
Ręce są cudowne - potrafią robić sztuczki z monetą, potrafią 
też wygładzić zmarszczki i załamania na ogarniętych 

melancholią, zmiętych duszach. 

                                                                                                                
Jonathan Carroll 

…. Terapia ręki  … 

Precyzyjne ruchy rąk należą do najbardziej skomplikowanych 

ruchów. Od rozwoju motoryki małej zależny jest pomyślny rozwój 

umiejętności samoobsługi, rysowania, pisania i artykulacji, a także 

szeroko pojętej komunikacji. Jeśli mamy sprawne ręce, potrafimy 

wykonać dookoła siebie większość czynności, co sprawia,  

że jesteśmy dużo bardziej niezależni od innych, mamy wpływ  

na otaczającą nas rzeczywistość. 

Celem indywidualnych oddziaływań z wykorzystaniem „Terapii 

Ręki” jest usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych 

ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń 

dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur 

materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania – 

ważnych w procesie terapii dziecka z autyzmem.  

Terapia Ręki wykorzystuje ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć 

sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność 

manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy 

dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi. 

Zajęcia Terapii Ręki odbywają się według określonego schematu. 

Bardzo ważna jest kolejność wprowadzanych zadań i ćwiczeń.  



Na początku każdego spotkania z dzieckiem odbywa się 

przywitanie, może to być po prostu podanie ręki, piosenka lub 

wyliczanka. Po powitaniu następuje seria ćwiczeń rozmachowych. 

Są to zabawy i ćwiczenia angażujące głównie obręcz barkową  

i stawy ramienne. 

Kolejna seria ćwiczeń to ćwiczenia manualne, które poprawiają 

ruchomość kończyny górnej w obrębie stawu łokciowego. Jeśli ten 

staw został już „rozgrzany”, rozpoczyna się seria ćwiczeń ruchów 

precyzyjnych, gdzie w zabawach skupia się na nadgarstku oraz 

ruchomości wszystkich stawów palców.  

To, ile czasu przeznaczymy na każdą serię ćwiczeń, jest oczywiście 

uzależnione od zdiagnozowanych przyczyn problemów. Jeżeli  

na przykład występujące trudności w funkcjonowaniu dziecka są 

spowodowane zmniejszonym zakresem ruchomości stawu 

nadgarstkowego, to wówczas dwie pierwsze serie są krótsze,  

a największy nacisk kładziemy na serie ćwiczeń ruchów 

precyzyjnych. 

Po seriach ćwiczeń następuje kolejny etap zajęć, jakim jest relaks. 

Jest to ważna część, w trakcie, której dziecko odpoczywa  

w wybrany przez siebie sposób. To odpoczynku zmęczonych 

mięśni.  Każde spotkanie kończy się wyraźnym pożegnaniem  

w dowolnej formie.  

Terapia Ręki odbywa się w formie zabawy, dlatego dzieci chętnie  

i aktywnie uczestniczą na zajęciach.  
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