
Ćwiczenia i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym z 

nieustaloną lateralizacją  

 

Lateralizacja nieustalona występuje w przypadku braku dominacji poszczególnych narządów 

ruchu i zmysłów. Wiąże się to najczęściej z osłabieniem w zakresie funkcjonowania ręki, co 

może powodować późniejsze trudności w nauce czytania i pisania. Dlatego też zaleca się 

wykonywanie poniższych zabaw i ćwiczeń. 

 

I. Ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała  

 wskazywanie lewej i prawej strony ciała: 

- zabawy ruchowe związane z pokazywaniem lewej ręki, prawej ręki, lewej nogi, prawej 

nogi; 

- dotykanie naprzemienne: lewy łokieć i prawe kolano, prawy łokieć i lewe kolano, 

prawa dłoń i lewa stopa, lewa dłoń i prawa stopa, chwytanie prawą ręką lewego ucha  

i odwrotnie; 

 przekraczanie linii środkowej ciała; 

 wyrabianie i utrwalanie orientacji w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw: 

– ćwiczenia przed lustrem w celu pokazania dziecku zmiany stron u osoby stojącej 

naprzeciw – wykonując ćwiczenie dziecko czuje inną niż widzi stronę np.: wskaż lewe 

oko, wskaż tył głowy, wskaż prawe ucho, chwyć lewy łokieć; 

– ćwiczenia z osobą naprzeciw: osoba wymienia swoje części ciała i dziecko to 

obserwuje np.: dziecko wskazuje samo na sobie części jej ciała; 

– osoba i dziecko wykonują te same czynności, współdziałają ze sobą np.: podajcie 

sobie prawe ręce, dosuń czubek swojego prawego buta do prawego buta kolegi, włóż 

rękę do lewej kieszeni kolegi, podnieść lewą rękę kolegi swoją prawą ręką; 

 odtwarzanie ruchów ze schematów rysunkowych; 

 wykonywanie prac plastycznych zgodnie z poleceniem (np. w prawym górnym rogu 

przyklej chmurkę); 

 ćwiczenia równoważne: 

o chodzenie po równoważni prostej, pochyłej (np. na placu zabaw), 

o chodzenie po liniach prostych, krzywych, łamanych, 



 chwytanie piłki raz lewą raz prawą ręką; 

 ćwiczenia rytmiczne:  

o wybijanie stałego wzorca rytmu jednostronnie, w którym wszystkie uderzenia 

są równej długości i wykonywane ich w równych odstępach czasu jedną ręką, 

nogą, następnie zmiana i dziecko powtarza, 

o rytmy obustronne: wybijanie rytmów obiema rękami, nogami itp. 

o gdy dziecka opanuje zasady regularne, możemy zademonstrować ruchy 

nieregularne: 

- wybijanie rytmu nogami o podłogę, 

- wystukiwanie na bębenku. 

- wybijanie rytmu prawą ręką , prawą nogą, lewą ręką , lewą nogą, prawą ręką, 

lewą nogą, lewą ręką , lewą nogą; 

 

II. Ćwiczenia orientacji w przestrzeni 

 Wykonywanie poleceń, zadań, ćwiczeń zgodnie z zademonstrowanym ruchem czy  

z instrukcją słowną np.: stań przede mną, przodem ciała do mnie, wykonaj zwrot w 

lewo, jeszcze raz w lewo, teraz wykonaj w tył zwrot, półobroty i obroty wokół własnej 

osi; 

 Ćwiczenia z określeniem ustawienia, położenia: stań między misiem a lalką, stań przed, 

stań za, stań obok, stań pod, stań na; 

 Unieść piłkę nad stołem, klaśnij nad piłką, przetocz piłkę pod stołem, między nogami, 

po desce itp.; 

 Łączenie ruchów dziecka z obrazami wzrokowymi np.: chodzenie po narysowanej 

ścieżce, poruszanie się według określonych znaków orientacyjnych, wymijanie 

przeszkód; 

