
Motoryka duża i mała – czym jest i jak ją rozwijać?

Na początku malec musi opanować motorykę dużą (czyli zręczność ruchową całego 
ciała), a następnie dzięki rozwojowi koordynacji wzrokowo-ruchowej i poprzez 
naśladowanie pracować nad motoryka małą.

Sprawny rozwój motoryki małej wpływa nie tylko na ogólną zręczność dziecka. 
Okazuje się, że ma on wpływ na wiele codziennych czynności, które malec musi 
opanować. Mowa tu o wszelkich aspektach samoobsługi (ubieranie się, toaleta, 
wiązanie butów czy czesanie włosów), pisaniu, rysowaniu, a także poprawnej 
artykulacji. 

Najprościej więc:

Motoryka duża - to sprawność fizyczna całego ciała.

Motoryka mała - to sprawność dłoni i palców. 

PRZYKŁADY:

motoryka duża:

1. bieganie

2. skakanie

3. pokonywanie przeszkód

4. wspinanie się

5. jazda na rowerze

6. gra w klasy

7. gra w piłkę

8. zabawy równoważne, w których ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa

9. zabawy związane z rzutem celowaniem

Ćwiczenia rozwijające motorykę małą

Jest wiele ćwiczeń, które pomagają dzieciom w rozwijaniu umiejętności z zakresu 

motoryki małej. Wśród nich najczęściej proponowane:

1. malowanie dużych kształtów, nie tylko kredkami, ale i farbami, pastelami, kredą 

czy mazakami. Do malowania warto użyć własnych rąk, palców, a także pędzelków, 

gąbek, patyczków, wałków itd;



2. układanie puzzli i klocków;

3. cięcie nożyczkami -wycinanie figur, postaci do składania, po liniach prostych, 

falistych i łamanych;

4. lepienie z plasteliny czy modeliny;  masy solnej, gliny, a nawet lepienie ciasta na 

pierogi czy pierniczki. Można wtedy zgniatać, formować i wyciskać ciasto;

5. łączenie liniami zaznaczonych punktów;

6. kolorowanie książeczek z obrazkami;

7. wykonywanie prac konstrukcyjnych wg wzoru lub wedle własnego pomysłu;

8. Nawlekanie koralików, makaronu czy guzików na sznurek, albo sznurka przez 

otwory;

9. Zabawa z pinezkami – wciskanie ich w tablicę korkową;

10.Trzymanie łyżki – to z jednej strony ćwiczenie, z drugiej nauka sprawnego 

posługiwania się sztućcami;

11.Podnoszenie monet

12. Otwieranie np.: puszki, pudełka, zabawa zamkiem  błyskawicznym

13. Wyjmowanie przedmiotów z pudełka

14. Origami – właściwie chodzi o zwykłe składanie papieru. Jeśli jednak powstanie z 

tego coś będzie dodatkowa radość;

15. Wydzieranki – odrywanie małych kawałków papieru lub plasteliny i wrzucanie ich 

do pudełka.

A tu kilka zabaw wspierających rozwój motoryki małej:

 https://www.  youtube.com/watch?v=m_8TLeyTuiM

Miłych ćwiczeń 
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