
TERAPIA RĘKI--------------->

www.medincus.pl

Oferta protetyczna w placówkach  Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS w całej Polsce:

• pomoc dyplomowanych protetyków słuchu, 
• dobór, sprzedaż i regulacja aparatów słucho-

wych czołowych producentów, 
• dobór oraz sprzedaż  systemów wspomagają-

cych słyszenie, 
• sprzedaż akcesoriów.  

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy 
„MEDINCUS”
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel. +48 91 455 33 00
rejestracja.szczecin@medincus.pl 
www.medincus.pl

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do czwartku: 8.00-20.00
w piątek: 8.00-19.00



Jeśli Twoje dziecko:

• ma trudności z planowaniem ruchowym  
i uczeniem się nowych czynności manualnych, 
manipulacyjnych; 

• niechętnie podejmuje czynności wymagające 
precyzyjnych ruchów dłoni czy palców 
(pisanie, rysowanie, malowanie, lepienie z 
plasteliny, układanie drobnych przedmiotów); 

• ma problemy z nauką samoobsługi 
(ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie 
guzików); 

• ma obniżone lub podwyższone napięcie 
mięśniowe;  

• ma trudności z koordynacją obu rąk; 

• wykonuje czynności wymagające precyzji 
wolno lub niedbale; 

• nie lubi dotykać nowych faktur; 

• dostarcza sobie dodatkowych wrażeń 
proprioceptywnych i domaga się 
zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni,  
np. siada na własnych dłoniach, bardzo 
mocno zaciska ręce na przedmiotach, uderza 
rękami w przedmioty; 

• ma duże trudności z dostosowaniem siły 
do określonego zadania ruchowego, mocno 
zaciska kredkę/ołówek bądź kredki wypadają  
z dłoni; 

• ma zaburzenia koordynacji wzrokowo-
ruchowej i obustronnej integracji, co może 
przejawiać się brzydkim pismem i mało 
estetycznymi pracami plastycznymi.

Zapraszamy na Terapię Ręki.

Terapia odbywa się w małych grupach 
(maksymalnie 4 osoby).  

Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów.

Terapia Ręki to pojęcie, które jest coraz 
powszechniej używane w kontekście 
wspierania rozwoju dziecka. 

Mimo powszechnej wiedzy o prawidłowym 
trzymaniu kredki czy długopisu, często rodzice 
nie wiedzą, że problemy artykulacyjne czy 
samoobsługowe wynikają z zaburzonej pracy rąk. 

Wykrycie wszelkich nieprawidłowości we 
wczesnym etapie rozwoju dziecka stwarza 
możliwość zapobiegania głębszym zaburzeniom 
i utrwalaniu złych nawyków. 

Terapia Ręki pozwala na wczesne 
eliminowanie zaburzeń małej motoryki. 

Plan wdrażany na zajęciach z terapii ręki został 
ułożony w myśl zasady stopniowania trudności 
oraz płynnego przechodzenia od ćwiczeń ruchów 
dużych do ćwiczeń ruchów precyzyjnych. 

Zasada ta jest zgodna z naturalnym rozwojem 
dziecka, ponieważ początkowo dziecko opanowuje 
ruchy motoryki dużej potem motoryki małej i na 
końcu grafomotoryki. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


