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Drodzy Rodzice w tym tygodniu proponujemy zestaw zabaw i ćwiczeń Terapii Ręki                       

z wykorzystaniem dostępnych w domu przedmiotów. 

 

Terapia Ręki to ćwiczenia i zabawy tworzone na potrzebę usprawniania małej motoryki czyli 

precyzyjnych ruchów dłoni i palców mające na celu zaangażowanie całej kończyny górnej                    

w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie 

ruchów precyzyjnych.  

Ćwiczenia wykonujemy z zachowaniem kolejności: 

1. Ćwiczenia rozmachowe 

2. Ćwiczenia manualne 

3. Ćwiczenia manipulacyjne    

 

ZESTAW ZABAW I ĆWICZEŃ 

Ćwiczenia i zabawy rozmachowe – angażują staw barkowy, rozluźniają napięcie 

mięśniowe:  

1. Zabawy w naśladowanie   

Dziecko naśladuje: lot ptaka, ruch drzewa na wietrze, pływanie, mycie okien. 

2. “Tancerz” 

Potrzebne pomoce: chustka, nagranie z ulubioną muzyką taneczną. 

Dziecko tańczy trzymając chustkę w ręce (ręka wyprostowana w stawie łokciowym) 

zgodnie z poleceniem rodzica. Macha chustką wysoko nad głową, nisko – przy podłodze, 

wykonuje krążenia ramion trzymając chustkę w ręce. 

3. “Powietrzne figury” 

Dziecko rysuje ręką w powietrzu duże figury geometryczne np. koło, kwadrat. Dużymi, 

płynnymi ruchami kreśli fale, ósemki. W razie potrzeby rodzic służy pomocą.  

4. “Aniołki”  

Dziecko wykonuje „aniołki” na podłodze tak, jak to się robi na śniegu. 

5. “Malarz” 

 Dziecko wykonuje ruchy ręką naśladując zamalowywanie ściany z góry na dół i na 

odwrót. 



 

Ćwiczenia i zabawy manualne – angażują staw łokciowy: 

1. “Kręgle” 

Potrzebne pomoce: puste, plastikowe butelki oraz gazetki reklamowe/nieprzydatne już, 

zapisane kartki papieru. 

Dziecko zgniata papier w duże kule, a następnie celuje nimi w ustawione wcześniej 

butelki, rzuca tak, jak kulą do kręgli. 

2. “Mały bałagan” 

Potrzebne pomoce: gazetki reklamowe (rozłożone)/nieprzydatne już, zapisane kartki 

papieru. 

Dziecko stara się przedzierać papier na długie paski. Jedna ręka przytrzymuje kartkę, 

druga ją przerywa. Później następuje zamiana rąk. 

3. “Porządki” 

Potrzebne pomoce: szufelka i zmiotka, ścinki z gazet/kartek z ćwiczenia poprzedniego. 

Dziecko z pomocą szufelki i zmiotki sprząta (ruch zamiatania) porozrzucane wcześniej 

ścinki i wyrzuca je do kosza (ruch zsypywania z szufelki). 

4. “Kuchenne instrumenty” 

Potrzebne pomoce: garnki i drewniane łyżki. 

Dziecko uderza z pomocą drewnianych łyżek w odpowiednio rozstawione garnki (z 

przodu, z prawej i lewej jego strony). Najpierw jedną ręką, potem drugą, a na końcu 

obiema równocześnie. Można kontynuować zabawę poprzez odtwarzanie rytmów 

nadanych przez rodzica. 

5. “Domowe wypieki” 

Potrzebne pomoce: masa na ciasteczka/ciasto do pierogów/ciasto do pizzy oraz wałek i 

stolnica/stół. 

Dziecko rozwałkowuje masę na dużej powierzchni stolnicy czy kuchennego stołu. 

 

Ćwiczenia i zabawy manipulacyjne – angażują nadgarstek, dłonie i palce: 

1. „Segregowanie” 

Potrzebne pomoce: pojemnik z 2-3 rodzajami nasion np. fasola biała, fasola czerwona, 

groch, pestki dyni, itp., 2-3 puste miseczki. 

Dziecko za pomocą palców segreguje nasiona, tak aby każdy rodzaj znalazł się w innej 

miseczce. 

2. „Układanie na wzorze” 



Potrzebne pomoce: kartki A4 z narysowanymi figurami geometrycznymi (koło, trójkąt, 

kwadrat, prostokąt), nasiona z poprzedniego zadania. 

Dziecko układa w dowolny sposób  nasiona na narysowanym wzorze. 

3. „Rozwieszanie prania” 

Potrzebne pomoce: klamerki, sznurek zawieszony na wysokości tułowia dziecka, 

mniejsze elementy garderoby. 

Dziecko  rozwiesza „pranie” i przypina je klamerkami. 

4. „Zwinne paluszki” 

Potrzebne pomoce:  rolka po papierowym ręczniku kuchennym, gumki recepturki.  

Dziecko nakłada gumki na tekturową rolkę dowolnie lub np. wg koloru.  

5. „Jeżyk” 

Potrzebne pomoce: masa plastyczna ( masa solna, ciastolina), wykałaczki lub patyczki. 

Dziecko wbija patyczki w uformowaną masę plastyczną, tworząc np. jeżyka. 

 


