
 

Terapia ręki 
w pigułce 

Drodzy Rodzice! 

Terapia ręki polega na usprawnianiu precyzyjnych ruchów dłoni i palców mających na 
celu zaangażowanie całej kończyny górnej do wykonywania różnorodnych zadań. Główną rolą 
jest poprawa jej funkcjonowania i wykonywania płynnych ruchów, czyli zdolności trzymania 
przedmiotu (odruch chwytu), zdolności przenoszenia ciężarów (siła ręki) oraz zdolności 
manipulacyjnych (wykonywania bardziej skomplikowanych czynności, w tym przygotowanie do 
umiejętności m.in.: rysowania, pisania pod kontrolą wzroku). Z tego tekstu dowiecie się 
Państwo, jak wspierać prawidłowy rozwój kończyny górnej dziecka domowymi sposobami  
Propozycje ćwiczeń zebrała dla Państwa pani Milena Rojewska – pedagog specjalny, terapeuta 
Integracji Sensorycznej.  

Zachęcam do zapoznania się z materiałem i wspólnego ćwiczenia z dzieckiem w domu, 
życzę jednocześnie dobrej zabawy i radości z rodzinnych chwil.  
                 Magdalena Herda 
 
Terapia skierowana jest do dzieci, które mają: 

o wzmożone lub obniżone napięcie w obrębie kończyny górnej, 
o nieprawidłową postawę ciała, 
o problemy w samoobsłudze (np. picie z kubka, ubieranie się, zapinanie guzików), 
o problemy w zabawach manipulacyjnych (układanie małych przedmiotów, lepienie z 

różnych materiałów), 
o problemy grafomotoryczne (rysowanie, pisanie), 
o opóźniony rozwój mowy, 
o zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej (wodzenie wzrokiem za przedmiotem 

podczas wykonywania jakieś czynności). 

Ćwiczenia rozruchowe wspomagające obręcz barkową (staw ramienny) 

 Ruchy okrężne i poruszanie barkami 
 Wymachy całą ręką: ruchy okrężne, do przodu, do tyłu, na boki 
 Naśladowanie zwierząt 
 Zasłanianie i odsłanianie zasłon 
 Zabawy w śniegu i piasku tzw. orzełki i aniołki 
 Zrywanie dużych płacht papieru przyklejonych do ścian 
 Przenoszenie dużych przedmiotów, np. pudełko z klockami (waga dostosowana do 

możliwości dziecka) 
 Zabawy z chustą animacyjną 
 Mycie okien, odkurzanie, zamiatanie 
 Rzucanie dużą piłką plażową 
 Zabawa „Twister” 
 Wszelkie zabawy na czworakach 
 Chodzenie po krawężniku 
 Zabawa w naśladowanie ptaków (faliste ruchy ramion) 
 Gra  w „Dwa ognie”, koszykówka, badminton, piłka nożna 
 Skakanie na skakance, gra w gumę 
 Jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach, itp. 



 Tory przeszkód 
 Naśladowanie barkami ruchów huśtawki, wagi 
 Dotykanie jak najwyżej półki 
 Pływanie 

Ćwiczenia manualne wspomagające przedramię (kość promieniowa i łokciowa) 

 Gra w ringo, kręgle 
 Nawijanie sznurka, włóczki 
 Rzucanie i łapanie piłki 
 Czesanie włosów 
 Zmiatanie zmiotką i szufelką 
 Przelewanie i przesypywanie różnych konsystencji np. za szklanki do miski 
 Zabawa „Młynek” 
 Układanie większych drewnianych klocków 
 Składanie ubrań 
 Wbijanie i przybijanie 
 Ubieranie się i rozbieranie 
 Odkręcanie słoików od średnicy większego do najmniejszego 
 Rzucanie kostką 
 Mycie ciała 
 Mycie naczyń, zabawek 
 Wycieranie kurzu 
 Wałkowanie ciasta 
 Zwijanie, owijanie się np. w koc 
 Przeciąganie liny 
 Przewracanie różnych płaskich przedmiotów za pomocą np. łyżki 

 

Ćwiczenia manipulacyjne wspomagające rękę (nadgarstek i palce) 

 Rysowanie palcem, narzędziem pisarskim (kredką, ołówkiem, węglem pisarskim) 
 w różnego rodzaju labiryntach, wykreślankach 

 Konstruowanie i budowanie z mniejszych klocków, patyczków, drucików 
 Układanie puzzli 



 Zszywanie kartek 
 Sklejanie 
 Przeszywanie guzików 
 Gotowanie 
 Gra na instrumencie 
 Wieszanie prania za pomocą spinaczy 
 Nawlekanie koralików, igły 
 Gra w „Bierki”, „Pchełki” 
 Składanie papieru z orgiami 
 Wydzieranie z papieru 
 Wycinanie nożyczkami 
 Stemplowanie 
 Przewracanie kartek na czas 
 Przewlekanie sznurowadeł 
 Zdrapywanie różnego rodzaju losów 
 Mocne zaciskanie dłoni 
 Lepienie różnych rzeczy np. kulek z różnych faktur, np. z gliny, plasteliny, ciasto liny, itp 
 Malowanie farbami pędzlem lub palcami 
 Kalkowanie rysunków 
 Kolorowanie obrazków w wyznaczonych konturach 
 Obrysowywanie np. własnej ręki, stopy 
 Rysowanie na różnych powierzchniach np. patykiem po piasku, tablicy różnych 

kształtów 
 Odwzorowanie (przerysowywanie) rysunków wg. danego wzoru 
 Rysowanie szlaczków lub kontynuowanie rozpoczętych linii 
 Zawieszenie prania używając spinaczy 
 Ćwiczenia w liniaturze 
 Kaligrafia 
 Wszelkie zabawy imitujące codzienne czynności 

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? 

! Podczas wykonywania różnorodnych czynności istotna jest prawidłowa postawa, np. podczas 

pisania – pozycja siedząca jak najbliżej stołu, wysokość stołu i krzesła dobrana odpowiednio do 
wzrostu osoby. Krzesło powinno mieć regulowaną wysokość, siedzisko zaś powinno być 
średniej twardości. Dolna część pleców w pozycji siedzącej powinna przylegać do oparcia 
krzesła, stopy powinny swobodnie opierać się na podłodze, a nogi zgięte w biodrach i kolanach 
pod kątem prostym. Przedramiona powinny spoczywać na blacie stołu. Potrzebne przybory 
należy ułożyć w zasięgu ręki, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji. 

Poranne proste ćwiczenia dłoni służące  rozruszania dłoni i palców przed wykonaniem 
jakieś czynności: 

1. Składanie ze sobą dłoni jak do modlitwy i odpychanie jedną ręką drugą 
2. Odrywać paski papieru, a następnie zwinąć każdy pasek w kierunku do siebie, najpierw 

jedną ręką, potem drugą 
3. Przesuwanie ołówka w palcach, wzdłuż ich długości, zaczynając od kciuka, po ich 

zewnętrznej i wewnętrznej stronie, tam i z powrotem 
4. Ściskanie miękkiej piłki o różnej twardości 

 
 
 


