
Moje dziecko jest leworęczne – jak mogę mu pomóc? 

 
Leworęczność jest równie prawidłowa jak praworęczność. Jednakże życie osób 

leworęcznych w świecie przystosowanym do używania głównie ręki prawej jest w pewnym 

stopniu utrudnione. Ale można je uczynić łatwiejszym, gdy wiemy, na co zwracać uwagę, co 

zmodyfikować, a co po prostu zignorować. 

 

 Jeśli Twoje dziecko jest leworęczne – wyraźnie częściej używa ręki lewej niż prawej – nie 

próbuj zmieniać tego. Cierpliwie obserwuj je przy wykonywaniu różnych czynności. Nie jest 

ważne, którą ręką rysuje, stuka, rzuca czy manipuluje. Chodzi o to, aby robiło to sprawnie. A Ty 

masz wiele możliwości, aby ułatwić mu życie. Możesz kupić mu nożyczki, pióra, uchwyty do 

ołówków i kredek, a także wiele przyborów szkolnych i domowych (np. myszka do komputera) 

przystosowanych dla osób leworęcznych. Powinieneś także uświadomić osoby opiekujące się 

Twoim leworęcznym dzieckiem, o jego potrzebach i o sposobach ułatwiających jego 

funkcjonowanie. 

 

 Jak możesz wspierać swoje dziecko? 

 

1. Wpajaj mu, że posługiwanie się lewą ręką jest tak samo właściwe jak ręką prawą. Jest to 

sprawa zupełnie indywidualna, tak jak wzrost, kolor oczu, czy barwa włosów. Ważne jest, 

aby różnorodne czynności wykonywać sprawnie, bez względu na to czy chodzi o rzucanie 

piłką, cięcie nożyczkami, rysowanie czy pisanie. 

2. Jeśli uczysz swoje leworęczne dziecko np. wiązania butów, a sam jesteś osobą 

praworęczną, usiądź naprzeciwko dziecka i pozwól mu obserwować jak Ty wykonujesz 

poszczególne czynności. 

3. Utrwalaj orientację w schemacie ciała – naucz, która to prawa, a która lewa ręka (noga, 

ucho, oko), używaj pojęć przestrzennych (na, pod, w, za, przed, obok, między) 

do określania położenia przedmiotów w otoczeniu.  

4. Zachęcaj je do różnorodnych zabaw ruchowych rozwijających ogólną sprawność ruchową 

(szczególnie do zabaw związanych z rzucaniem, kopaniem, chwytaniem), po takich 

zabawach łatwiej mu będzie podjąć ćwiczenia doskonalące sprawność manualną 

i graficzną oraz koordynację pomiędzy okiem a ręką, która zadecyduje o tempie i jakości 

pisania. 

 

       Opanowanie techniki pisania przez dzieci leworęczne jest nieco trudniejsze niż przez 

praworęczne. Naturalnym kierunkiem pisania osoby leworęcznej jest kierunek od prawej 

do lewej (taką tendencję widać u młodszych dzieci w początkowym okresie nauki pisania). 

Pojawia się także wtedy pismo lustrzane, gdy zapisywane są literki czy cyfry w odwrotnym 

kierunku. Jest ono naturalnym etapem przejściowym w rozwoju osób leworęcznych, który po 

wprowadzeniu odpowiednich ćwiczeń ustępuje zazwyczaj w pierwszej klasie. 

Pisanie lewą ręką jest trudniejsze pod względem motorycznym: pisząc prawą ręką 

ciągniemy za sobą długopis czy pióro, zaś pisząc lewą ręką popychamy pióro ku przodowi, 

stalówka wbija się w kartkę. Dlatego wskazane jest, by dzieci leworęczne jak najdłużej ćwiczyły 

pisanie ołówkiem, a z czasem rozpoczynały pisanie piórem dla leworęcznych. 

 



Przygotowując dziecko leworęczne do pisania zadbajmy od początku o wykształcenie 

u niego prawidłowej pozycji przy rysowaniu i pisaniu – zalecenia zawarte w pozycji 

M. Bogdanowicz – Lewa ręka rysuje i pisze (dotyczy to zwłaszcza ćwiczeń związanych 

z rysowaniem wzorów literopodobnych jak i prób pisania liter, wyrazów i zdań): 

 

Prawidłowa pozycja dziecka leworęcznego podczas pisania: 

 

 Dziecko siedzi przy stole mając obie stopy oparte o podłogę, plecy wyprostowane, oba 

łokcie powinny opierać się na stole. 

 Siedząc w przedszkolu przy stole lub w szkolnej ławce, ma sąsiada po prawej stronie 

(lewa ręka musi mieć swobodę ruchów). 

 Kartka papieru lub zeszyt znajdują się nieco na lewo od osi ciała dziecka (lewa ręka 

podczas rysowania czy pisania zbliża się od strony lewej ku osi ciała), są ułożone na stole 

ukośnie – lewy górny róg kartki jest skierowany ku górze, a dziecko dowolnie reguluje kąt 

nachylenia zeszytu. 

 Światło powinno padać na kartkę z prawej strony. 

 Dziecko trzyma ołówek w trzech palcach, drugi koniec ołówka powinien być skierowany 

ku lewemu ramieniu (można kupić odpowiednie nakładki na ołówek). 

 Podczas pisania palce powinny znajdować się poniżej liniatury zeszytu. 

 

Zadbajmy też o utrwalenie prawidłowych nawyków ruchowych, związanych z pisaniem –  

- rysowanie linii pionowych od góry ku dołowi, 

- rysowanie linii poziomych od lewek do prawej, 

- kreślenie kół w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 

- rysowanie szlaczków od lewej do prawej. 

 

Jeśli mamy dziecko leworęczne 5-6 letnie warto zakupić mu do ćwiczeń w domu pozycję 

M. Bogdanowicz, M. Rożyńskiej - Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do 

pisania dla dzieci leworęcznych zawierającą obok ćwiczeń dla dzieci także liczne wskazówki dla 

rodziców i opiekunów. 

 

 

Zalecana literatura: 

Bogdanowicz  M. Leworęczność u dzieci. Warszawa 1992 wyd. II. WSiP. 

Bogdanowicz M., Rożyńska M. Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania 

dla dzieci leworęcznych. Gdańsk 2003 wyd. I. Harmonia. 

J.M. Hedley Leworęczność. Jak wychować leworęczne dziecko w świecie ludzi praworęcznych. 

Gdańsk 2004 wyd. I. GWP. 

H. Spionek Dziecko leworęczne. Warszawa 1961. NK. 

 

 

 
Opracowała: Monika Kacprzyk - pedagog 


