
INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

„PALUSZKOWY TRENING” 

Tytuł innowacji: 

Paluszkowy trening 

Autorami programu są:  

mgr Agnieszka Markiewicz-Pakuła i mgr Agnieszka Wyrzykowska 

Typ innowacji: 

Programowa: 

Wzbogacenie programu nauczania o nowe treści, formy i metody służące 

rozwijaniu motoryki małej uwzględniając cały rozwój dziecka w wieku 

przedszkolnym. 

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej 

W procesie wychowawczo-dydaktycznym prowadzonym w naszej placówce dużą 

uwagę przywiązujemy do rozwoju zdolności motorycznych u dzieci już od pierwszych 

dni pobytu w przedszkolu. Stymulując rozwój zdolności motorycznych pozytywnie 

wpływamy na rozwój mowy i języka. Wyjątkowo cenne są te ćwiczenia, które 

skupiają się na zróżnicowanych ruchach palców. Rozwój motoryczny jest ściśle 

powiązany z późniejszym sprawnym rysowaniem i czytelnym pisaniem. Wymaga 

dużo czasu,  praktyki i solidnego przygotowania mięśni ręki. Potrzeba wprowadzenia 

innowacji pedagogicznej wynika z przeprowadzonej przez nauczycieli obserwacji  

i diagnozy dzieci uczęszczających do naszej placówki, które bardzo często odczuwają 

zmęczenie, skurcze mięśni podczas pisania/rysowania lub po pisaniu/rysowaniu  

a nawet ból rąk. Powodem tego jest nie w pełni rozwinięta kontrola kinestetyczna. 

Dzieci mają słabo rozwinięte drobne mięśnie nadgarstków, co prowadzi  

do zniechęcenia, braku dbałości o estetykę pracy, obniżenia tempa, niskiej motywacji 

a nawet do zaniechania nauki pisania. W wielu przypadkach może to również 

doprowadzić do wadliwej postawy i słabego wzroku. Dlatego tak bardzo istotne jest, 

aby dziecko w naszej placówce było właściwie przygotowywane do nauki pisania  

oraz zdobyło odpowiednie umiejętności motoryczne, które pomogą mu odnieść sukces 

przechodząc na wyższy szczebel edukacji.„Paluszkowy trening” to bardzo przyjemny  

i radosny program zabaw i ćwiczeń dla dzieci, nauczycieli edukacji przedszkolnej, 

pedagogów a także rodziców. Program ten zachęca do kreatywności, rozwijania 

wyobraźni i wspólnej zabawy. 



Czas trwania: 

01.09.2017r. – 30.06.2020r. 

Zakres innowacji: 

Działaniem innowacyjnym zostaną objęte wszystkie dzieci z przedszkola 

1. Grupa I – 3 latki 

2. Grupa II – 4 latki 

3. Grupa III – 5 latki 

4. Grupa IV – 6 latki 

5. Grupa V – 5-6 latki 

Cele innowacji: 

Cel ogólny: 
• Usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców,  

a także motoryki dużej w zakresie sprawności i napięcia mięsni całego ramienia  

oraz postawy siedzącej. 

Cele szczegółowe: 
• Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, 
• Kontrolowanie własnego ciała, 
• Wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia, 
• Przekraczanie linii środka, 
• Usprawnianie precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, palców, 
• Kształtowanie prawidłowego napięcia mięśniowego, 
• Stymulowanie dużych ruchów, poprawa stabilizacji centralnej,  
• Integrowanie odruchów, 
• Rozwijanie zdolności do izolowania ruchów barków, łokci, nadgarstków, 
• Opanowanie czynności samoobsługowych m. in. mycie się, mycie zębów, 

posługiwanie się sztućcami podczas jedzenia, ubieranie się,  
• Opanowanie umiejętności przedszkolnych i szkolnych, 
• Wzmacnianie koncentracji uwagi. 

Sposoby realizacji: 

Innowacja realizowana  jest w godzinach pracy przedszkola, zajęcia odbywają się 
raz w tygodniu i trwają po ok. 30 – 45  minut ( w zależności od grupy wiekowej).  

Innowacja może być także realizowana jako część zajęć dydaktycznych. 

Zadania:  
• prowadzenie zajęć przez nauczyciela zgodnie z założonymi celami, 
• warsztaty doszkalające dla nauczycieli pracujących we wszystkich grupach 

wiekowych, 
• włączenie rodziców dzieci do programu (udział z dziećmi w konkursach związanych  

z innowacją, przygotowywanie prac plastycznych itp.). 

