
Terapia ręki

Wśród  wielu  programów  wspierania  dziecka  coraz  powszechniej  używane  jest  pojęcie
Terapia ręki. 
Program ten powstał na potrzeby pracy z dziećmi z trudnościami w zakresie małej motoryki.
Usprawnianie funkcji rąk odbywa się w sposób kompleksowy. Terapia ręki to zagadnienie
interdyscyplinarne, obejmujące wiedzę z różnych dziedzin.
Tak szerokie podejście pozwala właściwie spojrzeć na sprawność ręki, czynniki zaburzające
jej pracę oraz umożliwia uchwycenie trudności, z jakimi boryka się dziecko.

Na co dzień nie zawsze zauważamy, ale ręka to niezwykle wyspecjalizowany narząd,
który  odpowiedzialny  jest  za  ogromną  ilość  istotnych  funkcji.  Na  czym  polega  jej
doskonałość? 
Przede  wszystkim  na  tym,  że  jest  silnym narzędziem,  którym  możemy  posłużyć  się  do
popychania, podnoszenia czy siłowania, a jednocześnie – pozwala nam na wykonywanie
niezwykle precyzyjnych i skomplikowanych czynności takich jak np. samoobsługa  pisanie
czy rysowanie.
Tak wysoki poziom specjalizacji ręki sprawia, że to w głównej mierze jej sprawność decyduje
o poziomie funkcjonowania człowieka.

Tym, co czyni nasze ręce i dłonie tak wyjątkowymi, jest rozwój kory mózgowej oraz
skomplikowany mechanizm nerwowy. Właśnie dzięki niemu, możemy zapoczątkować ruch,
kontrolować jego trwanie, koordynować z inną aktywnością i płynnie zakończyć.
Obszar  kory  mózgowej,  odpowiedzialny  za  działanie  całej  kończyny  górnej,  a  przede
wszystkim –  dłoni,  kciuka  i  palców,  jest  zadziwiająco  dużą  powierzchnią  w stosunku  do
pozostałych obszarów kory mózgowej.
To pozwala nam uzmysłowić sobie, jak ogromne znaczenie funkcjonalne ma dla naszego
życia dłoń i ręka.
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Rozwój małej motoryki jest wpisany w całościowy rozwój psychomotoryczny dziecka a ruch
jest  początkiem długiej  drogi  do  osiągnięcia  sprawności  grafomotorycznej.  W pierwszych
miesiącach życia funkcja ręki uzależniona jest od aktywnych odruchów pierwotnych, które nie
są  ruchami  zamierzonymi,  ale  jednie  odpowiedzią  na  działający  bodziec  ze  strony
środowiska.  Dopiero  z  czasem,  w  miarę  dojrzewania  układu  nerwowego  wykształca  się
celowość w wykonywanych ruchach.  Dziecko używa swych dłoni  do  poznawania świata,
dotykając  przedmiotów,  faktur  i  doznaje  wielu  doświadczeń,  dotyka  i  manipuluje
niespecyficznie wszystkim, co jest w stanie uchwycić, po to, by zdobywać wiedzę na temat
otaczających przedmiotów. Dalej doskonali chwyt, który jest pierwszym z długiego łańcucha
kamieni  milowych  wyznaczających  poszczególne  stadia  rozwoju  manipulacji.  Skuteczne
chwytanie  zaczyna się  na  ogół  w czwartym miesiącu.  Około  szóstego  stają  się  bardziej
płynne, kontrolowane i dokładniejsze, aż wreszcie pojawia się chwyt pęsetkowy, polegający
na przeciwstawianiu kciuka i palca wskazującego. Pojawienie się tego chwytu świadczy o
znacznym zwiększeniu koordynacji,  precyzji  oraz o sprawnym funkcjonowaniu analizatora
wzrokowego.  Podobnie  olbrzymią  rolę  ręce  pełnią  w  samoobsłudze.  Czynności
samoobsługowe  jednocześnie  rozwijają  motorykę  małą.  Zachęcenie  dziecka  od
najmłodszych lat do samodzielności jest jedną z podstaw jego rozwoju. Jeśli dziecko wyraża
niechęć  do  samodzielności  w  ubieraniu,  rozbieraniu,  nie  ma  możliwości  ćwiczenia
dojrzalszych chwytów, umiejętności współpracy rąk, zuboża to automatycznie jego rozwój
poznawczy,  emocjonalno-społeczny,  może  mieć  w  przyszłości  problem  z  czynnościami
grafomotorycznymi i umiejętnościami szkolnymi.
Najogólniej,  rękę  można  nazwać  narzędziem  ruchowo-chwytno-badawczo-poznawczo-
komunikacyjnym. Już to wskazuje na jej ogromną role w naszym życiu.
Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki,  czyli  precyzyjnych ruchów
rąk, dłoni i palców.

