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Terapia rêki to pojêcie, które jest coraz powszech-
niej u¿ywane w kontek�cie wspierania dziecka w roz-
woju. Mimo powszechnego przekonania o tym, ¿e jest
to bardzo wa¿na sfera, na któr¹ trzeba zwróciæ szcze-
góln¹ uwagê, rzadko wspieranie odbywa siê w sposób
kompleksowy. Obserwacje wszelkich nieprawid³owo-
�ci we wczesnym etapie rozwoju dziecka stwarzaj¹
mo¿liwo�æ zapobiegania g³êbszym zaburzeniom i utrwa-
laniu z³ych nawyków dziecka. Program Terapii Rêki
(PTR) pozwala na wczesne wykrywanie zaburzeñ ma-
³ej motoryki oraz na odpowiednie zareagowanie na trud-
no�ci poprzez poprawnie dobrane æwiczenia i stymulacjê.

O deficytach w zakresie funkcjonowania r¹k mo¿-
na mówiæ w bardzo szerokiej skali: od ca³kowitych nie-
zdolno�ci do kontrolowania ich ruchów, do drobnych trud-
no�ci grafomotorycznych. Na ka¿dym jednak etapie
warto jest proponowaæ dziecku odpowiednie oddzia³y-
wania tak, aby wypracowaæ z nim mo¿liwie najlepsz¹
sprawno�æ, co automatycznie przek³ada siê na jako�æ
jego ¿ycia.

Je�li pojawiaj¹ siê trudno�ci, zwykle trafiamy
z dzieckiem albo do rehabilitanta, który g³ównie pracuje
nad tak zwan¹ du¿¹ motoryk¹, lub do pedagoga, który
dba na przyk³ad o wyæwiczenie prawid³owego chwytu
niezbêdnego do podjêcia nauki pisania. Pomiêdzy wiedz¹
i prac¹ obu tych specjalistów wydaje siê jednak powsta-
waæ du¿a luka i brak jest p³ynnego przej�cia. Dlatego
na potrzeby pracy z dzieæmi z trudno�ciami w zakresie
ma³ej motoryki powsta³ PTR, który scala wiedzê i pra-
cê specjalistów z ró¿nych dziedzin tak, aby usprawnia-
nie funkcji r¹k odbywa³o siê w sposób kompleksowy.

Ma³a motoryka jest niezwykle wa¿n¹ sfer¹. Wyda-
je siê, ¿e niewiele funkcji w ¿yciu mo¿na spe³niaæ, nie
u¿ywaj¹c r¹k. Jedyn¹ tak¹ jest chyba tylko chodzenie.
Ale i tutaj, w przypadku, gdy nogi z ró¿nych powodów
nie do koñca mog¹ spe³niaæ tê funkcjê, wówczas rêce
w³¹czaj¹ siê w proces chodzenia, np. trzymaj¹c kule,
poruszaj¹ wózkiem itp. Najwa¿niejsz¹ rol¹, jak¹ od po-
cz¹tku ¿ycia dziecka spe³niaj¹ rêce, jest poznawanie
�wiata � to dziêki nim dziecko najpierw dotyka i mani-
puluje niespecyficznie wszystkim, co jest wstanie chwy-
ciæ, po to, by w miarê rozwoju zamieniæ to na manipula-
cjê specyficzn¹ i zdobywaæ wiedzê na temat otacza-
j¹cych przedmiotów. Je¿eli dziecko nie ma tej mo¿liwo-
�ci, zuba¿a to automatycznie jego rozwój poznawczy.
Podobnie olbrzymi¹ rolê rêce pe³ni¹ w samoobs³udze.
Czynno�ci samoobs³ugowe jednocze�nie rozwijaj¹ mo-
torykê dziecka. Zachêcenie dziecka od najm³odszych
lat do samodzielno�ci jest jedn¹ z podstaw jego rozwo-

