
 

 

Propozycje zabaw dla dzieci 5-letnich rozwijające motorykę małą  

 oraz przygotowujące do nauki pisania 

Propozycja aktywności cel ogólny 

1. Zachęcanie dziecka do samodzielności i 

wykonywania czynności samoobsługowych 

np. samodzielnego ubierania się, ćwiczenia 

w zapianiu guzików, zamków, składanie 

ubrań, ścielenie łóżka, czesanie włosów, 

sprzątnie po zabawie itp.  

Rozwijanie umiejętności 

samoobsługowych 

samodzielności i motoryki 

małej. 

2. Angażowanie dzieci do wykonywania 

codziennych czynności np. wspólne 

sprzątanie (np. wycieranie ścierką stolików, 

szafek, odkurzanie odkurzaczem), wspólne 

przygotowanie posiłków (np. smarowanie 

kanapek masłem itp.), robienie wypieków 

(np. posługiwanie się wałkiem); wieszanie 

prania – posługiwanie się klamerką. 

Rozwijanie motoryki dużej 

i małej oraz sprawności 

manualnej.  

3. Rysowanie na zadany temat, np. postać 

człowieka, rodziny,  zabawek dziecka, 

zwierzęta , pojazdy. Rysownie treści 

wierszy, opowiadań i historyjek. 

Rozwijanie motoryki małej 

i zdolności 

manipulacyjnych.  

4. Rysowanie obiema rękoma kółek.  Usprawnianie obu dłoni. 

5. Lepienie z plasteliny kółek, rogalika, 

wałeczka i miseczki. Lepienie z plasteliny 

postaci zwierząt. Wyklejanie plasteliną 

obrazków.  

Rozwijanie motoryki małej 

i zdolności manualnych.  

6. Wycinanie nożyczkami koła, kwadratu i 

innych kształtów, itp. Tworzenie obrazków 

z wyciętych elementów. 

Rozwijanie umiejętności 

posługiwania się 

nożyczkami oraz 

koordynacji wzrokowo-

ruchowej.  

7. Nawlekanie koralików na sznurek. Rozwijanie motoryki małej 

oraz koordynacji 

wzrokowo ruchowej.  



8. Wydzieranki – wydzieranie kolorowego 

papieru, gazet i tworzenie z nich obrazków 

tematycznych. 

Rozwijanie sprawności 

manualnej i kreatywności. 

9. Wyklejanki – naklejanie na kartce bloku 

technicznego materiałów spożywczych np. 

makaronu, fasoli, grochu, ryżu  oraz innych 

materiałów, takich jak  np. patyczki, guziki, 

słomki, wiórki powstałe z temperowania 

kredek i tworzenie prac plastycznych na 

wybrany temat.  

Rozwijanie sprawności 

manualnej i doskonalenie 

chwytu pęsetkowego.  

10.  Sortowanie małych przedmiotów np. fasoli, 

grochu, ryżu itp. kciukiem i palcem 

wskazującym.  

Doskonalenie chwytu 

pęsetkowego.  

11.  Plastyczne zabawy sensoryczne, czyli np. 

malowanie różnymi substancjami: pasta da 

zębów, budyń, kisiel, kakao, kreda.  

Rozwijanie zdolności 

manipulacyjnych i 

rozwijanie kreatywności.  

12.  Wyklejanie obrazków kulkami z bibuły np. 

kolorowanek.  

Usprawnienie dłoni i 

palców.  

13.  Odkręcanie i zakręcanie butelek.  Usprawnienie nadgarstka i 

dłoni.  

14.  Przewracanie kartek w książce na czas. Doskonalenie chwytu 

pęsetkowego.  

15.  Odwzorowywanie rysunków – rodzic 

rysuje wybrane przez siebie kształty i znaki 

graficzne, dziecko odwzorowuje to, co 

narysował rodzic.  

Rozwijanie umiejętności 

odwzorowywania znaków 

i rysowania.  

16.  Obrysowywanie przedmiotów np. klocków, 

własnej dłoni, lalki itp. Rysowanie z 

użyciem szablonów np. rodzic rysuje 

szablon kwiatka, samochodu itp., wycina , a 

dziecko odrysowuje je na kartce.  

Rozwijanie zdolności 

manipulacyjnych.  

17.  Rysowanie po śladzie – rodzic za pomocą 

kropek lub drobnych kresek tworzy szkic 

np. domu, samochodu, słońca itp. dziecko 

rysuje po śladzie tworząc kontur rysunku. 

Rozwijanie zdolności 

grafomotorycznych.  

18.  Składanie papieru technika orgiami np. 

tworzenie samolotów, kwiatków itp. 

Rozwijanie zdolności 

manipulacyjnych.  

19.  Tworzenie kształtu liter i cyfr ze sznurka, 

patyczków, makaronu, fasoli, klocków.  

Rozwijanie sprawności 

manipulacyjnej. 

  




