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Розвиток дрібної моторики пальців рук молодших школярів  

під час роботи з пластичними масами 

Масюта Аліна 

Науковий керівник – викладач О. В. Бужин 

 

Основою загального розвитку дітей молодшого шкільного віку та одним 

із показників інтелектуальної готовності дитини до школи є розвиток дрібної 

моторики пальців рук. У цій галузі школярі зазнають серйозних труднощів, 

саме тому проблемі розвитку функціонування пальців рук дітей молодшого 

віку приділяється особлива увага. 

Багато науковців, зокрема Л. Антакова-Фоміна, А. Катаєва, Б. Пінський, 

вважають, що розумовий розвиток та моторика рук взаємопов’язані. Якщо в 

дитини спостерігаються мовленнєві або інтелектуальні відхилення, то 

необхідно розвивати узгодженість рук та моторику її пальців. 

Дрібна моторика – це здатність дитини виконувати дрібні й точні рухи 

кистями та пальцями рук завдяки скоординованим діям нервової, м’язової та 

кісткової систем організму. Тренування рухів пальців рук покращує не лише 

рухові можливості дитини, а й розвиток таких процесів, як мислення, пам’ять, 

мовлення. Добре розвинена дрібна моторика пальців рук дозволяє дітям 

виконувати велику кількість різноманітних дій і процесів. 

Важливу роль у розвитку дрібної моторики пальців рук молодших 

школярів відіграє робота з пластичними масами, зокрема з пластиліном, 

глиною, солоним тістом. Такі заняття надають великих змог для розвитку й 

навчання дітей.  

Розвитку дрібної моторики рук молодших школярів сприяє використання 

однієї з технік роботи з пластиліном – пластилінографії, принцип якої полягає у 

створенні з пластиліну картин із зображенням більш-менш опуклих, 

напівоб’ємних об’єктів на горизонтальній поверхні. Така діяльність вимагає 

особливої точності та гнучкості, адже потребує слідування раніше вигаданого 

ескізу, уважності та акуратності у виконанні дрібних деталей. 

Відповідно до навчальної програми початкової освіти молодші школярі 

освоюють традиційні види ліплення: предметне, сюжетне, декоративне. 

Основними завданнями навчання дітей ліпленню є: формування навичок 

роботи з пластиліном, освоєння прийомів ліплення (розкочування пальцями чи 

долонями, прищипування, відтягування або скочування, вдавлювання, 

загладжування, згинання в кільце чи іншу фігуру) і створення за їхньою 

допомогою сюжетних картин, навчання вмінню орієнтуватися на аркуші 

паперу, розвиток дрібної моторики, координації рухів рук, окоміру. Така ручна 

праця сприяє розвитку сенсомоторики в дітей – узгодженість у роботі очей і 

рук, гнучкості й точності у виконанні дій. 

Отже, головна мета роботи з пластичними масами полягає в розвитку 

дрібної моторики дітей молодшого шкільного віку. Саме від рівня розвитку 

м’язів руки та дрібної моторики пальців рук залежить інтелектуальна 

готовність дитини до школи, розвиток мовлення та успіх у подальшому 

опануванні письма. 


