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GIMNASTYKA DLA DŁONI 

PRZYGOTOWANIE

Ćwiczenia najlepiej wykonywać przy stole przykrytym przyjemnym materiałem 
(np. kocem, ręcznikiem). Warto zadbać oto, by nie była to twarda, chłodna po-
wierzchnia. 

ROZGRZEWKA 

a) Układamy dłonie na stole. Dłonie obok siebie.
 » rozszerzamy i łączymy palce naprzemiennie

stopień trudności łatwy

dla grupy ND

czas trwania około 45 minut

autorki
Pracowniczki Dziennego Domu Pomocy Społecznej,  
ul. Gen. Maczka 1, Gdynia

komentarz

Opisane ćwiczenia zostały sparwdzone podczas 
wieloletniej praktyki zajęć z seniorami. Niektóre 
z ćwiczeń wykorzystują materiały łatwo dostępne na 
rynku, w innych opisane są sprzęty zaprojektowane 
i wałsnoręcznie wykonane przez pracowników 
Dziennego Domu (paski gąbki, patyczki, deseczki 
o otworkami, materiałowe woreczki). To jedynie 
sugestie i inspiracje do tworzenia podobnych narzędzi  
i przykład, że przy odrobinie inwencji można wykonać  
je bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. 



 » odwracamy dłonie za zewnątrz i do środka

 » zwijamy palce w pięść i prostujemy – kciuk na zewnątrz

 » zwijamy palce do środka i na zewnątrz – kciuk schowany w dłoni

b) Wyciągamy ręce wyprostowane przed siebie.

 » ściskamy dłonie w pięść, potem otwieramy palce szeroko
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 » wyprostowane dłonie odwracamy na zewnątrz i do środka

 » wykonujemy ruch „gry na pianinie” 

c) Łokcie oparte na stole, dłonie złączone, palce skierowane w górę (jak do modlitwy).
 » pochylamy złączone dłonie raz na prawo, raz na lewo

 » przechylamy złączone dłonie raz do przodu, i do pozycji pionowej
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d) Uniesienie wyprostowanej prawej ręki – ruch jak do wkręcania żarówki, następ-
nie powtarzamy lewą ręką. 

e) Rozcieranie dłoni. Naprzemienne ruchy góra-dół wewnętrzną częścią dłoni. 

f) Rozcieranie dłoni na zewnątrz (ruch jak do mycia rąk). 

g) Rozluźnianie dłoni (ruch jak strzepywanie wody). 
h) Dłonie oparte o stół zewnętrzną krawędzią, palce proste. 

 » Sięganie kciukiem do stołu. Powrót do pozycji wyjściowej. 
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ĆWICZENIA Z PRZYRZĄDAMI

1. Do ćwiczenia potrzebny będzie pasek cienkiej gąbki lub innego tworzywa. 
Grubość do 0,5 cm; długość 50 cm; szerokość 15 cm (np. pocięta karimata).
a) Pasek leży w pozycji poziomej.

 » zwijanie oburącz w rulon i rozwijanie

 » zwijanie prawą ręką i rozwijanie

 » zwijanie lewą ręką i rozwijanie

b) Pasek zwinięty w rulon. Trzymamy rulon prawą ręką w pozycji pionowej. Od-
wracamy go na zewnątrz do pionu i do środka. Powtarzamy czynność lewą 
ręką. 
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 1a. Kwadrat wycięty z tej samej tkaniny (np. 15x15 cm). 
 » zaginamy kolejne rogi do środka tworząc rożek (obie dłonie) 

 » ćwiczenie wykonujemy prawą i lewą ręką naprzemiennie

2. Do ćwiczenia potrzebne będą dwa drewniane patyki (długość ok. 15 cm, średni-
ca 1,5 cm – można np. wyciąć je z kija od szczotki)
a) Dłonie ułożone równolegle – każda spoczywa na osobnym patyku. Rolujemy 

patyki w górę i w dół. 

 » przesuwamy dłonie naprzemiennie - prawa w górę, lewa w dół 

b) Dwa patyki ułożone pod dłonią prawą przesuwamy w górę, w dół. Powtarza-
my ruch lewą ręką. 
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c) Ręce oparte na łokciach. W każdej dłoni trzymamy patyk za jego koniec. Prze-
suwamy kciuk i palce po patyku. 

d) Łączymy dłonie – patyki znajdują się pomiędzy nimi. Wykonujemy ruch po-
cierania pilnując, żeby patyki nie wypadły. 

e) Wystukiwanie rytmu. Prowadzący wystukuje prosty rytm – seniorzy powta-
rzają. 

 » zachęcamy uczestniktów do podania własnego rytmu
 » wystukujemy rytm prostej piosenki

3. Do ćwiczenia potrzebne będą materiałowe woreczki (15/15 cm) wypełnione 
różnego rodzaju granulatem (fasola, groch, styropian, ryż itp.) – ważne by 
„wypełniacze” miały różną wielkość. 
a) Rozpoznawanie kształtu nasionek z woreczka po dotyku, podawanie sobie 

woreczka, aby każdy mógł poczuć różnicę.
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b) Podrzucanie woreczków do góry oburącz (zachęcamy do jak najwyższego 
rzucania). 

c) Rzucanie woreczkiem prawą i lewą ręką na przemian.

d) Przerzucanie woreczka z ręki do ręki. 

e) Trzymamy woreczek na pewnej wysokości – puszczamy go i staramy się 
chwycić go w locie. Powtarzamy lewą ręką. 

f) Na środku stołu stawiamy pojemnik. Seniorzy starają się wrzucić swój wore-
czek do pojemnika. 
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4. Do ćwiczenia potrzebne będą plastikowe piłeczki z kolcami.
a) Trzymamy piłeczkę oburącz. Wykonujemy ruchy koliste wewnętrznymi czę-

ściami dłoni. 

b) Kładziemy piłeczkę na zewnętrznej części lewej dłoni. Prawą ręką przesu-
wamy piłeczkę  ruchem kolistym w kierunku barku. Powtarzamy ruch lewą 
ręką. 

c) Kładziemy piłeczkę na stole. Na piłeczkę kładziemy dłoń – wykonujemy ruchy 
koliste prawo-lewo, góra-dół. Powtarzamy ruch lewą ręką. 

d) Podrzucamy piłeczkę obiema dłońmi: 
 » jak najwyżej 

 » jedną ręką 
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 » z ręki do ręki 

 » w czasie rzutu wykonujemy klaśnięcie 1,2,3 

e) Na środku stołu stawiamy pojemnik 

 » wrzucamy piłeczki prawa ręką do pojemnika
 » powtarzamy rzut lewą ręką
 » wrzucamy z odbiciem („kozłem”) o stół

5. Do ćwiczenia potrzebne będą deseczki z otworkami i kolorowe sznureczki  
(dobrze sprawdzić mogą się np. sznurowadła).
a) Przeplatanie sznurka przez otworki. 

b) Różne stopnie trudności wzoru – np. ścieg krzyżykowy, ścieg prosty itp. 
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c) „Rozpruwanie pracy” – odwracanie czynności.
d) Tworzenie pętelek ze sznureczków.

 5a. Kolorowe sznureczki i kolorowe korki z butelek z dziurkami. 
a) Nawlekanie korali.

b) Prosimy o nawleczenie konkretnej liczby korków. 

c) Prosimy o nawleczenie korków w określonej kolejności kolorystycznej. 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem obu rąk – wdech (ręcę do góry) i wydech 
(ręcę w dół). Kilka powtórzeń. 
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