
Gry i zabawy w terapii ręki. 
  

Dzieci w wieku przedszkolnym zamknięte w czterech ścianach potrzebują rozrywki - 

izolacja, kwarantanna czy inny powód do przebywania wyłącznie w domu to trudny czas dla 

rodzica.  

Terapia ręki jest całościową metodą pracy, tzn. swoimi oddziaływaniami obejmuje cały układ 

ruchowy człowieka. Ręka pełni w naszym życiu wiele ważnych funkcji, dzięki jej pełnej 

sprawności mamy możliwość rzucać piłką, rysować, bawić się. Nie każdy z nas zdaje sobie 

sprawę, że dobrze funkcjonujące ręce to również dobrze rozwinięta mowa. By rozwinąć 

potencjał dziecka należy jak najwcześniej zająć się wspomaganiem małych rączek, a można 

zrobić to w jak najprostszy sposób – bawiąc się. Celem terapii ręki jest oprócz rozwinięcia 

ogólnej sprawności ruchowej dziecka, usprawnienie koncentracji, poprawa koordynacji 

wzrokowo- ruchowej oraz polepszenie precyzji ruchów rąk tj. małej motoryki.   

  

Oto zabawy dla dzieci, które na pewno im się spodobają.  

  

1. Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej:  

• Skoki przez drabinkę - Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 

pięciocentymetrowe paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. Zadanie dziecka 

polega na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków;  

• Skoki przez linkę - Ta zabawa dla dzieci bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. 

Potrzebna jest linka, którą musisz zamocować – dla dzieci trzyletnich – na wysokości 25–

30 cm. • Kto wyżej? - Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a maluchy 

kolejno podchodzą i z wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakują najwyżej 

jak umieją. Wszystkie wyniki muszą być zaznaczone, a zwycięża dziecko, które 

podskoczyło najwyżej. Maluchy będą zdziwione, dokąd potrafią dosięgnąć! 

• Tor przeszkód - Możesz na drodze przejazdu dzieciaków poustawiać krzesła, kosze na 

śmieci, duże zabawki, skrzynki. Miej ze sobą stoper, żeby mierzyć czas przejazdu małym 

sportowcom.  

• Slalom - Klasyczna zabawa dla dzieci polegająca na płynnym mijaniu zygzakiem 

rozstawionych przeszkód. Grand Prix na żużlu. Oczywiście nie chodzi o wyścigi 

motocyklowe, tylko ze skrzyżowanymi nogami i nie na żużlu, tylko np. w pokoju :) 

Zaopatrz się w stoper i mierz dziecku czas!  

• Spacer - Puść dziecku muzykę i rzucaj różne polecenia: „Zbieramy grzyby!”, a wtedy 

dziecko udaje, że podnosi coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – smyk podbiega i łapie 

niewidoczne motylki; „Zrywamy szyszki!”, a dziecko musi podskoczyć i symulować 

obrywanie z gałęzi szyszek itd.  

• Nie wpadnij do morza! Udawajcie, że dywan to morze, a dziecko ma dostać się na druga 

stronę nie mocząc stóp. W tym celu rozłóż poduszki, papierowe talerze lub gazety, które 

będą kamykami po których przejdzie dziecko.  

• Przywiązani - Wszyscy w domu są przywiązani do niewidzialnej gumy, która jest 

przybita do podłogi na środku pomieszczenia. Chociaż wszyscy chcą wybiec na zewnątrz 

jest to niemożliwe, bo kiedy tylko trochę się oddalą guma przyciąga ich do środka i musza 

na dodatek skakać.   

• Chód na czworakach;  

• Pełzanie;  

• Chody w tył bosymi stopami po macie, slalom;  

• Pokonywanie przeszkód – przejścia przez ławeczki czy inne wymyślone przez rodzica 

przeszkody.  

