


ФИНИ МОТОРНИ ВЕШТИНИ

Што се фини моторни вештини?

ФиниФините моторни вештини претставуваат способност за користење на малите мускули на 
рацете и зглобовите. Овие движења ни доаѓаат толку природно што обично не размислуваме 
за нив. Сепак, фините моторни вештини се сложени. Тие вклучуваат координиран напор на 
мозокот и мускулите и се надградуваат на грубите моторни вештини кои ни овозможуваат да 
правиме поголеми движења, како на пр. трчање или скокање, кога користиме поголеми 
мускули. 

ФиниФините моторни вештини не се специфични вештини кои се изучуваат како на пр. читањето 
или математиката, но директно влијаат врз способноста децата да учат и да покажат што 
знаат. Така, на децата им требаат фини моторни вештини за да заокружат одговор на тест или 
да напишат есеј или да одговорат на некое прашање. Исто така, на децата им требаат фини 
моторни вештини за да ги извршуваат секојдневните задачи како што се облекување и миење 
заби.

Примери на фини моторни вештини

ФиниФините моторни вештини се неопходни за активности како што се:

Воочување на можни проблеми со фините моторни вештини

Децата се развиваат со различна динамика. Но, постојат пресвртници кои тие генерално ги 
постигнуваат на определена возраст, кои ги опфаќаат и фините моторни вештини. На пример, 
на возраст од 5 или 6 години, децата обично можат да копираат облици и букви и да користат 
виљушка и лажица. На 9 или 10 години обично можат да цртаат и користат линијари. Некои 
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Самостојна грижа:
• Користење на телефон
• Отворање и отклучување кваки и брави
• Ставање утикач во штекер
• Закопчување и откопчување облека
• Отворање и затворање патенти и токи
•• Врзување врвки на обувки
• Миење заби и користење забен конец
• Капење или туширање
• Користење тоалет

Играње:
• Тресење тропалка
• Редење коцки
•• Нижење монисти
• Слагалки
• Облекување и играње со кукли
• Вајање со глина
• Склопување шини за воз или автомобил
• Градење со лего или други конструктивни играчки
• Играње друштвени игри (фрлање коцка, движење пиони)

Училишни активности:
• Вртење страници на книга
• Боење, цртање и сликање
• Следење на линии
• Пишување и пишување на компјутер со тастатура и глувче
• Сечење со ножици
•• Мерење со линијар
• Свирење музички инструменти

Готвење и јадење:
• Фаќање ситни намирници како суво грозје со прсти
• Јадење со виљушка или лажица
• Отворање и затворање садови со различен облик и димензии
• Завртување и одвртување капаци
•• Земање порција храна со помош на маша или голема лажица 
• Сечење храна со нож, мешање и матење
• Мачкање мармалад, чоколаден крем,  путер
• Посипување зачини
• Поставување маса
• Сипање пијалаци, преливи за салата, кечап
• Миење и лупење овошје и зеленчук



Примери на активности за развивање на фините моторни вештини

Децата развиваат моторни вештини со различна динамика. Но, ако имаат проблем со 
совладување на клучни задачи како што се фаќање прибор (на пр. молив), преместување или 
придвижување предмети со прстите, користење ножици или врзување врвки, можете да 
помогнете преку некои од следниве активности.

• Пластелин и тесто
ПласПластелинот и тестото често се користат во активности за сетилен развој или подобрување на 
фините моторни вештини. Тестото за играње е лесно за правење: измешајте 2 шолји брашно, 
½ шолја сол, 2 кафени лажички растително масло, ½ до 1 шолја вода и, ако имате, боја за 
храна. Поттикнете го своето дете да стиска, истегнува, штипнува, витка и сука „змии“ или 
„црви“ од пластелин или тесто за играње и да ги сече со безбедни соодветни ножички. Правете 
заедно со него/неа разновидни форми користејќи модли за колачиња, пластични ножиња, 
сукала и сл. и украсувајте ги со гранчиња, монисти и копчиња. Научете го детето да не го става 
пласпластелинот/тестото или малите предмети во уста и внимавајте  да се придржува до Вашите 
инструкции. 