Proponowany tok zajęć: 
➢ Przywitanie 



➢ Ćwiczenia świadomości osoby, schematu ciała, przestrzeni 

➢ Seria rozmachowa 

➢ Seria manualna 

➢ Seria ruchów precyzyjnych 

➢ Relaksacja 

Założenia innowacji: 

Innowacja zakłada prowadzenie zajęć planowych zgodnie z podstawą programową 
wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 14.07.2017 r., Dziennik Ustaw poz. 356)  oraz z programem 

wychowania przedszkolnego autorstwa: Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej,  

pt.: "Razem w przedszkolu" dopuszczonego do użytku szkolnego przez Ministra 

Edukacji Narodowej i wpisanego do wykazu programów z zakresu wychowania 

przedszkolnego o numerze dopuszczenia: DKW-4013-1/00. 

Innowacja spaja elementy Terapii Ręki z „Gimnastyką paluszkową”  

G. Dolya i J. Holder. 

Założeniem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści, formy  

i metody służące rozwijaniu motoryki małej uwzględniając cały rozwój dziecka  

w wieku przedszkolnym. 

Treści programowe 
• Poprawienie komunikacji, języka i umiejętności czytania i pisania, 
• Wzbogacanie języka i poszerzanie słownictwa, 
• Usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej: 

✓ ćwiczenia rozwijające doznania dotykowe, 

✓ ćwiczenia mające na celu uczenie się kierowania ruchami rąk, 

✓ ćwiczenia w naśladowaniu prostych ruchów obu dłoni, 

✓ ćwiczenia w odtwarzaniu przez dzieci ruchem dłoni i gestem, 
• Rozwijanie zdolności manualnych: 

✓ ćwiczenia doskonalące sprawność ruchową nadgarstka, dłoni, palców, 

✓ ćwiczenia usprawniające i uwrażliwiające obie dłonie, 

✓ ćwiczenia rozwijające płynność ruchów obu rąk oraz ruchy naprzemienne, 

✓ ćwiczenia mięśni przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców - regulowanie 

napięcia, rozluźnianie,  

✓ usprawnianie chwytania i umiejętności kontrolowania przyboru do pisania, 
• Rozwijanie orientacji przestrzennej, 
• Rozwijanie zdolności przestrzegania instrukcji słownych, 

Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej. 

Spodziewane efekty: 

Dziecko:  
• Ukształtuje koordynację wzrokowo – ruchową, 
• Kontroluje własne ciało, 
• Wypracowuje umiejętność koncentracji uwagi, 



• Przekracza linię środka, 
• Usprawnia  precyzyjne ruchy rąk, dłoni, palców, 
• Prawidłowo ukształtuje napięcie mięśniowe, 
• Zintegruje odruchy, 
• Rozwinie zdolność do izolowania ruchów barków, łokci, nadgarstków, 
• Opanuje czynności samoobsługowe m. in. mycie się, mycie zębów, posługiwanie się 

sztućcami podczas jedzenia, ubieranie się,  
• Opanuje umiejętności przedszkolnych i szkolnych, 
• Dotyka i rozróżniania różnorodne faktury, 
• Zdobędzie nowe umiejętności manualne i manipulacyjne, 
• Wiąże  sznurowadła, zapina guziki,  
• Buduje z klocków konstrukcje, układa puzzle, 
• Składa, ugniata papier, drze gazety, papiery, lepi z plasteliny, gliny, masy solnej, 

nawleka koraliki na sznurek, 
• Składa litery i cyfry z części,  
• Buduje z naturalnych materiałów, 
• Wyszukuje w woreczku przedmioty, litery, cyfry bez kontroli wzroku, 
• Maluje farbami z uwzględnieniem porównań, zestawień, mieszania kolorów, stopnia 

ich nasycenia, 
• Zamalowuje dużą przestrzeń ograniczoną konturem (pędzle, palcami, gąbką, kredą, 

węglem itp.), 
• Zachowuje kierunek malowania od lewej do prawej, z góry na dół, 
• Zachowuje kierunek pisania owali liter (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, 

zaczynając od miejsca cyfry 2 na tarczy zegarowej). 

Rodzice: 
• Angażują się w proponowane formy działań. 

Przedszkole: 
• Kreatywność nauczyciela, 
• Zdobycie przez nauczycieli nowego doświadczenia i wiedzy. 

Po zakończeniu innowacji i podsumowaniu wniosków zostaną zapoznani: 
• dyrektor przedszkola,  
• nauczyciele, 
• rodzice, 
• organ prowadzący. 