Program Terapii Rêki szans¹ na kompensowanie deficytów
w obrêbie ma³ej motoryki u dzieci

ju. Je�li dziecko ma trudno�ci w obrêbie ma³ej motoryki,
jednocze�nie mo¿e wyra¿aæ niechêæ do samodzielnego
ubierania, rozbierania. Je�li nie zmieni siê tego w trakcie
terapii, dziecko nie ma mo¿liwo�ci æwiczenia dojrzalszych
chwytów, umiejêtno�ci wspó³pracy obu r¹k, a co za tym
idzie w przysz³o�ci mo¿e mieæ problem z czynno�ciami
grafomotorycznymi i umiejêtno�ciami szkolnymi w ogó-
le.  Z przedstawionych wy¿ej powodów, ale tak¿e z wielu
innych nieporuszonych w tym tek�cie, wynika, ¿e jaki-
kolwiek problem w obrêbie ma³ej motoryki bezpo�red-
nio mo¿e wp³ywaæ na inne obszary funkcjonowania
dziecka, w tym przede wszystkim poznawcze i emocjo-
nalno-spo³eczne.

Program Terapii Rêki ma na celu usprawnianie tzw.
ma³ej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów d³oni i pal-
ców, jak równie¿ dostarczania wra¿eñ dotykowych i po-
znawania dziêki nim ró¿nych kszta³tów i struktur mate-
ria³ów oraz nabywanie umiejêtno�ci ich rozró¿niania.
W programie wykorzystuje siê æwiczenia i zabawy ma-
j¹ce rozwin¹æ sprawno�æ ruchow¹ ca³ej rêki dziecka,
sprawno�æ manipulacyjn¹ d³oni, umiejêtno�æ chwytu oraz
koordynacjê pomiêdzy d³oñmi. W pó�niejszym etapie
obejmuje te¿ naukê pisania. Wszystkie proponowane za-
bawy maj¹ jednak swoj¹ kolejno�æ i nie mog¹ byæ poda-
wane w sposób przypadkowy. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ
o tym, ¿e rozwój ma³ej motoryki zawiera siê w rozwoju
psychomotorycznym dziecka i przebiega równolegle do
ca³o�ciowego rozwoju dziecka. Oznacza to, ¿e wszyst-
kie proponowane dziecku dzia³ania w trakcie terapii s¹
odpowiednio dobrane nie tylko do poziomu manualnego
dziecka, lecz tak¿e do poziomu jego funkcjonowania
poznawczego.

Ca³o�æ powinna zostaæ podana dziecku w bardzo
atrakcyjnej formie. Wszystkie æwiczenia i zabawy po-
winny zostaæ u³o¿one w pewn¹ fabu³ê i odci¹gaæ uwa-
gê dziecka od wykonywania trudnych manipulacyjnie
czynno�ci, a koncentrowaæ j¹ na zadaniu i stymulowaæ
do czêstszego powtarzania æwiczonych ruchów.

Aby móc przeprowadzaæ z dzieckiem efektywn¹
terapiê wspomagania rozwoju, nie mo¿na nie zastano-
wiæ siê nad jej celem. Celem pracy jest zawsze kon-
kretna funkcja � umiejêtno�æ, która jest niezbêdna w da-
nym momencie ¿ycia do prawid³owego funkcjonowania.
W PTR wyró¿nia siê trzy poziomy celów:

I.Cel wiod¹cy � bardzo ogólny, jedna z g³ównych
funkcji koñczyny górnej. Na potrzeby programu wszyst-
kie funkcje zosta³y pogrupowane w trzy du¿e zbiory:
komunikacja i kontakty spo³eczne, samoobs³uga oraz
zabawa i umiejêtno�ci szkolne.
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II. Cel kierunkowy � wyznacza kompetencje ja-
kie maj¹ byæ osi¹gniête w ramach celu wiod¹cego, np.
jedzenie ³y¿k¹, wskazywanie, pos³ugiwanie siê narzê-
dziem pisarskim.

III. Cel szczegó³owy � wyznacza zadania na dan¹
jednostkê terapeutyczn¹ np. trzymanie ³y¿ki, wypraco-
wanie prawid³owego chwytu narzêdzia pisarskiego.

