
Motoryka mała – rozwój, zaburzenia i terapia 

 Mówiąc o motoryce człowieka mamy na myśli z jednej strony motorykę dużą, która 

dotyczy ruchów dużych partii mięśni, ruchów całego ciała, a z drugiej motorykę małą, 

dotyczącą precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Rozwój motoryki przebiega etapami,  

a osiąganie poszczególnych umiejętności warunkuje prawidłowy rozwój kolejnych. Istotne jest 

to, że rozwój motoryki małej uwarunkowany jest przez odpowiedni poziom rozwoju motoryki 

dużej. Z tego względu, zarówno podczas diagnozy, jak i podczas terapii wykorzystuje się tą 

zależność. 

 Każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie i żaden diagnosta nie może 

o tym zapominać. Niemniej jednak autorzy prezentują tzw. kamienie milowe, które stają się 

punktem odniesienia i dają ogólny obraz dziecka. I tak E. Mikołajewska opisuje poszczególne 

etapy w następujący sposób:1 

0-1miesiąc życia - charakterystyczna jest mała ruchomość kończyny górnej. Ruchy są 

globalne, a kończyny górne wydają się być usztywnione. Dłonie są zaciśnięte w  piąstki. 

Obecny jest odruch chwytny dłoni (polega na mocnym zaciskaniu dłoni jako reakcja na dotyk 

wewnętrznej strony dłoni) oraz odruch Moro (gwałtowna reakcja jako odpowiedź na czynniki 

zewnętrzne – szybkie wyprostowanie kończyn dolnych i górnych, także palców). W tym czasie 

dziecko podejmuje próby unoszenia/przekładania głowy. 

2 miesiąc życia – pojawia się coraz więcej ruchów kończyn górnych, dziecko może np. 

przypadkowo uderzać w zabawki zawieszone nad jego oczami, coraz częściej dłonie są otwarte 

i dziecko zaczyna bawić się zabawkami na klatce piersiowej. W podporze na przedramionach  

ciężar umiejscowiony w okolicy kciuków. Dziecko unosi głowę. 

3 miesiąc życia – istotne jest to, że dłonie coraz częściej pozostają otwarte. Sprzyja to 

pierwszym zabawom. Dziecko potrafi utrzymać przedmiot włożony mu z dłoń. Bardzo istotne 

jest to, że maluch zaczyna obserwować swoje ręce (następuje rozwój koordynacji oko-ręka). 

Słabnie odruch chwytny dłoni. W trakcie podporu na przedramionach łokcie nadal znajdują się 

przed linią barków. 

4 miesiąc życia – nadal słabnie odruch chwytny. Dziecko samodzielnie chwyta podawane mu 

zabawki – obserwuje się chwyt hakowy (chwyt zagarniający, bez użycia kciuka). Ponadto 
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kończyny górne podążają w kierunku kolan w symetrii, podpór na przedramionach w linii 

barków oraz pojawia się lekki balans na kończynach górnych. 

5 miesiąc życia – to początki chwytu cylindrycznego (dołożony kciuk). Dziecko chwyta 

przedmioty w obie ręce i nie są to jedynie te zawieszone przed nim i przekłada je z ręki do ręki. 

\ponadto chwyta rękami stopy. W leżeniu przodem obserwuje się podpór na prostych łokciach, 

sięganie po zabawkę. 

6 miesiąc życia – dalsze usprawnianie ww. umiejętności. Bardzo istotne jest wykorzystanie 

kończyn górnych do pełzania i pierwsze próby zagarniania mniejszych przedmiotów 

wykorzystując zgięte palce. 

7 miesiąc – dziecko rzuca przedmiotami, a w leżeniu na brzuszku wykorzystuje kończyny 

górne do obrotów wokół osi. W leżeniu przodem potrafi utrzymać równowagę na jednej ręce, 

może pojawiać się pozycja czworacza. 

8 miesiąc – mimo nadal obecnego chwytu cylindrycznego pojawia się chwyt szczypcowy. 

Dziecko radzi sobie z odwodzeniem-przywodzeniem kciuka. Kończyna górna wykorzystywana 

podczas prób siadania, do pozycji czworaczej. 

9 miesiąc – pojawiają się początki chwytu precyzyjnego  - chwytu opuszkowego. Dziecko radzi 

sobie z podnoszeniem zabawek z podłogi. Kciuk wykorzystuje do rozpoznawania faktur, 

rozmiarów, temperatury i kształtu, a kończyny górne potrzebne są do podporów oburącz  

w staniu. 

10 miesiąc – dziecko bardzo pewnie używa już chwytu szczypcowego i potrafi podnosić drobne 

przedmioty, a tym kierując je do buzi. Charakterystyczne jest również to, że w tym wieku 

dziecko bardzo chętnie rzuca zabawkami, naciska guziczki. Ponadto pojawia się wyizolowany 

ruch palca wskazującego. Dziecko wykorzystuje kończyny górne do podporów jedną ręką  

w staniu.  

12 miesiąc -  charakteryzuje się pewnością w zakresie chwytania przedmiotów i ich 

manipulowaniem przy użyciu chwytu szczypcowego i opuszkowego. Dziecko radzi sobie  

z jedzeniem paluszkami, nie koniecznie jeszcze łyżką. Dziecko potrafi otwierać pojemniczki i 

wyciągać z nich przedmioty. Pojawiają się pierwsze celowe, ale też i związane z określoną 

funkcją ruchy kończyn górnych, np. ściąganie butów, ale tez i pierwsze prace plastyczne z 

wykorzystaniem kredek. 