• Цртање
Цртањето е една од најважните активности која децата треба да имаат можност да ја прават 
секојдневно за да ги развиваат своите фини моторни вештини. Тоа е најважната активност која 
му претходи на пишувањето. Напредувајќи низ фазите на цртање, децата развиваат контрола 
неопходна за формирање букви и за пишување. Понудете му на детето различни видови 
хартија и прибор за пишување - моливи, пенкала, восочни боички, фломастери, креди итн.
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деца не успеваат да ги постигнат овие пресвртници навреме, а проблемите со моторните 
вештини може да бидат знак за нарушување на развојната координација, односно диспраксија. 
Децата со дисграфија можат исто така да имаат проблеми со фините моторни вештини.

Тешкотиите со фини моторни вештини честопати не можат да се воочат до градинка или прво 
одделение, но постојат некои сознанија и идеи што можат да им помогнат на родителите да го 
следат или проценат напредокот на своите деца на помала возраст. 

Пресвртници за фини моторни вештини 

• 3 месеци. Вашето новороденче нема голема контрола на рацете, но може да ги доведе до устата. 
Рацете на новороденчето често се цврсто стегнати, но почнуваат да се релаксираат и да се отвораат 
на 3 месеци. Можеби ќе се обиде да посегне или да ја насочи раката кон некоја  играчка.
•• 6 месеци. Повеќето бебиња на оваа возраст можат да ги спојат рацете заедно и да посегнат по 
предмети со обете раце истовремено. На 6 месеци, Вашето бебе може да држи мали предмети кусо 
време.
• 9 месеци. На оваа возраст децата можат да донесат предмет до устата и да го префрлаат од една во 
друга рака. Рацете се опуштени и отворени поголемиот дел од времето. Многу бебиња почнуваат да 
фаќаат предмети со прстињата како со пинцета, користејќи ги палецот и показалецот.
•• 12 месеци. Повеќето деца на една година можат намерно да пуштат предмет и да ви го дадат ако го 
побарате. Можат да удрат две играчки една од друга, да стават или да земат предмет од некој сад  и 
да покажуваат кон предмети.
• 18 месеци. Децата на оваа возраст можат да плескаат со рацете, да мавтаат за збогум и да чкртаат 
со боичка без помош. Почнуваат да пијат од чаша и да јадат со лажица.
• 2 години. Повеќето деца покажуваат на сликите во книга и ги вртат страниците. Можат да наредат кула 
од три или четири коцки. 
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• Сликање / боење
РРазлични видови сликање или боење можат да помогнат да се зајакне координацијата око-рака 
и рачната умешноста на Вашето дете. Така, боењето со прсти им дава можност на децата да ги 
користат рацете, додека сликањето со четка им помага да научат да држат четка и да развијат 
поголема контрола во ракувањето со прибор. Овие активности не треба да бидат 
комплицирани и децата треба да се поттикнуваат слободно да бојат и сликаат без многу насоки. 
Децата можат да се ангажираат во различни активности:
− боење со прсти
−− сликање со четки со различни дебелини
− сликање со печати – со дрвени печати, со форми изрезбарени на компир, половини од 
портокал или друго овошје или зеленчук, итн.
− боење со сунѓер
− боење со меурчиња (во чаша се раствора боја и детергент за садови и се дуваат балони со 
сламка кои потоа се пренесуваат на лист)
− боење со прскање (со помош на четка, а уште подобро со стари четкички за заби) 
−− боење со различни предмети: топчиња, валјаци, пердуви, листови итн. 

