
 

 

Dlaczego należy doskonalić motorykę małą? 

Sprawność rąk decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka. 

Ręka odpowiada za wiele funkcji. 

Jest to silne narzędzie do noszenia, ciągnięcia, pchania, siłowania się. 

Jednocześnie potrafi wykonywać skomplikowane i bardzo precyzyjne ruchy takie jak pisanie, 

wycinanie czy szycie. 

Jeśli zadbamy o sprawne ręce, dzieci w przyszłości potrafić będą wykonać większość czynności, co 

sprawi, że  będą niezależni od innych. 

   Głównym założeniem Programu Terapii Ręki jest usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli 

precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki 

nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. W 

programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całego ciała, 

kończyny górnej, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi 

oraz doskonalenie czynności samoobsługi. W późniejszym okresie obejmuje też naukę pisania.  

 Terapia ręki jest przeznaczona dla dzieci mających: 

 problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, 

zapinanie guzików itp),  

 trudności w opanowaniu umiejętności szkolnych, które uwarunkowane są opóźnieniem i 

zaburzeniami rozwoju, 

  zaburzeniami manualnymi, 

  mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych, 

  zaburzeniami psychoruchowymi,  

 zaburzeniami lub ryzykiem zaburzeń dysgraficznych, 

  zaburzeniami grafomotorycznym,  

 zaburzeniami chwytu,  

 nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur, 

 wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,  

 niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie 

drobnych przedmiotów), 



  wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i 

obręczy barkowej. 

 

 Praca Programem Terapii Ręki odbywa się według określonego 

schematu, z przestrzeganiem kolejności wprowadzanych zadań i 

ćwiczeń. 

 Przywitanie. 

 Stymulacja proprioceptywna. Zabawy i ćwiczenia angażujące głównie obręcz barkową i stawy 

ramienne. 

 Seria ćwiczeń rozmachowych, poprawiających ruchomość kończyny górnej w obrębie stawu 

łokciowego.  

 Serii ćwiczeń ruchów precyzyjnych skierowanych na ćwiczenia nadgarstka oraz ruchomości 

wszystkich stawów palców.  

 Seria ćwiczeń manualnych, precyzyjnych ułatwiających opanowanie prawidłowego chwytu i 

trzymania narzędzia do pisania. Ćwiczenia usprawniające kontrolowanie siły nacisku ręki 

dziecka w trakcie pisania. 

 Relaks.  

 

 Cele terapii motoryki ręki: 

 stymulowanie do prawidłowego odbioru bodźców dotykowych w obrębie rąk, 

 usprawnianie precyzji ruchów rąk 

 poprawa umiejętności właściwego chwytu 

 wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia 

 wzmacnianie koncentracji 

 poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 przekroczenie linii środkowej ciała  

 rozwijanie precyzyjnych ruchów rąk 

 wydłużenie zdolności koncentracji uwagi 

 kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo – ruchowej (oko – ręka) 

 rozwijanie koordynacji obustronnej rąk oraz pracy rąk w izolacji 

 prowokowanie do przekraczania linii środkowej ciała 

 

 Efekty terapii motoryki ręki:  

Odpowiednio dobrane ćwiczenia oraz systematyczne ich prowadzenie spowodują poprawę:  

 Sprawności ruchowej całej kończyny górnej 

 przekraczanie linii środkowej ciała 

 sprawności manipulacyjnej dłoni 

 wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców 

 umiejętności chwytu 

 koordynację pomiędzy dłońmi 

 napięcia mięśniowego kończyn 

 w odbiorze wrażeń dotykowych 

 koncentracji uwagi 

 umiejętności grafomotorycznych. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODZICU – Ty  również możesz pracować nad trudnościami manualnymi 

swojego dziecka!!! 

Podpowiadamy, jak ćwiczyć w domu, żeby wspierać terapię ręki. 

 Wzmacnianie mięśni i napięcia mięśniowego 

Od pracy nad napięciem mięśniowym należy rozpocząć terapię ręki ćwicząc w domu. Jest to swoista 

rozgrzewka: ćwiczenia zamachowe, które pobudzają mięśnie całej obręczy barkowej, mięśni ramion, 

przedramion, nadgarstków i dłoni. Kręcenie ramionami, rysowanie w powietrzu określonych, dużych 

figur geometrycznych, klaskanie – to podstawowe działania tego typu. 

 Ćwiczenia plastyczne  

Dobrze rozwinięta motoryka mała wiąże się z możliwością płynnego wykonywania precyzyjnych 

ruchów dłońmi. Dzięki temu można między innymi ładnie i równo pisać, wycinać, rysować. Domowa 

terapia ręki może łączyć ćwiczenia z zabawą. Prace plastyczne to świetny na to sposób. Można 

wykorzystać plastelinę – wałkować ją, robić z niej kulki zgniatać. Cięcie nożyczkami i rysowanie także 

pobudza mięśnia i zmusza do ćwiczeń rąk.  

 Rozbudzanie sensoryki 

Terapia ręki w domu obejmuje ćwiczenia pobudzające czucie. Są one proste do zrobienia, wystarczy 

sięgnąć po różnego rodzaju produkty, które mamy w kuchni. Wystarczy wsuwać dłonie w kasze, ryż, 

mąkę (pszenną, krupczatkę, ziemniaczaną – każda różni się „w dotyku”), suszony groch i inne. Można 

sięgnąć po piasek i drobne kamyczki. Piasek może być suchy oraz mokry. Ćwiczenia mogą polegać nie 

tylko na czuciu, ale i poruszaniu dłońmi, palcami w takich pojemnikach oraz przekładaniu np. ziaren z 

jednego pojemnika do drugiego. Warto zwrócić uwagę, żeby przy przenoszeniu grochu, ciecierzycy lub 

nasion używać chwytu szczypcowego, czyli pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, a nie całej dłoni.  

 Masaż dłoni jako część terapii 

Rozwój zdolności manualnych rąk można także pobudzić za pomocą masażu. Można wykorzystać do 

tego różnego rodzaju przedmioty, na przykład gumowe kule sensoryczne – z wypustkami w różnych 

kształtach. Można także sięgnąć po rękawice do kąpieli, z sizalu lub frotte. Pocieranie, wykonywanie 



kółek, uciskanie powinno dotyczyć każdego palca, wierzchu i spodu dłoni. Można także masować ręce 

dłońmi, zmieniając ucisk i kierunek ruchu.  

 Propozycje ćwiczeń z wykorzystaniem  przedmiotów, które raczej na pewno mamy w 

domu (sczypczyki, pianki, kulki, kubki, spinacze, sznurki, koszyczki,  kratki,  patyczki, 

magnesy, rolki po papierze toaletowym, makarony, słomki, nakrętki, dziurkacze itp.). 
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Literatura, z której warto skorzystać: 

-Terapia ręki w praktyce. A. Giczewska W. Bartkiewicz 

-Terapia Ręki w domu: e-book w pakiecie z praktycznymi filmami.  A. Kozłowska 

-Terapia ręki od A do Z. Narysuj wzory. M. Golubska 

- Całkiem nowe zabawy paluszkowe – Usprawnianie dłoni dzieci. A. Winczewska 

-Terapia ręki od A do Z. Zrób jak ja. Szmalec Jacek, Wyszyński Dariusz  

TO WCALE NIE TAKIE TRUDNE – POWODZENIA!!! 

 

Opracowała mgr Maria Jolanta Starzyńska 
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