W ten sposób po krótce można opisać pierwszy rok życia dziecka w kontekście rozwoju 

motoryki małej. Kolejne lata to  przede wszystkim rozwój precyzji ruchów i nabywanie w ten 

sposób nowych umiejętności. I tak dziecko w wieku 2 lat potrafi rzucać piłkę znad głowy, 

układa klocki jeden za drugim tworząc pociąg. W rysunkach pojawia się koło. Dziecko 

naśladuje ponadto linię poziomą.2 Wiek przedszkolny to również okres dynamicznego rozwoju. 

Dziecko w wieku lat 3 potrafi łapać piłkę przy wyprostowanych ramionach. W rysunkach 

pojawia się krzyż, dziecko podejmuje pierwsze próby wycinania nożyczkami. Sprawnie 

nawleka koraliki, samodzielnie spożywa posiłki.3 W czwartym roku życia maluch wykonuje 

wiele czynności samoobsługowych, takich jak jedzenie widelcem i nożem, odpina i zapina 

guziki, wiąże węzeł. Radzi sobie ponadto z narysowaniem kwadratu, rysuje prostą postać 

człowieka.4 W wieku 5 lat koloruje starając się nie wybiegać poza kontury. Ponadto trzyma 

ołówek chwytem opuszkowym, lepi z plasteliny i innych mas, wycina.5 Potrafi narysować 

trójkąt. Każda umiejętność dziecka wymaga treningu i powtarzania aby osiągnąć pełną 

sprawność rąk. W literaturze mówi się o czynnikach, które wpływają niekorzystnie na prace 

ręki, ograniczając ją. Są to m.in.: uszkodzenia mózgu i nieprawidłowa jego praca, problemy z 

dystrybucją napięcia mięśniowego, nieprawidłowości w budowie kończyny górnej, zaburzenia 

w zakresie integracji sensorycznej. Ponadto wskazuje się tutaj na nieprawidłową postawę ciała 

podczas wykonywania prac przy stoliku, dyspraksję, trudności z utrzymaniem prawidłowego 

chwytu przyboru do pisania, zaburzenia lateralizacji, jak również występującą 

niepełnosprawność intelektualną.6 K. Piotrowska-Madej oraz A. Żychowicz zwracają ponadto 

uwagę na to, że dzieci, u których występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządu 

wzroku i koordynacji wzrokowo-ruchowej bardzo często mają trudności właśnie w zakresie 

motoryki małej.7 Ponadto mówią, że najczęściej trudności w zakresie motoryki małej dotyczą 

dzieci z konkretną diagnozą, np. spektrum autyzmu, ADHD, opóźnienia rozwoju ruchowego, 

zespołów genetycznych, czy też wrodzonej wiotkości stawów, jak również dzieci bez 

konkretnej diagnozy, a mające trudności w tym zakresie.8 Czym jest zatem terapia ręki? Terapia 

ręki jest podejściem terapeutycznym uwzględniającym zasadę, że motoryka mała nie może być 

kształtowania w oderwaniu od motoryki dużej. Jest ona skoncentrowana na funkcji, a więc 
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najważniejszym jej celem jest osiągnięcie określonych umiejętności, sprawności, np. 

samoobsługowych niezbędnych do bycia niezależnym. Ponadto terapię ręki prowadzi się 

wówczas, gdy obserwujemy u dzieci: 

 trudności manualne takie jak np. trudności z zapinaniem guzików, nawlekaniem korali, 

czy też wiązaniem sznurowadeł, 

 osłabione mechanizmy równoważne, np. trudności widoczne podczas jazdy na rowerze 

i hulajnodze, 

 niezgrabność ruchowa, 

 trudności podczas czynności samoobsługowych, w tym podczas jedzenia, 

 problemy z napięciem mięśniowym, 

 nieprawidłowa postawa przy stoliczku, 

 trudności grafomotoryczne – trudności podczas wycinania, rysowania i lepienia, 

 obniżony poziom graficzny pisma, 

 nieprawidłowy chwyt przyboru do pisania.  

Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć obejmują różnego rodzaju ćwiczenia fizyczne 

koncentrujące się na motoryce dużej, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia kształtujące 

prawidłową postawę ciała, ćwiczenia obręczy barkowej, w tym ćwiczenia rozmachowe, masaż 

klasyczny kończyny górnej, ćwiczenia orientacji przestrzennej, ćwiczenia koordynacji 

bilateralnej, ćwiczenia minipulacyjne, precyzyjne ruchy dłoni i palców.  

 Terapia ręki skierowana jest zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych, które  

z różnych względów nie potrafią wykonać konkretnych czynności manualnych. 

Ukierunkowana jest na rozwijanie i nabywanie konkretnych funkcji. Nie zawsze rodzic jest  

w stanie samodzielnie zaobserwować te trudności, dlatego też na barkach nauczycieli, 

diagnostów i terapeutów spoczywa również odpowiedzialność wnikliwej obserwacji postępów 

dziecka, jego umiejętności i napotykanych trudności. 

 

  

 


