


Terapia ręki opiera 
się na usprawnieniu 
motoryki małej, czyli 

precyzyjnych 
ruchów palców, 

dłoni i rąk.



niechęć do wykonywania czynności grafomotorycznych                    
(malowanie, kolorowanie, rysowanie, pisanie),

 trudności w nauce czynności samoobsługowych (ubieranie się, 
zapinanie guzików),

problemy z koordynacją obu rąk,

nieprawidłowa postawa ciała podczas prac stolikowych,

 szybkość ruchów podczas rysowania lub pisania jest 
niedostosowana do zadania,

nie lubi dotykać określonych struktur i powierzchni przedmiotów,



poprawę sprawności ruchowej kończyn górnych,

 usprawnienie precyzyjnych ruchów dłoni i palców,

doskonalenie umiejętności chwytu,

doskonalenie umiejętności pisania,

dostarczanie wrażeń dotykowych,

poprawę umiejętności koordynacji pracy obu rąk,

 utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,

wydłużenie czasu koncentracji.



Terapia ręki oparta jest na 

ćwiczeniach i zabawach, 

które rozwijają sprawność 

ruchową całej kończyny 

górnej.

Ćwiczenia usprawniające motorykę małą 

muszą być dostosowane do poziomu 

funkcjonowania poznawczego dziecka.

Ręka spełnia swoje funkcje, gdy jej 

kości, stawy oraz mięśnie pracują 

prawidłowo, tym samym zachowana 
jest ich współpraca. W związku z tym 

należy usprawniać ją całościowo. 



umiejętności grafomotoryczne

sprawność dłoni

praca nad kończyną górną

praca nad właściwą postawą ciała

całościowy obraz dziecka



1. Obserwacja dziecka – jak dziecko się porusza, jaką ma postawę 
oraz czy widać nieprawidłowości w zakresie napięcie 
mięśniowego (wzmożone lub obniżone).

2. Ćwiczenia dotyczące barku, kontroli głowy, ruchomości ramion. 
Ćwiczenia rozmachowe/rozruchowe. Wypracowanie właściwej 
postawy ciała w pozycji siedzącej.

3. Usprawnianie kończyn górnych – ruchomości  
stawów łokciowych, wzmocnienie                                                              
siły kończyn górnych.

4. Usprawnianie dłoni – ćwiczenia nadgarstków i palców. 
Doskonalenie ruchów precyzyjnych palców. Ćwiczenia 
dostosowujące chwyt i siłę nacisku narzędzia pisarskiego.

5. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.



stopy oparte na 

podłodze

prosty kręgosłup

całe pośladki oraz uda 

wsparte na krześle

obie ręce ułożone na stole

krzesło zbliżone do stołu



1 – 2 r.ż

chwyt 

cylindryczny

2 – 3 r.ż

chwyt 

palczasty

3 – 4 r.ż

chwyt trójpalcowy niepełny

4 – 5 r.ż

chwyt  prawidłowy 

trójpalcowy 





 skłony,

 przysiady,

 brzuszki, pompki

 podpory (wyprostowanie ramion i przedramion),

 podpory na niestabilnym podłożu (np. na dysku sensorycznym, poduszce),

 siłowanie się,

 zabawa hula hop,

 leżenie na brzuchu – odpychanie się, uniesienie wyprostowanych rąk i nóg, 

 pływanie żabką, 

 czołganie,



 skrętoskłony,

 zabawa „Tygrysi grzbiet”,

 zabawa „Taczki”,

przyleganie całym ciałem do podłogi i wyciąganie koca 
spod dziecka,

balansowanie na piłce,

 zabawa „Krab”, przenoszenie przedmiotów w tej pozycji,

 zabawa „Rowerek”,

balansowanie na niestabilnym podłożu,

przechodzenie od stania do przysiadu,



 utrzymanie ramion w górze w pozycji leżącej (odwiedzanie ramion na 
boki),

 poruszanie barkami, ruchy okrężne,

 zrzucanie woreczków z ramion,

 wymachy rękoma,

 krążenia ramionami (do przodu, do tyłu),

 mycie okien, odkurzanie, zamiatanie,

 naśladowanie zwierząt,

 naśladowanie latania,

 zabawa „Kelner” (przenoszenie zabawek po stabilnym i niestabilnym 
podłożu),

 gra „Twister”, „Walki kogutów”,

 rysowanie oburącz w powietrzu lub na dużej powierzchni,



 odbijanie piłeczki po blacie (zgięcie i wyprost nadgarstków),

 „łowienie” zabawki, która jest przywiązana na sznurku,

 przenoszenie zabawek na tacy,

 zabawy z masą plastyczną np. plasteliną, modeliną (chwyt, skręcanie),

 zakręcanie/odkręcanie słoików, butelek,

 kozłowanie piłką,

 rzucanie do celu,

 przelewanie np. wody, kiślu, przesypywanie np. ryżu, makaronu,



 zabawy paluszkowe,

 nawlekanie koralików,

wydzieranie papieru,

 lepienie, ugniatanie,

gra w bierki, 

 konstruowanie z patyczków, klocków,

pokonywanie labiryntów palcem,

przesypywanie produktów sypkich garśćmi,

malowanie palcami z użyciem farb,



Auto do myjni przyjechało, bo się umyć ładnie chciało.

