
Zestaw XIII                                                                                              20.04- 24.04.20 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

dla dzieci 3-4 letnich 

do wykonania w domu 

 

przybór : mała gumowa piłka 

1. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny, piłka w rękach 

Ruch : 

Dowolne, niskie podrzuty piłki w górę i próba złapania oburącz.                      

1-2 minuty, 

2. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, piłka leży na podłodze w okolicy prostych nóg 

Ruch : 

Nogi unoszone w górę , pod nimi toczona jest piłka z jednej strony                  

na drugą.1-2 minuty, 

3. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, ramiona proste w bok, piłka w jednej ręce 

Ruch : 

Skłon tułowia w tył i toczenie piłki pod uniesioną klatką piersiową,                    

z jednej strony na drugą.1-2 minuty, 

4. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, ramiona z piłką w przód 

Ruch : 

Skłony tułowia w tył. 6-8 razy, 

5. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, ramiona z piłką przed sobą 

Ruch : 

Toczenie się po podłodze z leżenia przodem do leżenia tyłem w jedną            

i w drugą stronę.1-2 minuty 

 



6. Pozycja wyjściowa : 

Leczenie przodem, piłka przed głową, ramiona ugięte, ćwiczenie 

oddechowe 

Ruch : 

Dmuchanie w piłkę, wdech – nosem, wydech- ustami, 4-5 razy, 

7. Pozycja wyjściowa : 

Siad ugięty, piłka między stopami w okolicach kostek  

Ruch : 

Ściskanie piłki stopami , 4razy 5 sekund, 

W podobny sposób można ściskać piłkę pomiędzy kolanami. 

8. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, piłka między stopami, ramiona proste za głową 

Ruch : 

Leżenie przewrotne , przeniesienie piłki z nóg do ramion leżących                    

na podłodze za głową. Skłon w przód i włożenie piłki pomiędzy stopy.               

5-6 razy, 

9. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty, piłka leży na podłodze 

Ruch : 

Przejście na czworakach dookoła piłki raz w prawą raz w lewą stronę,              

( na czworakach czyli na dłoniach i stopach),1-2 minuty 

10. Pozycja wyjściowa : 

Siad z nogami ugiętymi, piłka na podłodze, ramiona oparte na podłodze   

z tyłu 

Ruch : 

 toczenie piłki po podłodze prawą i lewą stopą, 

 ściskanie piłki stopami , piłka między stopami, 

 podrzucanie (niewysoko) piłki stopami ,  

 przetaczanie piłki jedną stopą do drugiej, 

 „dżdżownica” na piłce ,prawą i lewą nogą. 

3-4 minuty 

 

 