Terapia ręki ma na celu

 dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych faktur, kształtów,
struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich różnicowania oraz ich normalizację

 przygotowanie  ciała  i  ręki  do  czynności  samoobsługowych  w  zakresie  podstawowych
czynności życia codziennego

 zdolność koncentracji, skupienia uwagi i patrzenia
 poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
 przekroczenie linii środka
 stymulację ośrodków ruchowych mowy
 poprawę umiejętności chwytu, precyzję ruchów dłoni i ruchów narzędziowych
  zdolność  do  zaplanowania  i  wykonania  nowej,  celowej  aktywności  ruchowej  (rozwój

praksji)
 pobudzenie do pozytywnych emocji, radości i umiejętność wyrażania uczuć
  poczucie sprawstwa i motywację do własnej aktywności dziecka
 uspołecznienie  (budzi  więzi  dziecko  -  dziecko  oraz  w  grupie  poprzez  współpracę  i

naśladowanie oraz podział ról) 
 stymulację dużych ruchów poprzez stabilizację centralną, integrację odruchów, reakcje

równoważne i poprawę napięcia mięśniowego
 zdolność do izolowania ruchów barkowych, łokciowych i nadgarstka
 poprawę płynności gałek ocznych
 poprawę umiejętności grafomotorycznych 
 uzyskanie odpowiedniego poziomu graficznego pisma
 ponadto :

  doskonale uzupełnia  terapię logopedyczną i  pedagogiczną dzięki  silnej  podstawie
neurofizjologicznej  (biologiczne  podłoże  powiązania  precyzji  ruchów palców  dłoni  
z jakością wymowy i rozwoju mowy i języka



Terapia ręki obejmuje całe cało, a nie tylko rękę i należy pamiętać, że nie dotyczy
wyłącznie samej ręki. Obserwacje wszelkich nieprawidłowości we wczesnym etapie rozwoju
dziecka dają możliwość zapobiegania głębszym zaburzeniom i  utrwalaniu złych nawyków
ruchowych. O deficytach w zakresie funkcjonowania rąk można mówić w bardzo szerokiej
skali:  od  całkowitych  niezdolności  do  kontrolowania  ich  ruchów,  do  drobnych  trudności
grafomotorycznych. Na każdym jednak etapie warto jest proponować dziecku odpowiednie
oddziaływania, tak, aby wypracować z nim możliwie najlepszą sprawność, co automatycznie
przekłada się, na jakość jego życia.
Ważne jest,  aby  zrozumieć znaczenie  ruchu,  jego miejsca w rozwoju  motorycznym ręki.
Czynności grafomotoryczne wymagają rozwoju, to efekt ćwiczeń: od ruchów w łonie matki,
odruchów  i  ich  wygaszania,  prawidłowych  ruchów  globalnych  do  ruchów  celowych,
prawidłowego  rozwoju  motoryki  dużej  i  małej.  A  co  za  tym  idzie,  musi  mieć  dużo
doświadczeń. 
Sprawność musi być wyuczona – dobrze wyuczona staje się motoryką. 
Dojrzewanie układu motorycznego, choć zaczyna się dość szybko przebiega dość wolno.
Powodem  tego  powolnego  w  porównaniu  z  innymi  układami  sensorycznymi  tempa  jest
niesamowita  złożoność  obwodów  tworzących  układ  motoryczny.  W  innych  zmysłach
informacje przepływają zasadniczo w jednym kierunku, od świata zewnętrznego do mózgu,
natomiast  w obwodach ruchowych z zewnątrz do mózgu i  z powrotem oraz z mięśni  do
mózgu i z mózgu do mięśni. Istnieją trzy sekwencje (gradienty) dojrzewania ruchowego. 
Etapowość  rozwoju  motorycznego  i  motoryki  ręki,  prawidłowości  dojrzewania  CUN,
podpowiadają nam w jaki sposób wspierać rozwój dziecka.
Wspieranie ręki powinno odbywać się w sposób kompleksowy. 
To zestaw optymalnie drobnych ćwiczeń zależnych od stwierdzonego problemu, które nie
obejmuje samej ręki. Nasze ręce powiązane są z tułowiem, zależą od tego, co się dzieje  
w  centralnej  części  naszego  ciała.  Takie  podejście  jest  zgodne  z  neurofizjologicznym
kierunkiem rozwoju dziecka.

