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FÍNHREYFINGAÞJÁLFUN
fyrir duglega krakka

Að læra að valda skriffæri getur tekið sum börn lengri tíma en önnur. Vinna með blað og blýant er 
ekki endilega besta leiðin til að þjálfa fínhreyfingar heldur þarf að styrkja vöðva og slípa færni sem 
er undanfari þess að barnið geti farið að takast á við vinnu með skriffæri. 

Æfingarnar eru margar og fjölbreytilegar en gott er að byrja á æfingu sem barnið veldur nokkuð vel 
og velja síðan smám saman þyngri æfingar. Dagleg þjálfun skilar mestum árangri en hún þarf ekki að 
vara lengi í einu. Þjálfunartíminn getur verið gæðastund þar sem notalegt andrúmsloft, jákvætt við-
horf og góð hvatning skilar barninu smám saman í rétta átt og svo er auðvelt að klæða þessa vinnu 
í búning leiks. Þjálfunin getur farið fram heima eða í stöðvavinnu í skóla. Í þessu sem öðru skapar 
æfingin meistarann og það er alltaf ávinningur af markvissri þjálfun.

Tillögur að þjálfun

Að hnoða og rúlla leir.

Að tengja bréfaklemmur saman 

í keðjur og losa svo í sundur.

Að klípa í og toga 
stykki úr leirnum.

Að þrýsta leir í mót og hnoða.Að leggja kapal.

Að flokka perlur í 
litum í lítil ílát.

Að þræða skóreimar  
í gegnum göt.

Að leika með Playmo, Lego 

eða annað sambærilegt.
Að klippa í leirrúllur –  

það er góð mótstaða í því.

Leikur með málningarlímband  

(t.d. búa til bílabraut á gólfi).Að hitta í mark  
(t.d. að henda bolta 

í ruslakörfu).

Að fela smáhluti í leir 
og ná þeim út.

Að pakka hlutum inn í dagblöð. Það 

er góð æfing með skæri og límband. Að tína hluti (t.d. rúsínur) 
upp með töng, sushiprjónum, 

flísatöng eða plokkara.
Að halda nokkrum  

smápeningum í hendi  

og setja í bauk.

Að þræða perlur á band.

Að þræða nálarauga 

grófrar nálar.

Að klemma þvottaklemmur  
á spjöld/pappa.

Að vöðla saman  

dagblaðsörk  

með skriftarhendi  

eingöngu.

Að láta fingur ganga á bolta og rúlla  bolta upp og niður 
eftir læri.