Ka¿dy plan pracy jest poprzedzony wnikliw¹ ob-
serwacj¹ i wywiadem z rodzicami. Obserwacja nie do-
tyczy jednak tylko pracy i funkcjonowania r¹k, ale roz-
poczyna siê od obserwacji ca³ego cia³a, sposobu
poruszania siê, umiejêtno�ci zmiany pozycji. Jest to bar-
dzo wa¿ny element, poniewa¿ od tego, jak dziecko radzi
sobie z centrum swojego cia³a, uzale¿niona jest umiejêt-
no�æ pracy koñczynami górnymi i rêkoma. Jest to zgod-
ne z prawami rozwoju: cefalo-kaudalnym i proksymal-
no-dystalnym, czyli organizm rozwija siê w kierunku od
g³owy do ogona i od centrum cia³a na zewn¹trz. Dopie-
ro potem obserwuje siê koñczyny górny � od umiejêtno-
�ci wykonywania du¿ych ruchów a¿ do precyzyjnych
ruchów d³oni i placów.

Po dokonaniu kompleksowej obserwacji i przygo-
towaniu planu terapii rozpoczyna siê realizowanie po-
stawionych celów w oparciu o schemat zajêæ.

Zajêcia prowadzone s¹ wed³ug piêciu punktów:
1. Powitanie.
2. Stymulacja proprioceptywna.
3. Seria æwiczeñ rozmachowych.
4. Seria æwiczeñ manualnych.
5. Seria æwiczeñ precyzyjnych.
6. Relaks.
7. Po¿egnanie.

1. Powitanie. Z ka¿dym dzieckiem nale¿y rozpo-
cz¹æ zajêcia utrwalonym schematem, rytua³em, który
da mu do zrozumienia, ¿e tu i teraz jest czas rozpoczêcia
wspólnego spotkania. Sposób, jaki wybierze siê na po-
witanie jest uzale¿niony od poziomu funkcjonowania
dziecka zarówno poznawczego jak i ruchowego. U dzieci
z g³êbsz¹ niepe³nosprawno�ci¹ powitaniem mo¿e byæ po-
danie do pow¹chania zapachu, potarcie rêk¹ o rêkê lub
w³¹czenie okre�lonej muzyki. U dzieci lepiej funkcjonu-
j¹cych mo¿na zastosowaæ powitanie piosenk¹ �Dobrze,
¿e jeste��, �Witaj, jak siê masz� lub podobnymi.  Dobrze
sprawdzaj¹ siê zabawy zaczerpniête z Metody Ruchu
Rozwijaj¹cego polegaj¹ce na witaniu siê poszczególny-
mi czê�ciami cia³a, np. teraz witaj¹ siê rêce, teraz nogi,
kolana, place u stóp itd.

2. Stymulacja proprioceptywna. D³ugo�æ tej se-
rii jest uzale¿niona od potrzeb dziecka. Je�li mamy do
czynienia z dzieckiem, które ma du¿e potrzeby czucia
g³êbokiego, wówczas ta seria powinna byæ d³uga. Sty-
mulacja proprioceptywna daje dziecku mo¿liwo�æ lep-

szej kontroli w³asnego cia³a, umiejêtno�ci zaplanowania
ruchów od du¿ych do bardzo precyzyjnych, a tak¿e wp³y-
wa na normalizacjê napiêcia miê�niowego. Przyk³adem
æwiczenia do wykorzystania w serii proprioceptywnej jest
owiniêcie dziecka le¿¹cego na pod³odze w ciasn¹ karima-
tê i �opukiwanie� go rêkoma z góry na dó³.

3. Seria æwiczeñ rozmachowych. Jest to grupa
æwiczeñ, która anga¿uje przede wszystkim obrêcz bra-
kow¹ oraz buduje centraln¹ stabilizacjê cia³a. Ta seria
æwiczeñ bêdzie tym d³u¿sza, im wcze�niej na etapie ob-
serwacji pojawi³y siê problemy. Je�li ju¿ w ogólnym ob-
razie dziecka i we wzorcach postawy i ruchu obserwo-
wane s¹ trudno�ci i ograniczenia, automatycznie oznacza
to, ¿e ta seria æwiczeñ powinna byæ proporcjonalnie naj-
d³u¿sza ze wszystkich. W serii rozmachowej æwicze-
niami do wykorzystania s¹ zabawy z du¿ymi pi³kami,
które dziecko rzuca w ró¿nych kierunkach, przechodze-
nie w klêku podpartym przez ciasne materia³owe tunele
czy zabawy w �si³owanie� siê z terapeut¹.