• Играње со сунѓери
Нов,Нов, чист сунѓер, малку вода и два сада се сѐ што ви треба за уште една активност за 
развивање фини моторни вештини. Наполнете сад со вода, а другиот оставете го празен. 
Вашето дете треба да го натопи сунѓерчето во вода, а потоа да го исцеди во другиот сад. Со 
оваа едноставна активност се зајакнуваат рацете и подлактиците. Ако имате табла, поттикнете 
го детето со мало сунѓерче (или отсечената коцка од сунѓер) да „пишува“ букви или бројки. 
Можете да организирате и натпревар – Кој прв ќе ја префрли водата од еден во друг сад.

• Трки со ориз
ОрОрганизирајте трка меѓу две или повеќе деца или меѓу Вас и вашето дете. Поделете една шака 
неварен ориз во онолку пластични чинии колку што има „тркачи“. Секој нека земе по една мала 
пластична пинцета и празна пластична чинија. Победник е оној кој прв ќе го префрли својот 
ориз во празниот сад со помош на пинцетата. Ако на Вашето дете му е тешко да го фаќа оризот 
со пинцета, почнете со гравчиња или монисти. Внимавајте детето да не проголта или да не 
пикне ориз, гравче или мониста во носот. Користете вакви игри за да му укажувате на детето на 
потребата од внимателно и безбедно ракување со мали предмети.

•• Игра со вода
Наполнете четвртина чаша со вода. Дајте му на Вашето дете празна чаша и пипета или чист 
медицински шприц, се разбира без игла, и поттикнете го да се обиде да ја префрли водата од 
полната во празната чаша со помош на пипетата или шприцот. Можете да користите повеќе 
чаши и да додадете бои за храна во нив (можете и да мешате бои и да ја искористите оваа игра 
да учите за боите). Исто така, можете да организирате и трка со повеќе деца или меѓу Вас и 
вашето дете, односно натпревар кој прв ќе ја префрли водата.

•• Градинарство и садење
Иако копањето и градинарството изгледаат како активности посоодветни за развивање на 
грубите моторни вештини, има елементи кои бараат и контрола на помалите мускулите. На 
пример, пресадувањето расад или цвеќиња во градината или во саксии бара вештини за 
координација око-рака при копањето, носењето или садењето. Користењето лопатка за копање 
дупки или користењето маша, штипалка или пинцета за земање и пренесување семиња исто 
така развива фини моторни вештини. 
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• Игри со прсти
Овие игри, како на пример „Чук, чук, Стојанче!“, „Лази буба, лази!“, „Примка“2 , „Петкамица“3  се 
одлични за вежбање на движењата на прстињата, односно за стекнување контрола и 
координација. Со нив се развиваат и говорот, концентрацијата и вештините за слушање.

• Нижење
НижењНижењето бара координација, концентрација и време за да се совлада. Одлично е за 
подобрување на координацијата око-рака и на фаќање предмети со прсти. Со децата можете 
заедно да правите ланчиња или белегзии од монисти или макарони (ако претходно ги обоите, 
децата полесно ги учат и боите). Колку се постари деца, толку помали предмети можете да им 
дадете да нижат. Кај помалите деца треба да се внимава нешто да не голтнат или пикнат в нос. 

• Врзување врвки
НаНа сличен начин се увежбуваат движењата на прстите и со врзување. Целта е децата 
самостојно да си ги врзуваат врвките на обувките и на други предмети, што претставува 
прилично напредна вештина. Кај помалите деца прво можете да вежбате врзување врвки на 
парче картон, при што важно е да ги научите да ги протнуваат врвките низ отвори (почнете со 
поголеми отвори на парче картон па полека преминете на помали отвори). 

• Кинење хартија
ДајДајте им на децата да кинат и туткаат различни видови хартии, со различен квалитет, текстура 
и дебелина, во различни бои. Ова ќе ги зајакне мускулите на прстите и рацете. Со стутканите 
топчиња хартија можете да играте „кошарка“. Можете да им дадете на децата ножички и лепило 
и да ги научите да прават колажи. 

