TERAPIA RĘKI
Marzena Piekarczyk
terapeuta ręki

CELE TERAPII
Dzięki tej metodzie przede
wszytski:
rozwijamy orientację
w schemacie ciała i przestrzeni
stymulujemy sferę dotykowo –
proprioceptywną

CZYM JEST TERAPIA RĘKI?
Terapia ręki
to terapia skoncentrowana na rozwijaniu i usprawnianiu tzw. małej
motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców przy założeniu,
że na to jak pracują ręce dziecka ma wpływ całe jego ciało.
Aby osiągnąć ten cel konieczne są ćwiczenia całych
kończyn górnych wraz z obręczą barkową. Do spranej pracy rąk
niezbędna jest m.in prawidłowa ruchomość łopatek i stawów
kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego.

normalizujemy napięcie
mięśniowe w obrębie dłoni
poprawiamy stabilizację układu
posturalnego
dążymy do opanowania
prawidłowego chwytu narzędzia
do pisania
rozwijamy współpracę oka i ręki
rozwijamy sprawność
grafomotoryczną Doskonalimy
umiejetność pisania
poprawiamy koncentrację uwagi
regulujemy siłę nacisku
ręki piszacej
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DLA KOGO?
Przeznaczona jest w głównej mierze dla dzieci,
u których stwierdza się:
trudności manualne przejawiające się na przykład kłopotami
z wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, nawlekaniem koralików,
trudności grafomotoryczne, np. kreślą niedokładne szlaczki, nie lubią
wycinać, rysować, rysunki często sprawiają wrażenie niestarannych,
obniżony poziom graficzny pisma – litery niekształtne, kłopoty
z utrzymaniem pisma w liniaturze, pismo mało czytelne,
wolne tempo pisania,
niezgrabność ruchową, brak koordynacji ruchowej,
nieprawidłową postawę podczas pracy przy stoliku,
obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny
górnej i obręczy barkowej,
8
problem z koordynacją obu rąk podczas czynności
manipulacyjnych,
trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności
manualnych, manipulacyjnych;
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DIAGNOZA
Elementy procesu diagnostycznego
Reaktywność
na bodźce
sensoryczne

Funkcjonowanie
w sytuacji
zadaniowej

Wywiad i obserwacja.
Pierwszym etapem jest
przeprowadzenie wywiadu
dotyczącego trudności dziecka,
a następnie obserwacja tych
czynności, z którymi pacjent
ma kłopot.

Czynniki fizyczne
analiza roli sprzętu
Dotychczas Analiza wykonania i sposobu
wykonania
stosowane
czynności.
czynności
wzorce ruchowe.
Funkcjonowanie
emocjonalne
ocena wpływu
wykonywanych
aktywności na
emocje dziecka

Umiejętności
poznawcze
dopasowanie czynności
do możliwości dziecka,
umiejętność
koncentracji uwagii

Próby
diagnostyczne.
ocena ruchomości w stawach obręczy
barkowej i kończyny górnej,
ocena 8 reakcji
posturalnych
oraz
napięcia mięśniowego,
ocena percepcji czuciowej,
orientacyjne
badanie
funkcji
wzrokowych,
ocena koordynacji wzrokowo-ruchowej,
badanie lateralizacji, próby manipulacji,
próby cięcia;
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SCHEMAT TERAPII
W pracy terapeutycznej wyróżnia
się trzy serie ćwiczeń. Zaczynamy
od ćwiczeń rozmachowych, następnie
przechodzimy do serii
Seria rozmachowa.
ćwiczeń manualnych, a potem
d o d o s k o n a l e n i a p r e c y z y j n y c h r u c h ó w . Realizowane tu ćwiczenia służą

Seria maualna.
Zabawy i ćwiczenia z tej serii
poprawiają ruchomość kończyny
górnej w obrębie stawu łokciowego
i nadgarstkowego.

normalizacji napięcia
mięśniowego., mobilizacji obręczy
barkowej i biodrowe, zwiększeniu
zakresu ruchu w stawie barkowym.

Seria ruchów
precyzyjnych.
8 i ćwiczenia doskonalące
Zabawy
i usprawniające precyzje ruchów
wykonywanych w stawach śródręcza
i palców.
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