
Zestaw XVII                                                                                             27.04- 30.04.20 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych dla dzieci 5-6 letnich 

do wykonania w domu 

 

przybór : kolorowa  gazeta (w okładkach) 

1. Pozycja wyjściowa : 

Siad z nogami ugiętymi, stopy na gazecie, ramiona oparte o podłogę                   

z tyłu 

Ruch : 

Przysuwanie i odsuwanie od siebie gazety. 1-2 minuty, 

2. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, między stopami gazeta, ramiona oparte o podłogę  z tyłu 

Ruch : 

Uniesienie, przyciąganie do siebie i odsuwanie nóg, stopy ściskają gazetę, 

kolana złączone. 1-2 minuty, 

3. Pozycja wyjściowa : 

Siad z nogami ugiętymi, stopa na gazecie, ramiona oparte o podłogę                   

z tyłu 

Ruch : 

Przesuwanie po podłodze gazety z jednej do drugiej nogi. 1-2 minuty, 

4. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, ramiona z gazetą przed dzieckiem 

Ruch : 

Skłon w tył i „wachlowanie” gazetą , w górę i w dół. Podczas ćwiczenia 

gazeta jest uniesiona w górę , łokcie są oderwane od podłogi a stopy 

dociśnięte do podłoża. 1-2 minuty, 

5. Pozycja wyjściowa : 

Siad klęczny, ramiona w okolicy barków, gazeta przed dzieckiem, 

kartkami w jego stronę, ćwiczenie oddechowe 

 

Ruch : 



Dmuchanie w kartki, nos – wdech, usta- wydech. Ugięte ramiona 

ustawione na podłodze szeroko. Około 30 sek, 

6. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, ramiona z gazetą przed dzieckiem 

Ruch : 

Przetaczanie się po podłodze z leżenia przodem do leżenia tyłem                       

w prawą i w lewą stronę. Gazeta cały czas w wyprostowanych 

ramionach.2-3 minuty,  

7. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana ugięte gazeta w rekach trzymana wzdłuż  

Ruch : 

Unoszenie głowy, tułowia i nóg, przekładanie nóg nad gazetą miedzy 

ramionami. Przekładanie w jedną i w drugą stronę. 1-2 minuty, 

8. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana ugięte ,proste ramiona z gazetą , ćwiczenie 

oddechowe  

Ruch : 

Proste ramiona za głowę –wdech nosem, ramiona w kierunku                      

nóg – wydech ustami. Około 30 sek, 

9. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana ugięte , gazeta w rękach 

Ruch : 

Podnoszenie bioder w górę z jednoczesnym przekładaniem pod 

uniesionymi biodrami gazety. 1-2 minuty, 

10. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana proste, nogi w górze, gazeta w rękach  

Ruch : 

Uniesienie głowy i przekładanie gazety za prostymi nogami  z jednej                

na drugą stronę. Głowa za każdym razem wraca na podłogę. 6-8 razy, 

11. Pozycja wyjściowa : 

Siad klęczny, ramiona oparte na gazecie leżącej przed dzieckiem 

Ruch : 

Odsuwanie i przysuwanie do siebie gazety, pośladki podczas ćwiczenia 

cały czas oparte na piętach. 1-2 minuty, 

12. Pozycja wyjściowa : 



Klęk prosty, gazeta w prostych ramionach przed dzieckiem 

Ruch : 

Cofniecie ud, (bez wygięcia kręgosłupa),plecy proste. Utrzymanie                   

tej pozycji przez 5 sekund. Powtórzyć 4-5 razy. W przerwach miedzy 

powtórzeniami ćwiczenie oddechowe, ramiona w górę – wdech nosem, 

ramiona w dół - wydech ustami. 

13. Pozycja wyjściowa : 

Siad z ugiętymi nogami, ramiona oparte o podłogę  z tyłu, gazeta                      

na podłodze przed dzieckiem 

Ruch : 

 wyrywanie palcami stóp stron gazety 

 „dżdżownica” na kartce, mocne ściskanie kartki 

 ugniatanie kartek stopami 

 prostowanie kartek stopami 

 robienie stopami kulek i podrzuty kulek stopami 

 rozrywanie kartek w powietrzu stopami na jak najmniejsze kawałki 

 pozbieranie kawałków stopami i wrzucenie ich do pojemnika, 

przeniesienie np. na ręcznik. 3-4 minuty 

 

 


