
TERAPIA RĘKI 
 

 Ręce to jedno z najcenniejszych narzędzi poznania, a co za tym idzie, 

nabywania nowych umiejętności, czyli rozwoju. Rola ręki szczególnie wyraźnie 

widoczna jest w obszarze samoobsługi, komunikacji, w nauce i zabawie. 

 Ręce nie pracują w odosobnieniu, a w połączeniu z tułowiem, wzrokiem, 

słuchem, dotykiem, bez wpływu nie pozostaje także funkcjonowanie 

emocjonalne. Stąd terapia ręki czerpie z wielu dziedzin, a m.in. z integracji 

sensorycznej, pedagogiki, psychologii, fizjoterapii, neurologii, terapii 

pedagogicznej, arteterapii, etc. 

 Terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej 

w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie 

i doskonalenie ruchów precyzyjnych, w tym także przygotowanie ręki do jednej 

z najwyższych funkcji jaką jest pisanie. Terapia ręki do ćwiczenia gimnastyczne 

całego ciała prowadzące do stabilizacji centralnej i swobodnej pracy kończyn. 

 Przyczyn zaburzających pracę ręki jest bardzo wiele i często nie 

wystarczy szukać ich w samej ręce ale także w funkcjonowaniu wzrokowym czy 

integracji sensorycznej dziecka. Stąd do terapii ręki podejść należy 

wieloetapowo, dokładnie diagnozując, co leży u podłoża trudności dziecka. 

Terapia ręki to często praca zespołowa wymagająca współpracy wielu 

specjalistów z różnych dziedzin. 

 

Terapia skierowana jest przede wszystkim  do dzieci wykazujących: 

 

 nieprawidłową postawę ciała, 

 zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej, 

 problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, 

zakładanie, zdejmowanie ubrań), 

 problemy w zabawach manipulacyjnych/precyzyjnych (układanie małych 

przedmiotów, nawlekanie, lepienie plasteliny), 

 niska szybkość wykonywanych ruchów, 

 trudności z planowaniem ruchu, 

 wolne tempo uczenia się nowych czynności motorycznych, 

 problemy grafomotoryczne (rysowanie, kolorowanie, pisanie), 

 zaburzenia koordynacji wzrokowo - ruchowej, 

 problem z koordynacją ruchową, 

 wspomagająco w opóźnieniu rozwoju mowy.  
 

 

 

 

Przykładowe techniki i ćwiczenia 
 

Wzmacnianie mięśni brzucha, grzbietu: 
1) skłony, 

2) przysiady, 

3) brzuszki, 

4) przenoszenie ciężaru ciała, 

5) przepychanie. 

 

 

Ćwiczenia rozruchowe i stymulujące czucie głębokie: 

1) poruszanie barkami: ruchy okrężne, barki udają wagę, huśtawkę, 

2) zrzucanie woreczków z ramion, 

3) wymachy kończyną górną (całą ręką): ruchy okrężne, do przodu, do tyłu, na boki, 

4) malowanie całymi dłońmi na dużych powierzchniach angażując całą kończynę, 

5) rzucanie dużą piłką plażową. 

 

Ćwiczenia manualne:  

1) przerzucanie piłek, woreczków z ręki prawej do lewej, 

2) przesypywanie piasku, ryżu, kaszy, 

3) nawijanie włóczki, sznurka na kłębki, 

4) toczenie piłki do celu, 

5) przelewanie wody, kisielu i innych płynów z kubka do kubka, miski do miski. 

 

Ćwiczenia manipulacyjne: 

1) gra w bierki, 

2) nawlekanie koralików, 

3) konstruowanie i budowanie z klocków, z patyczków, z drucików, 

4) układanie puzzli, 

5) wycinanie nożyczkami. 
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