
ZWIĄZEK POMIĘDZY ROZWOJEM MOWY A MOTORYKĄ PRECYZYJNĄ RĘKI

Uważa się, że istnieje silny związek pomiędzy prawidłowym rozwojem motoryki ręki a 
rozwojem mowy. Istnieją teorie , że uzyskanie w wyniku ewolucji przez człowieka postawy 
wyprostnej, spowodowało uwolnienie ręki, a to umożliwiło jej rozwój i nabycie umiejętności 
manipulacyjnych i wykonywanie precyzyjnych ruchów. Gesty i proste dźwięki zastąpione zostały 
mową, a usprawnienie ręki wpłynęło na rozwój tych samych ośrodków w korze mózgowej, które 
kierują też ruchami warg, języka , krtani. Wykształcenie prawidłowej funkcji ręki umożliwia i 
przyspiesza rozwój mowy (Kaczani i in. 1995), a samo mówienie jest ściśle związane z motoryką.
Odpowiednia stymulacja dłoni pobudza bezpośrednio ośrodek w mózgu odpowiedzialny za ich 
funkcje percepcyjne i motoryczne, a pośrednio także aktywizuje ruchowy ośrodek mowy. Pola 
ruchowe ręki oraz narządów artykulacyjnych znajdują się w sąsiadujących okolicach kory 
mózgowej. Stąd też stwierdzenie , że w rozwoju dziecka istnieje ścisły związek rozwoju funkcji 
ręki, a zwłaszcza manipulowania przedmiotami, a nabywaniem czynności mowy ( A. Regner ).
Prawidłowa artykulacja wymaga precyzyjnych ruchów warg, języka i podniebienia. Usprawnianie 
rąk dziecka, dostarczanie im różnorakich doznań, pobudza do rozwoju jego mowy.
W logopedii stosuje się ćwiczenia usprawniające motorykę palców i rąk tak,aby uzyskać precyzję 
ruchów artykulacyjnych języka, warg, żuchwy.

Oto kilka przykładów zabaw manualnych do wykorzystania w domu:
• ugniatanie ciasta, plasteliny, modeliny
• malowanie farbami ( na początek nie pędzlem a dłonią, palcami)
• łamanie patyczków
• nawlekanie koralików, guzików, makaronu
• targanie, zgniatanie papieru
• wycinanie
• odciskanie kształtów za pomocą foremek
• zbieranie ryżu, grochu, fasoli
• zabawy paluszkowe polegajace na wykonywaniu ruchów palców, dłoni wraz z 

wypowiadanym wierszykiem

Stosuje się też ergoterapię, czyli terapie poprzez manipulowanie rękoma. Mamy tu ćwiczenia 
ogólnorozwojowe usprawniające dziecko fizycznie oraz stymulację receptorów czuciowych , 
zmysłów poprzez sluchanie , oglądanie, smarowanie, kąpiele, smakowanie, wąchanie. 
Poniższe ćwiczenia ergoterapeutyczne są etapem wstępnym przygotowującym do mówienia:

• ćwiczenia ramion i nóg- zataczanie koła, podskakiwanie, huśtanie, kołysanie, balansowanie
• ćwiczenia rąk i palców- mycie rak, klaskanie, zaginanie i wyprostowywanie palców, 

zamykanie pięści i pokazywanie poszczególnych palców od małego palca do kciuka, 
otwieranie i zamykanie książki, wiązanie wstążki, granie w piłkę

Podczas wykonywania tych ćwiczeń bardzo ważny jest kontakt z dzieckiem wspierany stymulacją 
językową, czyli każda wykonywana przez nas czynność to najlepsza okazja do rozmowy, a tym 
samym do stymulowania rozwoju mowy.

 


