
Motoryka mała i duża - co kryje się pod tymi 

nazwami? 

Mówiąc „motoryka” mamy na myśli ogólną sprawność fizyczną człowieka i jego 

zdolność do wykonywania wszelkich działalności związanych z ruchem. 

Motoryka mała to sprawność dłoni i palców, zaś motoryka duża to sprawność 

fizyczna całego ciała. 

Dla zobrazowania podam kilka przykładów aktywności ruchowych 

charakterystycznych dla motoryki małej i dużej: 

 MOTORYKA MAŁA: rysowanie, lepienie z plasteliny, chwytanie 

przedmiotów, zawiązywanie butów, zapinanie guzików, pisanie- rozwój 

manualny, rozwój chwytu. 

 

 MOTORYKA DUŻA: bieganie, skakanie, pokonywanie przeszkód, gra w 

klasy, gra w piłkę, zabawy równoważne, w których ważna jest koordynacja 

wzrokowo-ruchowa, związane z rzutem, celowaniem 

 

Motoryka - rozwój 

Rozwój motoryki jest bardzo istotny dla prawidłowej sprawności fizycznej, a 

także ogólnego funkcjonowania dziecka. Jeśli przebiega bez zakłóceń jest 

doskonalą podstawą do nauki pisania i czytania, koncentracji, orientacji 

przestrzennej, koordynacji wzrokowo- ruchowej. 

Motoryka nie jest dana nam z urodzeniem. Musimy ją wykształcać poprzez 

nieustanny, swobodny ruch i działania sterowane, dzięki którym poprawia się 

sprawność ruchowa ciała. 



Aby prawidłowo stymulować rozwój ruchowy dziecka należy pamiętać, że na 

priorytetem jest motoryka duża, czyli rozwijania ogólnej sprawności ruchowej, 

aby później przejść do rozwoju motoryki małej. Nie możemy zatem wymagać 

od dziecka, które nie potrafi przejść po wąskiej kładce lub złapać piłki, aby 

zgrabnym ruchem narysowało szlaczek lub napisało swoje imię.  

Czym jest grafomotoryka? 

Mówiąc o motoryce nie sposób ominąć terminu „grafomotoryka”, czyli 

najprościej mówiąc umiejętność rysowania i pisania. Do 3. roku życia dziecko 

znajduje się w okresie tzw. „bazgroł”, kiedy na kartce nie zauważymy jeszcze nic 

konkretnego:) . W drugim roku życia dziecko stawia kropki stukając kredką w 

kartkę i wykonuje nieregularne ruchy koliste, dopiero później rysuje linie 

poziome i pionowe. W wieku 3 lat rysuje zamknięty schemat na kształt koła, 

krzyżuje linie. W wieku 4 lat rysuje kwadrat, nie potrafi jednak jeszcze 

zaplanować rysunku. Starsze dzieci odwzorowują przedmioty i litery, rysują na 

określony temat, co nie oznacza, że tej umiejętności nie mogą posiąść już 4 latki. 

Grafomotoryka na początku powinna być związana z prawidłową orientacją w 

przestrzeni, później oswajanie z tablicą, na końcu z kartką, ważne jest, aby 

dziecko „ćwiczyło” pisanie w płaszczyźnie pionowej już od pierwszego 

zetknięcia się z przyborami do pisania, malowania i 

rysowania.                                                                                                                              

       Rozwój motoryki małej u dzieci w wieku przedszkolnym 

1.Trzylatek w zakresie motoryki małej powinien: 

 Rysować proste linie pionowe i poziome oraz koło 

 Budować z klocków wieże 

  Posługiwać się łyżką, widelcem, kubkiem 



 Samodzielnie wykonywać podstawowe czynności higieniczne (korzystać z 

toalety, myć i wycierać ręce) 

 Wkładać różnego kształtu klocki do właściwych otworów 

  

2.Czterolatek w zakresie motoryki małej powinien: 

 Odwzorowywać linię prostą, koło, kwadrat lub prostokąt i krzyżyk 

 Rysować po prostym śladzie 

 Usprawniać swoją samoobsługę 

 Zamalowywać powierzchnię kartki lub jej wyznaczony fragment (bez 

precyzyjnego trzymania się wyznaczonych krawędzi) 

3.Pięciolatek i sześciolatek w zakresie motoryki małej powinien: 

 Posiadać umiejętność pełnej samoobsługi 

 Tworzyć rysunki tematyczne 

 Mieć precyzyjne ruchy dłoni (nawlekać koraliki, zapinać i rozpinać guziki, 

zamalowywać płaszczyzny trzymając się wyznaczonych krawędzi itp.) 

Zaburzenia grafomotoryki 

 szlaczki nie mieszczą się w liniaturze, są niestaranne 

 rysunki bardzo ubogie w szczegóły, schematyczne 

 niska sprawność motoryczna ręki, szybka męczliwość 

 małe doświadczenia  w rysowaniu  

 zaburzony rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych 

w czynność rysowania 

 zakłócenia funkcji wzrokowych 

 duże napięcie palców, niewłaściwy chwyt narzędzia pisarskiego, 

niewłaściwy nacisk 



  

Przykłady ćwiczeń grafomotorycznych przygotowujących do nauki pisania oraz 

stymulujących motorykę małą u dzieci w wieku przedszkolnym 

 Wkładanie klocków o rożnych kształtach w odpowiednie otwory w 

pudełku 

 Uzupełnianie obrazków tematycznych 

 Lepienie z plasteliny/ciasta różnych kształtów, wałkowanie cienkich 

wałeczków, ugniatanie na „placki” 

 Zabawy klockami: ustawianie wieży, budowanie domów itp. 

 Układanie puzzli 

 Nawlekanie na sznurek koralików 

 Zapinanie guzików 

 Sznurowanie butów 

 Rysowanie linii, krzyżyków, kół itp. Na kartonach, foliach, tablicach 

 Kolorowanie wg ustalonych zasad 

 Wycinanie po liniach, różnych kształtów 

 Rysowanie po śladzie 

 Odwzorowywanie szlaczków i wzorów 