Umyto:

Pierwsze koło podstawowe (głaszczemy mały palec),

Drugie koło podstawowe (głaszczemy drugi palec),

Trzecie koło podstawowe (głaszczemy trzeci palec),

Czwarte koło podstawowe (głaszczemy czwarty palec),

Piąte koło zapasowe (głaszczemy kciuk).

Tu Sroczka kaszkę 

warzyła (kręcimy palcem 

wewnątrz dłoni)

dzieci swoje karmiła.

Temu dała na 

łyżeczce (dotykamy kolejno 

palców),

Temu dała na miseczce,

Temu dała na spodeczku,

Temu dała w kubeczku,

A dla tego nic nie 

miała (dotykamy kciuka)

Frrrrr! I po więcej 

poleciała. (unosimy ręcę w górę)

W lesie grzyby sobie rosły. (dłoń zamknięta w pięść)

Nagle wszystkie się podniosły. (otwieramy wszystkie palce)

Ujrzały zająca. (wszystkie się schowały)

Tylko nie ten mały. (zamykamy palce oprócz najmniejszego)

Przyszedł zając, ugryzł go, (łapiemy małego paluszka – grzybka)
Wszystkie grzyby mówią: „Sio!” (machamy odganiając zajączka)



 zbieranie drobnych elementów z użyciem szczypiec,

 przenoszenie małych elementów z użyciem szczypiec,

 wydzieranie małych skrawków papieru,

 przypinanie spinaczy,

 przenoszenie małych elementów spinaczami,

 przebieranie grochu, fasoli,

 wrzucanie fasoli do butelki o małym otworze,

 przyklejanie małych skrawków papieru,

 kolorowanie malutkimi kredkami,

 przenoszenie np. kostek do gry za pomocą krótkich kredek,

 tworzenie prac plastycznych za pomocą malutkich kulek plasteliny,

 wciskanie małych elementów w masę plastyczną,



• Ćwiczenia przygotowujące:
- zbieranie drobnych elementów z użyciem szczypiec,
- przypinanie klamerek,
- składanie papieru (origami),
• Ćwiczenia cięcia linii prostych:
- cięcie ciastoliny,
- cięcie plastikowych słomek,
• Ćwiczenia cięcia linii falistych:
- wycinanie narysowanej skorupki ślimaka,
- wycinanie fragmentów z gazet,
• Ćwiczenia cięcia linii ciągłych, łamanych, falistych
- wycinanie figur geometrycznych,
- wycinanie kształtów regularnych (serce, gwiazda, kwiaty itp.)



• pokonywanie labiryntów, samodzielnie tworzenie labiryntów,

• kolorowanie w konturze,

• malowanie farbami na powierzchniach o różnej wielkości,

• kalkowanie rysunków,

• rysowanie z użyciem różnych przyrządów (kredki, flamastry, węgiel, kreda),

• obrysowywanie przedmiotów,

• odwzorowywanie rysunków,

• rysowanie szlaczków, kontynuowanie zaczętych linii,

• dyktanda graficzne,

• pogrubianie konturów, łączenie kropek,

• malowanie różnymi substancjami (kreda, pasta, kisiel, tusz),

• nalepianie na papier kolorowego papieru, gazet, makaronu, sznurków, 

• stemplowanie,



CIECZ NIENEWTONOWSKA

• miska

• mąka ziemniaczana

• woda

• barwnik spożywczy (opcjonalnie)

Do miski wlać wodę. Ilość wody należy 

dostosować do ilości cieczy. 

Następnie dosypujemy mąkę                      

i mieszamy. Ilość mąki należy 

dostosować do konsystencji cieczy. 



DOMOWA CIASTOLINA

• garnek

• 2 szklanki mąki pszennej

• 2 szklanki wody

• 1 szklanka soli

• 2 łyżki oleju

• 1 łyżka proszku do pieczenia

• barwniki spożywcze

Wymieszaj składniki w garnku. Podgrzewaj masę na 

małym ogniu, cały czas mieszając. Masa jest gotowa, 

gdy zaczyna odchodzić od ścian garnka. Po 

ostudzeniu należy dodać barwniki. 
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