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Ręka ułatwia poznawanie 

otaczającego świata. Dzięki ręce 

można chwytać przedmioty, 

manipulować nimi, wykonywać 

czynności proste oraz precyzyjne. 



Terapia Ręki to usprawnianie małej 

motoryki, czyli precyzyjnych 

ruchów dłoni i palców, a także 

dużej motoryki oraz kształtowanie 

postawy siedzącej.



Cele Terapii Ręki :

 wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,

 poprawę umiejętności chwytu,

 wyuczenie zdolności skupienia uwagi, 

patrzenia,

 wzmacnianie koncentracji,

 poprawę koordynacji wzrokowo-

ruchowej,

 przekraczanie linii środka ciała,



Dla kogo terapia ręki:

 dzieci niechętnie podejmujących czynności 
manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, 
układanie drobnych przedmiotów),

 dzieci mających problem z nauką czynności 
samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie 
sznurowadeł, zapinanie guzików itp.),

 dzieci mające wyraźnie obniżone lub 
podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie 
kończyny górnej i obręczy barkowej,

 dzieci, gdy mają problem z koordynacją obu 
rąk podczas czynności manipulacyjnych,



 dzieci wykonujące czynności wymagające 

dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko

i niedbale,

 dzieci nie lubiące dotykać nowych

i różnorodnych faktur,



Zaczynamy od zabaw rozmachowych.

Ćwiczenia te angażują staw barkowy 

do działania w jak największym 

zakresie, rozluźniają mięśnie ramienia 

i przedramienia. 

Do tych zabaw zaliczamy:



 ruchy okrężne całą ręką do przodu, do tyłu;

 zabawy ruchowe np. naśladowanie zwierzątek, samolotu, 
czynności;

 zabawy rytmiczne polegające na wyrażaniu ruchem 
muzyki;

 zabawy z elementem rzutu np. piłką, kulką ze zgniecionej 
gazety;

 rysowanie oburącz w powietrzu dużych form;

 rysowanie jedna ręką w powietrzu dużych form np. fal, 
kresek,

 malowanie na dużych płaszczyznach ruchem pionowym 
lub poziomym z zachowaniem kierunku od lewej do 
prawej, z góry na dół;

 rysowanie patykiem na piasku, na dużym papierze dużych 
form kolistych z zachowaniem kierunku (odwrotnie do 
ruchu wskazówek zegara, zaczynając od miejsca cyfry 2 na 
tarczy zegarowej);



Malowanie na dużych płaszczyznach.





Zabawy manualne. Są to wszystkie 

aktywności dłoni, palców, nadgarstka.

 krążenia dłoni;

 dociskanie dłoni do siebie (ręce zgięte w 

łokciach) policzyć do 3 i rozluźnić;

 mocne zaciskanie dłoni;

 zabawy z gliną, plasteliną, masą solną;



 nawijanie włóczki na kłębek, patyczek;



 ściskanie w dłoni piłeczek różnej 

wielkości i twardości, gąbeczek;



 malowanie suchym palcem na tacy z kaszą 

manną;



 nawlekanie np. makaronu na patyk, 

sznurek;

 nawlekanie na nitki koralików;



 układanie kompozycji z figur 

geometrycznych;



 wkładanie do pojemnika różnych 

przedmiotów;



 darcie gazet, papieru, bibuły;

 naśladowanie gry na pianinie, odtwarzanie 

padającego deszczu;

 Układanie patyczków według wzoru

i bez;



 przewlekanie sznurowadeł, wstążek przez 

otwory;



Zabawy manipulacyjne. Doskonalą 

precyzyjne ruchy dłoni, palców oraz 

pozwalają ukształtować prawidłowy 

chwyt pisarski.

 układanie puzzli;

 gra na instrumentach;

 zabawy w role np. przygotowanie 

posiłków, załadowanie drobnych 

elementów do samochodzików;



 zabawy paluszkowe;

MAŁE MYSZKI 

Tam na stryszku, (robimy z rąk daszek)

małych myszek (zaciskamy piąstki i poruszamy nimi)

chrobotanie ciągle słyszę. (drapiemy palcami o stół)

wciąż biegają, dokazują, (biegamy palcami)

podkradają, (zagarniamy rękami do siebie zamykając 

dłonie)

łasuchują. (udajemy, że jemy)

Lecz je złapać trudna sztuka, (grozimy paluszkiem)

bo do norki dają nurka. (chowamy ręce za siebie)



 zbieranie ziaren grochu, kryształków, 

kolorowych pomponików za pomocą pęsety 

(można użyć także szczypce kuchenne);





 zbieranie dwoma palcami (kciuk i 

wskazujący) ziarenek kaszy, grochu, fasoli;



 układanie guzików, wyciętych elementów 

na narysowanym kształcie;





 łowienie rybek - korków za pomocą 

patyczków;



 zakręcanie, odkręcanie nakrętek, korków;



Zabawy

w odkręcanie

i zakręcanie

Odkręcamy…



Zakręcamy



 przypinanie i zdejmowanie spinaczy do 

bielizny np. na brzeg pudełka;



Zabawy z 

klamerkami

„Igiełki” jeża z klamerek.



Przyczepianie 

klamerek do 

wstążki.

Wieszanie cukiereczków za pomocą klamerek.



Dzięki ćwiczeniom zwiększamy:

 sprawność ruchową całej kończyny górnej, 

 sprawność manipulacyjną dłoni, 

 umiejętność chwytu, 

 koordynację pomiędzy dłońmi,

 w efekcie daje nam to dużą niezależność 

w czynnościach codziennej samoobsługi. 
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