
 
 

 
 

6 цікавих способів 

як навчити дитину 

правильно тримати ручку 
 

 
 

Спосіб 1 - за допомогою серветки 
Щоб навчити дитину правильно тримати ручку цим способом, 

знадобляться, власне, сама ручка і ... серветка. 
 

Серветку складаємо в кілька 
разів  
і затискаємо її двома 
пальцями правої руки –  
мізинцем і безіменним, інші 
пальці випрямлені. 

       Тепер вільними пальцями 
беремо в праву руку ручку і, 
о диво, дитина тримає її 
правильно! 
 
  Цей спосіб працює моментально! Незважаючи 
на те, що він дуже простий, проте найбільш 
ефективний. 

 

Спосіб 2 - аналогія з дротиком 
Напевно, кожен з нас хоч раз у 
житті грав в дартс, де потрібно 
дротиком потрапити в ціль. Так 
от, щоб дротик полетів, куди 
треба, його обов'язково потрібно 
затиснути в руці трьома 
пальцями. Коли дитина бере в 

руку ручку або олівець, нагадуйте їй, що потрібно 
тримати її або його як дротик. 

 

Спосіб 3 - ручка - "самоучка" 
Це пристрій, який надягається на ручку. Завдяки йому 
взяти ручку неправильно просто неможливо. До того ж 
можна знайти подібні насадки різного забарвлення і у 
формі звіряток. Дані тренажери існують як для 
праворуких, так і для ліворуких дітей. 

 

(поради сучасним батькам) 



 

 

 

Спосіб 4 - ручка серії Stаbilо LеftRight 
з "підказкою" для пальців 

 

Ручка даної серії має тригранну форму,              

корпус виготовлений з м'якого 
матеріалу, вага і довжина ручки 
зменшені. Також на корпусі ручки 
розташовані поглиблення певного 

розміру. Все це забезпечує правильне 
положення ручки в руці дитини, а яскраві кольори і веселий дизайн 
формують позитивний настрій до навчання. 

Розробники даної серії пропонують канцтовари як для праворуких, так і 
для ліворуких дітей. 

 

Спосіб 5 - метод «захоплення» 
Для цього потрібно взяти олівець 

чи ручку за самий кінчик і поставити на стіл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепер пальчики ковзаючими рухами спускаються вниз і ручка 
опиняється в руці в правильному положенні. 

Тепер тільки залишається контролювати нахил руки дитини. 
Спочатку слід показати дитині на власному прикладі, роблячи ці дії 

повільно, потім запропонуйте дитині повторити за вами. 

 

Спосіб 6 - гра "На добраніч, ручка!" 
Даний спосіб підходить для наймолодших писарів. 

Можна запропонувати малюкові "укласти" ручку або олівчик спати в 
дитячу руку: кладемо ручку в ліжечко - на середній пальчик, під голову 

подушечку - вказівний, а зверху ковдра - великий пальчик. 
 