4. Seria æwiczeñ manualnych. W tej serii nacisk
po³o¿ony jest na anga¿owanie w pracê przede wszyst-
kim stawu ³okciowego i nadgarstka. Tu du¿y nacisk k³a-
dziony jest, gdy g³ówne zaburzenia obserwuje siê na
poziomie funkcji koñczyn górnych. Aby uaktywniæ te
dwa stawy, zwykle mo¿na wykorzystaæ zabawy typu
gotowanie, mieszanie sypkich substancji np. groch, ka-
sza, ³owienie rybek, gra na bêbenkach, odkrêcanie i za-
krêcanie ró¿nych s³oiczków czy butelek.

5. Seria æwiczeñ precyzyjnych. W przypadku
wystêpowania trudno�ci na poziomie umiejêtno�ci gra-
fomotorycznych oraz sprawno�ci d³oni i manipulacji, ta
seria bêdzie najd³u¿sza. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e
nawet je�li dopiero na tym poziomie zaczyna siê pro-
blem dziecka, nale¿y wykonaæ po kilka propozycji z wcze-
�niejszych serii po to, aby przygotowaæ do pracy ca³e
cia³o dziecka. Dostarczyæ mu wra¿eñ, szczególnie pro-
prioceptywnych, by mog³o w pe³ni poczuæ i kontrolo-
waæ ruchy ca³ego cia³a. Czêsto te¿, w przypadku pracy
z dzieæmi z g³êbsz¹ niepe³nosprawno�ci¹, ta seria æwi-
czeñ nie zostanie uwzglêdniona w planie pracy z uwagi
na poziom rozwoju ruchowego dziecka. Wiele dzieci
z MPD nie bêdzie wstanie wykonaæ ¿adnej propozycji
z tej serii. Jako przyk³ad zadañ na tê seriê mo¿na wy-
mieniæ: nawlekanie koralików, wyszywanki bez ig³y, za-
bawy paluszkowe, zabawy pacynkami na palce, gra na
instrumentach klawiszowych, gra na flecie, pstrykanie pal-
cami, zabawa w bierki, w pche³ki, zapinanie klamerek.

6. Relaks. Jest to wa¿ny element planu terapii.
Przeprowadzenie wszystkich serii æwiczeñ jest dla dziec-
ka zwykle obci¹¿aj¹ce fizycznie, dlatego wa¿ne jest, aby
daæ odpoczynek miê�niom. Forma wypoczynku i relak-
su mo¿e byæ dowolna i powinna zostaæ dok³adnie do-
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brana do preferencji dziecka. Najprostsz¹ propozycj¹
jest wys³uchanie w le¿eniu muzyki relaksacyjnej. Mo¿-
na te¿ zastosowaæ trening relaksacyjny Schultza w opra-
cowaniu Anny Polender.

7. Po¿egnanie.  Podobnie jak przy powitaniu, po-
¿egnanie pozwala dziecku na odczucie pewnych ram,
daje poczucie, ¿e jakie� wa¿ne dla niego zadanie i spo-
tkanie w³a�nie siê zakoñczy³o. Na po¿egnanie mo¿na
zaproponowaæ piosenkê, czy wierszyk.

Program Terapii Rêki jest kompleksowym narzê-
dziem terapii zawieraj¹cym obserwacjê, planowanie celu
i realizowanie planu terapii. Jest narzêdziem uniwersal-
nym � mo¿na go zastosowaæ zarówno u dzieci z drob-
nymi deficytami, jak i u dzieci z g³êbok¹ niepe³nospraw-
no�ci¹ intelektualn¹ i ruchow¹.

Poni¿ej przedstawiam propozycje æwiczeñ rozma-
chowych, manualnych oraz precyzyjnych.