• Преклопување листови хартија
ПревитПревиткувањето/преклопувањето листови хартија е фина моторна вештина што децата треба 
да ја развијат пред да тргнат во прво одделение. Поттикнете ги да смислат сопствен начини за 
превиткување хартија, на пример за да направат авионче, пред Вие да им објасните како тоа да 
го направат. 4 Така ја поттикнувате нивната креативност. Пуштете ги децата да се обидат да ги 
„летаат“ авиончињата и да смислуваат подобри и поефикасни начини на превиткување преку 
експериментирање каков облик најдалеку ќе лета. Вака се подготвуваат за решавање 
проблеми и совладување на природните науки. Обидете се и со други форми, на пример капи, 
чамци или 2Д и 3Д чамци или 2Д и 3Д геометриски форми.

 

• Слагалки
Слагалките се една од најомилените активност за фини моторни вештини ширум светот, 
бидејќи го поттикнуваат когнитивниот развој, визуелната перцепција, концентрацијата и 
фокусирањето. Потребна е контрола на фината моторика за да се држат и спојуваат 
парчињата, што може да се види кога на пр. помало дете како се обидува да впика некое парче 
со сила. Со помалите деца и почетниците обидете се со слагалки со помал број парчиња или 
со цели сликички, а како што расте детето и се подобруваат неговите/нејзините вештини така 
треба да се зголемува бројот на парчиња.  Слагалките претставуваат одлична семејна забава 
во во која уживаат и возрасните. 

2Повеќе за оваа видете на: Играта „Примка“ - Населба Илинден (ilinden-skopje.mk)
3Повеќе за оваа видете на: Играта ,,Петкамица" - Населба Илинден (ilinden-skopje.mk)
4За идеи како се прават различни хартиени авиончиња, Ве молиме видете на: https://www.paperair-
planeshq.com/
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• Карти и друштвени игри 
Играњето со карти и игри не е само добро за интелектуалниот развој, туку бара и користење на 
мускулите на рацете, при што децата ги користат прстите за да креваат, сортираат, превртуваат, 
редат и ракуваат со картите и да пиончињата. 

• Активности во кои детето се грижи за себе
ЕденЕден од најдобрите начини за развивање на помалите мускули кај децата е поттикнување на 
нивната независноста и нивно оспособување да се грижат за себе. Активностите како што се 
јадење, облекување (закопчување облека, врзување врвки на обувки, затворање патенти), 
ставање паста за заби на четка или отворање/затворање чешма за да измијат раце им помагаат 
на децата да развиваат фина моторика и им дава чувство дека нешто постигнале.

• Коцки
ИграњИграњето со коцки е најдобриот начин за развивање на грубата и фината моторика, решавање 
проблеми, совладување на основните математички и природно-научни концепти, учење 
броеви, снаоѓање во простор и др. Утврдени се седум фази во играњето со коцки низ кои може 
лесно да се согледа и следи когнитивниот развој и созревањето на децата .