 

2. Ćwiczenia poprawiające stabilizację barkową:  

• Taczki – Dziecko chodzi na rękach, rodzic trzyma je początkowo za uda następnie za 

kolana;  

• Krążenie ramion np. rysowanie w powietrzu np. kół raz jedną ręką raz drugą;  

• Pływanie „na sucho” ramiona jak do żabki, do kraula, do motylka;  



• Kreślenie w powietrzu ruchów fal, ósemek;  

• Rzucanie do celu – mini koszykówka: przygotuj gazety lub bibułę, niech dziecko 

pozgniata je tak, by powstały kule (piłki) ustaw karton w odległości 1-2 metrów i zachęć 

dziecko, aby próbowało trafić do kosza – kartonu, zabawa wpływa na koordynację ręki  

i oka;  

• Walki kogutów – dziecko z rodzicem kucają naprzeciw siebie i podskakując próbują 

odpychać się rękoma; Gra w „łapki” – dziecko wysuwa obie dłonie przed siebie, rodzic 

delikatnie łaskocze wewnętrzną stronę jego dłoni, dziecko musi zdążyć schować ręce 

zanim rodzic dotknie do zewnętrznej ich strony  

• Jazda na złożonym kocyku – dziecko kładzie się na brzuchu na kocyku i odpychając się 

obiema rękoma stara się jak najszybciej dotrzeć do określonego celu;  

• Naśladowanie biegania czy skakania zwierząt takich jak: kangur, zając, kot itd.; 

Uciskanie i masowanie ramion różnymi fakturami np. gąbka, szczota do włosów, widelec 

itd. 

• Wałkowanie ciasta.  

 

3. Motoryka mała:  

• Swobodne bazgranie na dużych arkuszach papierów, flamastrami, kredkami 

świecowymi;  

• Zbieranie drobnych elementów np. pieniążki, guziki czy ziarenka dwoma palcami lub 

pęsetą;  

• Woreczek z niespodziankami ćwiczenie to rozwija motorykę mała oraz zmysł dotyku 

należy przygotować nieprzezroczyste woreczki oraz wiele drobnych przedmiotów takich 

jak  klucz, zegarek, łyżeczka, piłeczka, gąbka do naczyń guzik, szczoteczka do zębów, 

dajemy dziecku woreczki z przedmiotami i niech zgadnie co jest w woreczkach;  

• Zabawy z wachlarzami – wymagające zmiany ustawienia przedramienia;  

• Podbijanie balonika palcami wyłącznie prawej lub lewej ręki;  

• Zgadywanie rysowanych w powietrzu palcami określonych przedmiotów.  

 

4. Ćwiczenia dłoni i palców:  

• Ugniatanie kartki papieru i rozprostowywanie;  

• Przesuwanie watki lub piórka strumieniem powietrza z gumowej gruszki;  

• Wolne zaciskanie i rozwieranie dłoni;  

• Odklejanie i przyklejanie palców do podłoża np. do stołu czy biurka.  

• Ćwiczenia palców (kiwanie na boki, pochylanie, unoszenie, przywoływanie, 

obrysowywanie konturów);  

• Krążenie jednej dłoni wokół drugiej zaciśniętej w piąstkę;  

• Rozpoznawanie przedmiotów: 

 o zróżnicowanym kształcie np. łyżka, ołówek, kluczyk (z widocznym zestawem do 

porównania informacji wzrokowych i dotykowych),   

 przedmioty o coraz mniej zróżnicowanym kształcie guzik, pieniążek,  

 odgadywanie przedmiotów bez uprzedzenia wzrokowego czyli dziecko nie wie, jakim 

zestawem przedmiotów dysponujemy;  

• Dziecko rysuje koła duże i małe, raz prawą raz lewą ręką na dużej kartce papieru; 

• Zabawy z cieniem (dziób ptaka, serduszko, trójkąt).  

 

5. Ćwiczenia koncentracji:  

• Poruszanie się z woreczkiem na głowie;  

• Poruszanie się z dwoma woreczkami na barkach;  

• Poruszanie się z woreczkiem położonym na grzbiecie wyciągniętej dłoni;  

• Dziecko trzyma głowę prosto mama trzyma ręce na głowie dziecka i bardzo delikatnie 

spycha głowę raz prawą raz lewą ręką;  

• Utrzymanie przedmiotu na głowie w sytuacji, gdy rodzic spycha głowę dziecka,  

a dziecko ma ręce wyciągnięte do przodu i ma utrzymać ten przedmiot na głowie;  



• Próba podskoku z woreczkiem umieszczonym na dłoni.   
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Pamiętaj, że wspólna zabawa to nie tylko wspólnie spędzony czas, ale stymulowanie 

rozwoju, wzmocnienie więzi miedzy rodzicem a dzieckiem oraz tworzenie 

najpiękniejszych wspomnień.   