Kontrola nad ciałem rozwija się stopniowo, poczynając od głowy przechodzi do stóp,
od osiągnięcia stabilizacji centralnej do sprawnego posługiwania się dłońmi.
Ruchy duże rozwijają się przed małymi, aż do bardzo dobrej precyzji palców rąk. 

W pozycji  siedzącej  prawidłowo stabilizacja  zaczyna się  już w stopach i  we właściwym  
ich  obciążeniu.  Dzięki  odpowiedniej  pozycji  stóp  dziecko  prawidłowo  ustawia  miednicę,  
a  optymalnie  ustawienie  miednicy  pozwala  na  lepszą  stabilizację  obręczy  barkowej.  
W konsekwencji tych zależności nasza ręka ma znacznie lepsze warunki pracy.



Dlatego tak ważne jest,  aby każde wykonywane ćwiczenie z zakresu usprawniania
ręki było wykonywane we właściwej kolejności, pozycji i z prawidłową organizacją ciała, jak
również na właściwych wzorcach motorycznych.

Dla kogo terapia ręki 

Gdy dziecko : 

 ma MPD i inne urazy mózgu
 ma trudności ze stabilizacją centralną, tj. ma obniżone napięcie mięśniowe, jest wiotkie,

ma wady postawy
 ma  zaburzenia  w  reakcjach  posturalnych  (  zdolności  do  utrzymania  równowagi  przy

zmianach ułożenia ciała w przestrzeni )
 nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur
 dostarcza sobie dodatkowych wrażeń proprioceptywnych i domaga się zdecydowanego 

i mocnego ucisku dłoni np.: siada na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciska ręce na
przedmiotach

 ma trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych 
 ma problemy z nauką samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików)
 niechętnie  podejmuje  czynności  wymagające  precyzji  ruchu  dłoni  i  palców  (jak,

malowanie, lepienie, zakładanie drobnych przedmiotów, rysowanie, pisanie)
 ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej 

i obręczy barkowej
 ma trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych
 wykonuje czynności wymagające dużej precyzji, zbyt wolno lub bardzo niedbale
 ma trudności  w  planowaniu  i  płynnym,  właściwie  skoordynowanym wykonaniu  zadań

ruchowych
 dla  osób,  które  mimo  odpowiedniego  wieku  nie  potrafi  wykonać  czynności

samoobsługowych
 dla dzieci  z  trudnościami  w opanowaniu odpowiedniego chwytu pisarskiego w wyniku

nieprawidłowości w przetwarzaniu wrażeń dotykowych
 dla osób słabo piszących i męczących się przy tych czynnościach oraz z zaburzeniami

grafomotorycznymi



Przystępując  do  pracy  z  zakresu  usprawniania  małej  motoryki  należy  dokonać
wnikliwej obserwacji dziecka pod kątem funkcjonowania samej ręki, ale także zaburzeń 
i  dysfunkcji  całego  organizmu.  Podczas  obserwacji  warto  kierować  się  poniższym
schematem  w  kształcie  piramidy,  przechodząc  kolejno  wszystkie  jej  poziomy  
od podstawy aż do wierzchołka.

Diagnoza pozwoli nam wyznaczyć cele, nadrzędne i szczegółowe oraz przygotować
indywidualny plan terapii  dla danego dziecka. W zależności od tego, na którym poziomie
tejże piramidy występuje najwięcej problemów, od tego właśnie poziomu należy rozpocząć
proces usprawniania, przechodząc kolejno do coraz wyższych poziomów, jeśli będą one 
w ogóle osiągalne, gdyż niektóre dzieci, ze względu na stopień swojej niepełnosprawności,
nie będą w stanie tych najwyższych poziomów opanować.

OGÓLNY OBRAZ DZIECKA

Postawą tej piramidy i jednocześnie początkiem naszej obserwacji jest ogólny obraz
dziecka,  czyli  mówiąc  inaczej  wrażenie,  spostrzeżenia,  jakie  nasuwają  się  nam  przy
pierwszym spotkaniu. Ważne będą, więc tutaj informacje jak dziecko się porusza, jaką ma
postawę, czy wyraźnie widać obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe, czy chętnie
podejmuje proponowane przez nas zabawy i ćwiczenia.

