TERAPIA RĘKI
Terapia ręki to program usprawniania funkcji grafomotorycznych u dziecka. Umiejętności
grafomotoryczne należą do najbardziej złożonych sprawności ruchowych rąk. Opanowanie
ich przebiega według sekwencyjnego wzorca. U jego podłoża leży ogólna sprawność
ruchowa, która warunkuje osiągnięcie wyższych etapów sprawności motorycznych, w tym
sprawności manualnych i grafomotorycznych.

Celem Terapii Ręki jest usprawnienie i stymulacja precyzyjnych ruchów palców i dłoni
(tzw. motoryka mała) oraz dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim
kształtów, faktur i struktur. Przede wszystkim celem terapii jest osiągnięcie samodzielności
w podstawowych czynnościach życia codziennego (jedzenie, mycie, ubieranie się, rozbieranie
się, rysowanie, kolorowanie, pisanie).
Terapia ręki skierowana jest do uczniów, u których występują:











nieprawidłowości centralnego układu nerwowego (m.in. stany po urazach głowy,
afazja, mózgowe porażenie dziecięce),
zespoły genetyczne ( m.in. achondroplazja, zespół Downa),
nieprawidłowości w budowie ręki, a także stany po urazach (złamaniach),
opóźnienia w rozwoju mowy
tendencje do garbienia się (nieprawidłowa postawa ciała),
zbyt mocny lub zbyt luźny chwyt narzędzia pisarskiego,
trudności z wykonywaniem codziennych czynności (zapinaniem guzików, wiązaniem
butów),
trudności i niechęć do zabaw manualnych (układania układanek z drobnych
elementów, wycinania),
problemy z czynnościami grafomotorycznymi (pisanie, rysowanie, kolorowanie),
problemy w kontroli wzrokowo - ruchowej (rzucaniem do celu, łapaniem piłki),




problemy z koordynacją ruchową (nalewaniem płynów do kubka,
panowaniem nad sztućcami w czasie jedzenia)
symptomy dostarczania sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domaganie
się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni np. siadanie na własnych dłoniach, bardzo
mocne zaciskanie rąk na przedmiotach, uderzanie rękami w przedmioty o ostrych
i wyraźnych fakturach.
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