
Terapia ręki – korzystałam z www.mojedziecikreatywnie.pl  ☺ Polecam! 
 
    Wiele tzw. pomocy ☺ znajdzie każdy z nas po prostu w domu. Aby nie zamęczyć dziecka 
rysowaniem szlaczków ;-), oto kilka propozycji na wspieranie sprawności podczas zabawy.  
 
Pozdrawiam ☺ - p. Jola 
 

 
 

• Rysowanie kredą, odrysowywanie przedmiotów, kolorowanie chodnika to sposób na 
artystyczne doznania, które zainspirują nawet najmłodsze dzieci. 

 
 

• Zakładanie słomek na wykałaczki wbite w kartonik, z tym poradzą sobie nawet 
najmłodsze maluchy, choć zabaw wymaga precyzji i skupienia uwagi. 

 
 

• Zabawy manualne w piasku, przesypywanie, poszukiwanie różnych przedmiotów 
zabawa w ,,poszukiwaczy skarbów”), zakopywanie. Wszelkiego rodzaju zabawy                    
z masami plastycznymi, piaskiem kinetycznym dostarczają dziecku sensorycznych 
wrażeń i uwrażliwiają. 

 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


• Różne zabawy słomką, tu przenosimy z jednej miseczki na drugą ziarna fasoli (może 
być coś większego, aby dziecko nie wciągnęło przez słomkę, najpierw sami 
sprawdzamy!), ale można też puszczać bańki mydlane do kubeczka tworząc piękne 
obrazy. 

 
 

• Przenoszenie rożnych przedmiotów za pomocą szczypiec i kombinerek. Wspólne 
odkrywanie zawartości skrzynki narzędziowej, porównywanie, nazywanie różnych 

śrubek i kołków, segregowanie. 

 
 
 

• Zabawy z żelowym woreczkiem. 
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• Cięcie i wycinanie nożyczkami – gazety, folia, tkaniny, itd. ☺. 

 
 

• Lepienie z plasteliny, robienie wałeczków, można zrobić tory jazdy z zakrętami dla 
samochodów, itd. – co kto lubi ☺. 

 
 

• Segregowanie, układanie i manipulowanie różnymi przedmiotami 

 
 

• Zakręcanie i odkręcanie nakrętek, dopasowywanie według wielkości. 
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• Przewlekanie, nawlekanie, wyszywanie itp. – tym co jest w domu, nie muszą być 
kreatywne druciki, wystarczą np. stare sznurówki ☺. 

 
 

• Zabawy i twórczość z wykorzystaniem wszelkich mas plastycznych (twardsze 
mobilizują dziecko do większego wysiłku, czyli lepsze) ☺. 

 

• Manipulowanie łyżeczką, tu karmienie stworka (podobnego można wykonać                 
z pudełka, a do karmienia go możemy wykorzystać coś sypkiego, co jest w domu). 

 
 

• Malowanie farbami, pędzelkiem i dłońmi, stemplowanie, itp. 
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• Wbijanie gwoździ - sugeruję w inną deskę, nie musi być ta z kuchni ☺ i wszelkie 
majsterkowanie☺. Ps. Taką pomoc wykonaliśmy na naszych zajęciach terapii ręki. 

 
 

• Zakładanie gumek na wbite gwoździe, przekładanie ich, tworzenie własnych 
obrazków, … – kto uczestniczył w moich zajęciach, doskonale zna te zabawy - 
polecamy! ☺ 

 
 

• Wkręcanie i wykręcanie śrubek ☺. 

 
 

• Patyczkowe zabawy. 
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• Zabawa w dyrygenta i malowanie patyczkami (można nie tylko patyczkami, własne 
dłonie + kredki, flamastry, farby i wariacje na dużej powierzchni ☺). 

 

 
 

• Łowienie makaronowych rybek za pomocą słomek. 
 

 
 

• Ćwiczenia zapinani i odpinania na zrobionej w domu tablicy manipulacyjnej. 
 

 
 

• Dopasowywanie nakrętek na śruby pudełku. 
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• Wspólne gotowanie i krojenie, ale także pomoc we wszystkich domowych 
czynnościach ☺. 

 

 
 

• Pisanie, rysowanie i różne zabawy z wysypanym na tacy piasku, soli lub bułce tartej 
(po prostu w materiałach sypkich). 

 

 
  

• Zabawy klockami lego i szablonami. 
 

 
 

• Dziura wieża – zwykła papierowa rura i kredki, słomki, patyczki, …(co jest w domu). 
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• Paluszkowe zabawy, np. z gąsienicą (można wystawiać przedstawienia ☺). 
 

 
 

• Barwienie soli i zabawy z kolorową solą . 
 

 
 

•  Kręcenie śrubokrętem i wkręcanie śrubek w styropian (tak 
jak już wcześniej pisałam – wszelkie majsterkowanie – lubiane niezależnie od płci ☺). 
 

 
 
 

 
ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY ☺  

p. Jola Szwedzińska 
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