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Ce este?
De-a lungul timpului, conceptul de
motricitate a fost foarte studiat de
specialisti. Asadar, s-a ajuns la concluzia ca
aceasta este asociata cu achizitiile din plan
cognitiv

Motricitatea
este un
concept care inglobeaza
un ansamblu de functii
fiziologice,
anatomice,
neurologice, psihologice
care asigura miscarea;

Achizitiile motrice influenteaza intelegerea
lumii, relatiile. Motricitatea manuala este
functia care permite actiunea fina si
diferentiata cu o singura mana sau cu
ambele pentru a realiza o actiune
complexa cu sau fara contact vizual;

Motricitatea fina asigura coordonarea
manuala si coordonarea oculo-motorie.
Dezvoltarea motricitatii fine incepe foarte
devreme, cu mult inainte de a merge la
gradinita. Tinutul lingurii, paharului cu
apa, inchisul nasturilor sau a capselor sunt
activitati
care
solicita
si
dezvolta
motricitatea mainilor.

Inainte de a merge la scoala, ai grija sa ii
oferi copilului posibilitatea de a-si dezvolta
musculatura mainilor.

Aparitia tehnologiei in viata noastra si a
copiilor nostri are drept consecinta
diminuarea abilitatilor motorii.
Incurajeaza copilul sa construiasca lego,
sa faca puzzle, sa modeleze!

Beneficii

cand gesturile dobandesc
finete devin mai precise, mai
rapide, poate realiza actiuni
intr-o maniera mai fluida;
executia devine mai putin
dependenta de văz,
opereaza mai mult prin
proprioceptie;
copilul devine capabil sa tina
cont de diferite elemente de
mediu pentru a-si planifica
raspunsul in acord cu
intentiile sale;
motricitatea ii permite
copilului sa comunice, sa se
exprime; ajuta la stabilirea
unor relatii armonioase (se
joaca impreuna cu alti copii,
construiesc impreuna, se joaca
cu mingea, etc)
diferitele strategii/activitati
pe care le folosim ajuta
simultan la dezvoltarea
cognitiei; abilitatile motrice
fac lumea mai accesibila;

abilitatile motrice duc
la o mai mare
autonomie, la o mai
buna cunoastere a
lumii;
ajuta la descarcarea
surplusului de energie
si regasirea echilibrului
tonic (loveste o minge,
se leagana, sare, etc)
motricitatea are
impact asupra stimei
de sine, asupra
sentimentului de
competenta;

Abilitatile grafice ce se exprima prin
pictura si desen solicita si dezvolta la copil
numeroase strategii cognitive pe care le
vom enumera mai jos:

Sfaturi
Repetati situatiile!

Propuneti activitati ludice.

Repetitia permite cautarea strategiei

Placerea si jocul sunt indispensabile

care este cea mai eficienta prin

progresului in ceea ce priveste

incercare si eroare; totodata permite

dezvoltarea abilitatilor motrice (ca si

miscarii sa se automatizeze.

in celelalte domenii de dezvoltare).

Tineti cont de factorul afectiv!
Totodata placerea cu care se
realizeaza o activitate reprezinta un
factor de implicare reala.

Adaptati-va asteptarile la varsta
copilului!
Reperele de dezvoltare a actelor
grafice sunt:
1-2 ani - prima etapa a mazgaliturilor
2-3 ani - tot mazgalituri insa imitand zigzaguri,
cercuri, linii
3 ani - tendinta de a inchide figurile, in special
cercul
3-3.6 ani - deseneaza un cerc, copiaza linii verticale
si oblice
4 ani - deseneaza patrat, dreptunghi
5 ani - deseneaza triunghi, poate realiza o scara
5.6 ani - poate reproduce doua semne diferit
orientate
6 ani - deseneaza un romb si copiaza 3 semne
orientate diferit

Experienta copilului depinde de
calitatea si cantitatea contextelor de
stimulare care ii sunt oferite; asadar,
gasiti cat mai multe activitati diferite
Observati dificultatile motrice!
Motricitatea fina si grosiera
reprezinta un predictor pentru o
eventuala problema neurologica; cu
cat detectia este mai timpurie cu atat
sunt mai mari sansele de remediere
cu ajutorul specialistilor.

dar care sa aiba acelasi obiectiv:
joaca de-a semnatura;
punerea carligelor de rufe in jurul
unei farfurii de carton;
punerea banutilor intr-o pusculita;
realizati ornamente de brad sau
aranjamente cu flori;
realizati impreuna felicitari pentru
doamne;

Scrisul

Scrisul si desenul sunt conditionate de
stapanirea gestului grafic dar si de
parametri cognitivi, afectivi si sociali.
Abilitatile grafice permit cunoasterea
repertoriului diferitelor linii pentru a
desena, picta, scrie, trasa, hasura,
colora, contura, etc.

Aceste gesturi rezulta din achizitii
motorii complexe care implica
dirijarea miscarii proximale
(deplasarea bratului), miscarii distale
(mana, deget), control ocular si
kinestezic, orientarea spatiotemporala. Este necesara alegerea
unei maini dominante.

Desenele pe baza de linii si cercuri apar in jurul varstei de 3
ani urmand a se dezvolta si automatiza pana la 5 ani si
jumatate.
De la 4 ani, copilul scrie cifrele, bastonasele si chiar literele
de tipar. Tot de la 5 ani si jumatate este clara mana
dominanta in exercitiul scrisului.
In scris, mentinerea creionului este asigurata de o priza
digitala formata din degetul mare, aratator si mijlociu.

Descarca de pe internet fise de lucru
pentru exersarea scrisului. De
exemplu, fisele ca unitul punctelor,
trasee cu diverse tipuri de linii sau
forme. Lasa copilul sa lucreze singur
pentru cateva minute. Este un bun
exercitiu de responsabilizare si studiu
individual. Fii mereu disponibil dar nu
in umbra lui!
Achizitioneaza dispozitive ajutatoare
pentru scris. Sunt din silicon si se
ataseaza pe instrumentul de scris
avand o forma care ajuta la
pozitionarea corecta a degetelor pe
creion.

Iti multumim
Daca ti-a placut materialul nostru, va
invitam sa ne oferiti un feedback la
contact@priority-clinic.ro.

Urmareste si pagina noastra de
facebook: Priority Clinic pentru ca ne
straduim sa postam multe materiale,
sfaturi si video-uri relevante.

Priority Clinic este prima clinica de
terapie a limbajului din Bucuresti. Ne
gasesti pe strada Clabucet, numarul
46 (zona Piata Chibrit).

Informatii despre proiectele
dezvoltate gasesti pe:
www.priority-clinic.ro
www.lectiidelogopedie.ro
Sau da-ne un telefon la 0722783135