 Slalom między przeszkodami, odgadywanie czynności wyrażonych ruchem, 

wykonywanie ruchów zgodnie z poleceniem słownym; 

 Zapisywanie lub rysowanie schematu, planu poruszania się, odgadywania czynności 

ruchowych – nazywanie ich; 

 Obserwowanie i odtwarzanie wzajemnego położenia na wydzielonej i ograniczonej 

płaszczyźnie: klocków i figur płaskich, symboli graficznych, w tym różnych linii, cyfr, 

liter, różnych przedmiotów narysowanych na wzorach, schematach, obrazkach: 



– układanie obrazków po lewej stronie, w dole, w górze, pod, nad;  

– odtwarzanie w formie odwzorowywania jako: nakładanie, układanie;  

– rysowanie, pogrubianie, np.: konturu, łączenie punktów tworzących siatkę danego 

układu itp.; 

– porównywanie i różnicowanie układów podobnych, pozornie podobnych i różnych. 

 Tworzenie kompozycji z różnych elementów w formie mozaikowej, wzorów szlaczków 

itp. 

 

III. Ćwiczenie percepcji wzrokowej 

 składanie obrazka z części – układanki, puzzle, rozcinanki, które składamy z elementów 

w całość; 

 wyodrębnianie różnic między podobnymi obrazkami; 

 zabawy, typu: co się zmieniło - układamy kilka przedmiotów, a dziecko ma zapamiętać 

ich kolejność i sposób ułożenia. Gdy dziecko odwraca się, zmieniamy ułożenie; 

 wybieranie, dobieranie identycznych obrazków; 

 odtwarzanie dwuwymiarowych geometrycznych układów przestrzennych na 

podstawie modelu, np.  

- dziecko układa figury geometryczne według modelu, następnie przykleja je na 

papierze; 

- układa figury z zapałek, patyczków, modeluje z plasteliny, ciastoliny itp.; 

 odtwarzanie trójwymiarowych układów przestrzennych na podstawie modelu: 

- bardziej złożone konstrukcje, np. z klocków  

 odwzorowywanie i komponowanie własnych wzorów. 

 

IV. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej 

 kreślenie w powietrzu kształtów geometrycznych, liter, cyfr; 

 kreślenie linii poziomych, pionowych, ukośnych, kształtu koła; 

 rysowanie tzw. leniwej ósemki; 

 rysowanie, malowanie na dużych arkuszach papieru, tablicach; 

 wypełnianie konturów; 

 rysowanie po śladzie – tzw. ćwiczenia grafomotoryczne; 



 kalkowanie, obrysowanie, rysowanie z wykorzystaniem szablonów wewnętrznych 

i zewnętrznych; 

 malowanie palcami, z wykorzystaniem obu rąk; 

 wycinanie nożyczkami; 

 nawlekanie korali, makaronu, słomek, itp. 

 wydzieranki papierowe; 

 nawijanie nici na szpulkę; 

 zbieranie małych elementów, np. grochu, koralików – np. segregowanie wg koloru, 

itp. 

 zabawy piłkami o różnej wielkości i fakturze; 

 zabawy balonem (dmuchanie, podrzucanie, odbijanie częściami ciała); 

 rzucanie piłeczkami do celu; 

 zabawy woreczkiem z piaskiem, kaszą, fasolą: oklepywanie, podrzucanie, rzucanie; 

 kreślenie na tackach z piaskiem, kaszą, solą; 

 wykonanie ćwiczeń graficznych przy użyciu różnych narzędzi: kredy, kredek 

woskowych, węgla rysunkowego, pędzla, ołówka, pióra, długopisu, mazaków różnej 

grubości; 

 usprawnianie drobnych ruchów dłoni i palców oraz ich współdziałanie; 

 zabawy paluszkowe. 

 

 

 

 

 

 

 


