Viena iš kalbos trūkumų priežasčių gali būti smulkiosios motorikos sutrikimas.
Nustatyta, jog pirštų miklumas ir sklandi vaiko kalba yra tiesiogiai susiję. Mat kairiojoje kaktos
skiltyje yra Broca sritis, nuo kurios priklauso žmogaus kalba, kalbėjimas ir kalbos supratimas. Ji
tiesiogiai susijusi su smulkiąja (rankų ir kalbos padargų) motorika. Kuo aktyviau juda pirštai, tuo
daugiau impulsų gauna Broca sritis. Taigi tuo daugiau stimulų pradėti kalbėti.
Japonai, įvertindami išlavėjusios rankų motorikos įtaką vaiko raidai, siūlo mankštinti
jau net 2–3 mėnesių kūdikių pirštelius. Kuo anksčiau vaikas pradeda piešti, tuo greičiau lavinami jo
piršteliai, pojūčiai. Nėra geresnės pirštukų mankštos ir už lipdymą, rutuliukų sukimą iš popieriaus,
vatos. Piešiant, lipdant, sukant rutuliukus lavinama smulkioji motorika, sensomotorika, vaizduotė,
emocinė raiška.
Smulkiąją motoriką, o tuo pačiu ir vaiko kalbą, taip pat lavina įvairūs pirštelių
žaidimai.

Į mišką išėjo šitas pirštukas
Šitas pirštukas surado grybuką
Šitas pirštukas virė ir kepė
Šitas – duonelę sviestu tepė
Na, o šitas – suvalgė grybuką
Štai kodėl jisai toks didelis nykštukas!
(Lenkiam po vieną visus pirštelius, o nykštį atkišame ir pajudiname pasidžiaugdami koks jis
didelis).

Skrenda vienas paukštis į rytus,
Skrenda kitas paukštis į pietus.
(Plaštakomis kaip sparneliais mojuojame prieš krūtinę, dešine ranka į kairę pusę, kaire ranka – į
dešinę pusę).
Prasilenkė, prisiminė, kad nepasisveikino.
(Mojuojame sukryžiuotas rankas ties krūtine, sustojame mojuoti)
Sugrįžo, pasitrynė nugarytėmis, pasisveikino:
Labas, mažyli, labas, bevardi, labas, didysis,
Labas, smiliukai!
O nykštukai – ne labas?
Labas, nykštukai!
(sveikinasi piršteliai – liečiame tuos pačius abiejų rankų pirštelius – nuo mažylio iki nykščio).

Du maži šimtakojukai
Lipo kartą per kalniuką.
Lipo, lipo, lipo, lipo
Ir viens kitą susitiko!
(Greitai judindami pirštelius “lipame” priešinga ranka nuo riešo iki pečių, kol abiejų rankų piršteliai
susitinka).
Džiaugėsi apsikabinę
Jie labai, labai, labai
Vos išskirti juos galėjom –
Štai kokie geri draugai!
(Ties krūtine suneriame plaštakas ir tempiame rankas į šalis, lyg sunkiai jas sektųsi išskirti).
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