WZORCE POSTAWY I RUCHU

W  dalszej  obserwacji  zwracamy  uwagę  na  ułożenie  barków,  kontrolę  głowy
(szczególnie ważne u dzieci z MPD), ruchomość kończyn górnych, przykurcze, deformacje 
i niewygaszone odruchy.

UMIEJĘTNOŚCI
GRAFOMOTORYCZNE

SPRAWNOŚĆ DŁONI
 MANIPULACJA

FUNKCJA KOŃCZYN GÓRNYCH

WZORCE POSTAWY I RUCHU

OGÓLNY OBRAZ DZIECKA



FUNKCJA KOŃCZYN GÓRNYCH

W  kolejnym  poziomie  piramidy  będzie  nas  interesowało,  na  jakim  etapie  rozwoju
funkcjonalnego znajduje się obserwowane dziecko, czy potrafi  wykonać podpór, sięganie,
chwytanie, rozluźnianie chwytu itd.

SPRAWNOŚĆ DŁONI MANIPULACJA

Kolejny  poziom  piramidy,  na  którym  dokładnie  obserwujemy  dłonie  dziecka,  
a właściwie to, co potrafią robić. Jakim obsługuje się chwytem, czy wykonuje precyzyjne ruch
palców, czy dostosowuje chwyt  do przedmiotu,  którym manipuluje  i  czy jest  w stanie go
zmienić.  Na  tym  etapie  istotne  jest  także  czy,  i  w  jaki  sposób  dziecko  posługuje  się
przedmiotami codziennego użytku oraz czy wykonuje podstawowe czynności samoobsługi.

UMIEJĘTNOŚCI GRAFOMOTORYCZNE

Na  szczycie  piramidy  znajdują  się  umiejętności  grafomotoryczne,  jako  najwyższy
stopień  możliwości  ruchowych  naszych  rąk.  Analizujemy  tutaj  styl  pisania  oraz  sposób
trzymania narzędzia pisarskiego. Dla wielu dzieci jest to poziom nieosiągalny, szczególnie
tych z dużym stopniem niepełnosprawności.

Po dokonaniu kompleksowej obserwacji i przygotowaniu planu terapii rozpoczyna się
realizowanie podstawowych celów w oparciu o schemat zajęć.

Wszystkie działania wykorzystane w terapii ręki są precyzyjnie oparte na funkcjonowaniu
psychomotorycznym dziecka oraz intelektualnym.

Terapia reki  powinna zacząć się  w obrębie środkowej części  ciała (tułowia),  a  potem
stopniowo ćwiczenia obejmują dalsze części ciała, czyli staw barkowy, łokciowy, a na końcu
palce dłoni. Prace manualne i rysowanie szlaczków to ostatni etap terapii ręki.

Zajęcia prowadzone są według schematu :

 Powitanie – może przyjmować różne formy, podanie rąk, masaż dłoni oliwką, piosenka
powitalna,  wyliczanka,  wierszyk,  zabawa  paluszkowa.  Sposób,  jaki  wybierze  się  na
powitanie jest uzależniony od poziomu funkcjonowania dziecka zarówno poznawczego
jak  i  ruchowego.  Jest  to  bardzo  ważna  cześć  zajęć,  gdyż  stwarza  dziecku  poczucie
bezpieczeństwa  możliwość  przewidywalności  i  daje  dziecku sygnał,  że  rozpoczną  się
jakieś fajne zabawy.

 Stymulacja proprioceptywna  – długość tej  serii  jest uzależniona od potrzeb dziecka.
Jeśli  mamy  do  czynienia  z  dzieckiem,  które  ma  duże  potrzeby  czucia  głębokiego,
wówczas  ta  seria  powinna  być  długa.  Stymulacja  proprioceptywna  daje  dziecku
możliwość lepszej kontroli własnego ciała, umiejętność zaplanowania ruchów od dużych
do bardzo precyzyjnych, a także wpływa na normalizację napięcia mięśniowego. Tu też
ćwiczymy integracje odruchów TOB, ATOS oraz prowadzimy ćwiczenia na stabilizację
tułowia. Przykładem ćwiczenia są zabawy z lustrem praca z piłką, lornetką, gra kot w
worku,  owinięcie  dziecka w ciasną karimatę i  „opukiwanie”  go rękoma z góry na dół,
turlanie się, czworakowania, pełzanie, rotacje tułowia, brzuszki, pływanie „na sucho”.

