. Dlatego dzieci, którym umo liwia si  jak najwcze niej samodzielne zdobywanie 
do wiadcze  poprzez wykonywanie codziennych czynno ci, osi gaj  wy szy stopie  spraw-
no ci motorycznej, staj  si  bardziej samodzielne, a co za tym idzie: bardziej pewne siebie 
i ufne we w asne si y. Dlatego du  rol  w tym procesie odgrywa postawa doros ych, którzy 
niejednokrotnie spiesz  z pomoc  dziecku, wyr czaj c je i pozbawiaj c mo liwo ci natural-
nego treningu.

ROZWÓJ SPRAWNO CI MANUALNEJ DZIECKA 
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

U dzieci 3- i 4-letnich najsprawniej funkcjonuj  du e grupy mi niowe ramion i barków. Dzieci 
w tym wieku cechuje powolno  ruchowa i niski poziom sprawno ci manualnej zwi zany 
z ma  sprawno ci  mi ni d oni i palców. S aba koordynacja wzrokowo-ruchowa powoduje, i  
3- i 4-latki s  ma o precyzyjne w dzia aniu, a w ich dzia anie anga uje si  ca e cia o, wykonuj c 
wiele zb dnych ruchów, niepotrzebnych do wykonania danej czynno ci. Trudno  w panowa-
niu nad w asnymi ruchami jest równie  spowodowana przewag  procesów pobudzania nad 
procesami hamowania.

Systematyczne usprawnianie jest mo liwe dzi ki dostarczaniu dziecku okazji do wielostronnego 
i swobodnego ruchu. Zmiana pod wzgl dem ogólnej sprawno ci ruchowej nast puje u dzieci 
na prze omie 4. i 5. roku ycia. W tym czasie znacz co zwi ksza si  potrzeba ruchu, a tak e 
wzrasta zdolno  do wysi ku. Ponadto jest to okres intensywnego kostnienia wielu elementów 
szkieletu, mi dzy innymi tkanki nadgarstka. Dzi ki temu znacznie wzrasta zr czno  pos ugiwa-
nia si  d o mi. Poza tym znacznie wzmacnia si  muskulatura mi ni d oni i palców.
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Pi ciolatki opanowuj  wiele ruchów wymagaj cych du ej precyzji. Znacznie poprawia si  koor-
dynacja wzrokowo-ruchowa i orientacja w przestrzenia wi ca si  z ze wzrastaj c  pami ci  
ruchow .

Dzieci lepiej orientuj  si  w kierunkach, maj  dobrze rozwini te umiej tno ci zwi zane z samo-
obs ug , dzi ki czemu ich ruchy staj  si  szybsze, bardziej pewne i precyzyjne.

W ko cowym okresie wieku przedszkolnego dzieci osi gaj  wysoki poziom zr czno ci, p ynno ci 
i elastyczno ci motorycznej.

O wysokim stopniu sprawno ci ruchów wiadczy umiej tno  ich przewidywania, polegaj ca 
na wcze niejszym przyj ciu odpowiedniej pozycji cia a czy ustawieniu r ki do czynno ci maj cej 
dopiero nast pi .

U dzieci rozwija si  dok adno  wykonywania wielu skomplikowanych czynno ci r k. Wykazuj c 
du  precyzj  jednocze nie potrafi  wiele z nich wykona  poza kontrol  wzroku. Opanowuj  
szereg schematów ruchowych, w których p ynnie cz  poszczególne czynno ci.

Orientacyjne umiej tno ci w poszczególnych okresach rozwoju 
dziecka w wieku przedszkolnym

Trzylatek:

rysuje pionow  i poziom  lini  prost , krzy yk oraz ko o;

buduje wie  z o miu elementów;

odwzorowuje konstrukcje przestrzenne i p askie, np. mosty, poci gi, dywaniki; 

rozbiera si  samodzielnie oraz zak ada niektóre cz ci garderoby: kapcie, spodnie;

pos uguje si  y k , widelcem oraz kubkiem; 

samodzielnie wykonuje podstawowe czynno ci higieniczne (korzysta z toalety, myje twarz 
i r ce, wyciera si  r cznikiem);

nawleka na sznurek lub link  du e korale;

dopasowuje klocki ró nego kszta tu do odpowiednich otworów;

rysuje posta  cz owieka w formie g owonoga;

lepi z plasteliny wed ug wzoru obwarzanek lub rogalik.