Æwiczenia rozmachowe:
§ zamalowywanie farbami du¿ych p³aszczyzn du¿ym

pêdzlem, ruchami pionowymi lub poziomymi z za-
chowaniem kierunku od lewej do prawej, z góry na dó³;

§ zamalowywanie du¿ej przestrzeni ograniczonej kon-
turem (pêdzlem, palcami, kred¹, wêglem);

§ malowanie du¿ych form kolistych z zachowaniem kie-
runku pisania owali liter (odwrotnie do ruchu wska-
zówek zegara, zaczynaj¹c od miejsca cyfry 2 na tar-
czy zegarowej);

§ malowanie du¿ych form falistych i szlaków;
§ pajacyki;
§ skoki na trampolinie w ustalonym rytmie.

Æwiczenia manualne:
§ dotykanie d³oni, zaciskanie d³oni, otwieranie d³oni;
§ gniecenie g¹bki, pi³eczki;
§ ugniatanie papieru (papierowych kul);
§ przeci¹ganie sznurka, poci¹ganie za sznurki zawieszo-

ne, zwijanie sznureczka;
§ wyczuwanie ró¿nych powierzchni;
§ wk³adanie i wyjmowanie przedmiotów du¿ych, ma-

³ych;
§ zabawy konstrukcyjne;
§ nak³adanie zabawek na patyk, sznurek;
§ zabawy z glin¹, masa soln¹;
§ darcie gazet, papierów;
§ sk³adanie papieru;
§ sk³adanie zabawek z oddzielonych czê�ci;
§ budowanie z klocków urozmaiconych budowli (z³o-

¿one konstrukcje, na przyk³ad z klocków typu Lego);
§ sk³adanie widokówek z wiêksz¹ ilo�ci¹ czê�ci;
§ sk³adanie liter i cyfr z czê�ci;
§ uk³adanie loteryjek i domin cyfrowych, literowych;
§ uk³adanie szlaczków z elementów mozaiki wed³ug

okre�lonego rytmu;

§ budowanie z naturalnych materia³ów;
§ malowanie farbami z uwzglêdnieniem porównañ, ze-

stawieñ, mieszania barw, stopnia ich nasycenia;
§ wyszukiwanie w woreczku liter, cyfr bez kontroli

wzroku.
Æwiczenia ruchów precyzyjnych:
§ dotykanie swoich palców;
§ zabawy paluszkowe;
§ dotykanie palcami pod³o¿a;
§ stukanie palcami;
§ na�ladowanie gry na pianinie;
§ zabawa w deszczyk � stukanie palcami;
§ na�ladowanie drobnych ruchów rozcierania;
§ podnoszenie drobnych przedmiotów;
§ wk³adanie drobnych przedmiotów do pude³ka;
§ dopasowywanie klocków do wzoru, budowanie

z klocków;
§ zabawy z koralikami: podnoszenie, wk³adanie na sznu-

rek;
§ rozdzieranie papieru palcami;
§ wodzenie palcem po konturach przedmiotów;
§ wodzenie placem w powietrzu;
§ kre�lenie palcem prostych kszta³tów
§ wykonywanie wed³ug wzoru lub dowolnie ró¿nych

prac z papieru, kartonu, korka, drutu, we³ny;
§ uk³adanie z ró¿norodnych elementów materia³ów okre-

�lonych scenek rodzajowych np. z li�ci, owoców, zia-
renek, pestek, kasztanów, patyczków;

§ kre�lenie figur, kszta³tów, cyfr, ornamentów za po-
moc¹ kreski ³¹cz¹cej wyznaczone punkty;

§ obrysowywanie wyznaczonych szablonów;
§ pisanie pojedynczych elementów graficznych lub li-

tero podobnych;
§ pisanie dziecku liter na plecach � rozpoznawanie ich

przez dziecko i zapisywanie;
§ ugniatanie ma³ych kulek z gazety, papieru trzema pal-

cami (�rodkowym, wskazuj¹cym i kciukiem);
§ �ciskanie pi³eczek palcami wskazuj¹cym i kciukiem;
§ obrysowywanie ró¿nych czê�ci cia³a z ich wyodrêb-

nianiem i nazywaniem.ö

Ewa Muroñ
nauczyciel w SOSW w Damnicy
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