Фаза 1 – Истражување и носење
Малите деца си играат со коцки истражувајќи ги како и сѐ друго, третирајќи ги како играчки, а не составни делови 
на нешто што треба да се конструира. Ги држат и испитуваат така што ги допираат, тресат, ставаат во уста, 
фрлаат, искусувајќи ги на тактилно ниво. Ги носат наоколу, собираат и сортираат и почнуваат да прават обиди 
да ги спојуваат и комбинираат. Во оваа фаза, сè уште не градат ниту конструираат.
Фаза 2 - Редење
ВоВо втората фаза, децата можат да направат хоризонтални и вертикални редови со коцките. Обично започнуваат 
со редење коцки еден врз друг за да направат кула. Малите деца уживаат да редат кули за потоа да ги урнат, 
учејќи на овој начин причинско-последични врски. Обично:
• на 15-месечна возраст редат кула од 2 коцки 
• на 18-месечна возраст редат кула од 3 коцки 
• на 2-годишна возраст редат кула од 6 или 7 коцки 
• од 2-и-пол-годишна возраст редат кула со над 7 коцки. 
ФФаза 3 – Мостови
Од 3-годишна возраст почнуваат да градат едноставни мостови, обично од две коцки поставени една до друга 
со празно место меѓу нив и трета коцка одозгора. 
Фаза 4 - Огради
Во оваа фаза, децата се способни да направат едноставна затворена ограда од коцки, со што означуваат 
ограден и затворен простор. 
Фаза 5 – Обрасци
ООва е почеток на структури кои вклучуваат симетрија, обрасци и рамнотежа. Коцките се користат за 
декорирање. Иако сè уште не претставуваат градби, очигледно е планирањето и намерата нешто да се изгради 
со коцките.
Фаза 6 – Конструирање и именување
Во претпоследната фаза се појавуваат основите на измислената/симболичната игра, а конструкцијата добива 
име и има цел. Детето често ја именува структурата откако ќе ја конструира, покажувајќи дека сè уште не 
планира целосно однапред, но неговата/нејзината имагинација и креативност растат.
ФФаза 7 – Конструирање со планирање
Последната фаза се карактеризира со сложени конструкции како што се куќи или замоци. Децата обично 
кажуваат што ќе изградат пред да започнат, и се обидуваат да реплицираат структури кои им се веќе познати. 
Ова е период на почнување на драмска игра, со неограничена креативност, која треба да се поттикнува и 
пофалува. 

• Конструктивни игра
ОсОсвен играњето со коцки, постојат многу други форми на конструктивно играње, кои помагаат 
да се подобрат фините моторни вештини, како на пр. Лего коцките и сите други градежни игри 
во кои елементите се поврзуваат, прилепуваат, приклучуваат или се вклопуваат една во друга 
или се редат. Можете да правите заедно конструкции од или со картонски кутии, селотејп, жива 
гума, камчиња, стапчиња, листови, јаткасти плодови, школки, чепкалки за заби, меки бонбони 
и сл.  Природните материјали се особено корисни како можност за изучување на околината и 
природата. 
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• Сечење и лепење
ССечењето и лепењето се одлични за развивање на координацијата рака-око и контрола на 
фината моторика. На интернет можете да најдете многубројни страници со идеи, на пр. за 
правење честитки за Нова година или 8-ми март и за активности поврзани со наставната 
програма и домашните задачи . При оваа активност, насочете се кон процесот, а не производот. 
Дајте им на децата слобода да сечат и лепат, да прават колажи и оставете ја нивната 
имагинација да се разбуди. 

• Обработка на дрво
ДецДецата сакаат да коваат клинци во дрво. Сè додека ова се прави со опрема и во услови 
безбедни за децата и под надзор на возрасни, ова е извонредна вежба за подобрување на 
координацијата рака-око. Иако можат да се купат сетови за деца за работа со дрво, истите 
можат и да се направат, во согласност со можностите, интересот и возраста на децата. 
Внимавајте предметите да бидат заоблени а дрвото за обработка меко.  

• Готвење 
ВВклучувањето на децата во работата во кујната овозможува стекнување различни животни 
вештини и вклучува многубројни и разновидни движења на малите мускули. Децата можат, 
безбедно, со помош и надзор, без тешкотии да сечат, сечкаат, мачкаат, мешаат, матат, стискаат, 
пасираат и многу други активности. Готвењето е добро и за социјализација и унапредување на 
интерперсоналните врски во домот/семејството. 

* Избегнувајте родова стереотипизација при активностите, девојчињата нека 
обработуваат дрво а момчињата нека помагаат во кујната.  

6.На пример: https://www.thebestideasforkids.com/; http://krokotak.com/; https://www.lizs-early-learning-spot.com/10-cutting-activi-
ties-for-kids/; https://www.momjunction.com/articles/paper-cutting-craft-acti-
vities-for-your-kids-kid-play-activities-shahida-vakil_0022806/; https://www.kidscanhavefun.com/-
blog/cut-and-paste-dress-up-worksheet/1401/; 