Czterolatek:

odwzorowuje podstawowe kszta ty, poza ko em i krzy ykiem rysuje kwadrat i prostok t;

coraz sprawniej rysuje po ladzie;

rysuje w ograniczonym polu;

zamalowuje powierzchni  kartki, przy czym wykonanie tego zadania nie jest zbyt precyzyjne; 

wykonuje samodzielnie i bardziej precyzyjnie znacznie wi cej czynno ci, tj: mycie z bów, 
buzi, czesanie, rozbieranie si  i ubieranie;

rysuje proste szkice na okre lony przez nauczyciela temat;
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rysuje posta  cz owieka w formie g owotu owia, rysuje prosty schemat cz owieka (co naj-
mniej cztery elementy cia a, pojawia si  tu ów)

potrafi przeci  kartk  no yczkami;

lepi z plasteliny proste kszta ty tematyczne; pi ki, ba wanki, grzybki.

Pi ciolatek:

w pe ni opanowuje czynno ci samoobs ugowe ( cznie z zapinaniem i odpinaniem guzików; 
sze ciolatek potrafi zasznurowa  buty na kokardk );

tworzy rysunki tematyczne o wi kszej liczbie szczegó ów, które mo na zidentyfikowa ; 

ruchy d oni s  precyzyjne (drze papier na drobne kawa ki i przykleja w okre lonym miejscu);

ma prawid owo ukszta towany chwyt pisarski (chwyt trójpalcowy – dziecko trzyma o ówek 
mi dzy palcem wskazuj cym a kciukiem i opiera na palcu rodkowym);

sprawnie pos uguje si  no yczkami, tnie papier po liniach prostych i falistych, wycina kszta ty;

potrafi kolorowa  w konturze bez wychodzenia za linie;

Zawsze jednak musimy pami ta , i  ka de dziecko to odr bna jednostka, która ma swój indywi-
dualny tok rozwoju. Mo e si  zdarzy , ze odbiega on od ogólnie przyj tych kanonów.

Symptomy zak óce  motoryki ma ej
opó niony rozwój praksji;

trudno ci (obni one tempo lub precyzja) wyst puj ce podczas wykonywania czynno ci 
samoobs ugowych: mycia, ubierania si , jedzenia;

nadmierne napi cie mi niowe, zbyt silny nacisk narz dzia pisarskiego na kartk , rysowanie 
grubych linii, cz ste darcie kartki, gniecenie, amanie kredek, w rysunkach przewaga linii 
prostych, pogrubionych, du o rzadziej wyst puj  linie faliste;

wykonywanie ruchów ma o p ynnych, gwa townych, ma o precyzyjnych, nie tylko podczas 
rysowania, ale równie  podczas wykonywania innych czynno ci ycia codziennego;

obni one napi cie mi niowe: rysowane linie s  cienkie, ma o widoczne, nierówne, prze-
waga rysunków ma ych i drobnych, zbyt ma a si a do wycinania no yczkami, s aba chwytli-
wo  palców, cz ste wypuszczanie przedmiotów z r k;

zaburzona koordynacja obu r k, r ce nie wspó dzia aj , preferowanie pos ugiwania si  
jedn  r k , druga wr cz przeszkadza;

trudno ci w nabywaniu automatyzmów ruchowych, zwolnione nabywanie wprawy w czyn-
no ciach ruchowych;

obni one tempo wykonywania czynno ci manualnych;

niski poziom sprawno ci grafomotorycznej.

Obserwuj c zaburzenia motoryki ma ej, nale y wzi  pod uwag  nast puj ce aspekty:

1. Ogólny obraz dziecka – jego sposób poruszania si , napi cie mi niowe, postawa, prefero-
wane pozycje, w jakich przebywa podczas zabawy.

2. Wzorce postawy i ruchu – kontrola g owy, u o enie i kontrola barków i tu owia, wyst powa-
nie symetrii i asymetrii, przykurczy i deformacji, wspó ruchów.