 Seria ćwiczeń rozmachowych - jest to grupa ćwiczeń, która angażuje obręcz barkową,
stawy ramienne oraz buduje centralną stabilizację ciała.  Ta seria  ćwiczeń będzie tym
dłuższa, im wcześniej na etapie obserwacji pojawiły się problemy. Jeśli już w ogólnym
obrazie dziecka i we wzorcach postawy i ruchu obserwowane są trudności i ograniczenia
automatycznie oznacza to, że ta seria ćwiczeń powinna być proporcjonalnie najdłuższa



ze wszystkich. W serii rozmachowej ćwiczeniami do wykorzystania są zabawy z dużymi
piłkami,  które dziecko rzuca w różnych kierunkach, przechodzenie w klęku podpartym
przez ciasne materiałowe tunele czy zabawy w „siłowanie” sie z terapeutą, odpychanie
się,  taczki  na  piłce,  rysowanie  oburącz,  zamalowywanie  dużych  płaszczyzn  ruchami
pionowymi poziomymi malowanie dużych form kolistych skoki na trampolinie w ustalonym
rytmie.

 Seria ćwiczeń manualnych – w tej serii nacisk położony jest na angażowanie w pracę
przede wszystkim stawu łokciowego i  nadgarstka.  Tu duży nacisk kładziony jest,  gdy
główne zaburzenia obserwuje się na poziomie funkcji kończyn górnych. Aby uaktywnić te
stawy, zwykle można wykorzystać zabawy typu gotowanie, mieszanie sypkich substancji,
łowienie  rybek  gra  na  bębenku  okręcanie  i  zakręcanie  różnych  słoiczków,  ugniatanie
papieru, zabawy konstrukcyjne składanie papieru sekwencje rytmiczne wyszukiwanie liter
we woreczkach

 Seria  ćwiczeń  precyzyjnych  –  W  przypadku  występowania  trudności  na  poziomie
umiejętności  grafomotorycznych  oraz  sprawności  dłoni  i  manipulacji,  ta  seria  będzie
najdłuższa. Należy jednak podkreślić, że nawet, jeśli dopiero na tym poziomie zaczyna
się problem dziecka należy wykonać po kilka propozycji z wcześniejszych serii po to, aby
przygotować  do  pracy  całe  ciało  dziecka.  Dostarczyć  mu  wrażeń,  szczególnie
proprioceptytwnych, by mogło w pełni poczuć i kontrolować ruchy całego ciała. Należy
tutaj uwzględnić zabawy usprawniające nadgarstek oraz ruchomość wszystkich stawów
palców.  Jak  przykład  zadań  na  tę  serię  można  wymienić:  nawlekanie  koralików,
wyszywanie bez igły, zabawy paluszkowe, zabawy pacynkami na palce, zabawa w bierki,
pchełki, dopasowywanie klocków do wzoru, pisanie dziecku liter na plecach.

 Relaks – Jest to ważny element planu terapii. Przeprowadzenie wszystkich serii ćwiczeń
jest dla dziecka zwykle obciążające fizycznie, dla tego ważne jest, aby dać odpoczynek
mięśniom. Forma wypoczynku i relaksu może być dowolna i powinna zostać dokładnie
dobrana  do  preferencji  dziecka.  Najprostszą  propozycją  jest  wysłuchanie  w  leżeniu
muzyki relaksacyjnej, trening autogenny.

 Pożegnanie  – Podobnie jak przy powitaniu, pożegnanie pozwala dziecku na odczucie
pewnych ram, daje poczucie, że jakieś ważne dla niego zadanie i spotkania właśnie się
zakończyło.  Na  pożegnanie  można  zaproponować  piosenkę  czy  wierszyk.  Dobrze
sprawdzają  się  zabawy  zaczerpnięte  z  Metody  Dobrego  Startu,  Metody  Ruchu
Rozwijającego. 

Znajomość  fizjologii,  anatomii,  pedagogiki  i  terapii  dziecka  powinna  nam  pomóc  
w skutecznej  pracy i  w poszukiwaniu metod doskonalących sprawność ruchową całej
kończyny  górnej  dziecka,  umiejętność  chwytu,  sprawność  manipulacyjną  dłoni,
koordynację wzrokowo-ruchową oraz umiejętności grafomotoryczne.

Bez możliwości tworzenia własną ręką trudno będzie rozwinąć u dziecka pasję do nauki.

Elżbieta Nęcka
      Pedagog – logopeda

Porania Psychologiczno-Pedagogiczne we Włocławku


