
Zestaw XVIII                                                                                            27.04- 30.04.20 

 

Zestaw ćwiczeń przeciw płaskostopiu 

do wykonania w domu 

 

przybór : nakrętki na butelki w dużej ilości, pudełko(pojemnik) na nakrętki 

 

1. Pozycja wyjściowa : 

Siad z nogami ugiętymi, ramiona oparte o podłogę z tyłu, nakrętki przed 

dzieckiem 

Ruch : 

Czynne kształtowanie kształtowanie ruchomości stawów stopy.  

Ruchy stopami w różnych kierunkach, kręcenie w stawie skokowym, 

zginanie i prostowanie palców, ruchy wahadłowe stóp, masowanie 

palcami jednej stopy drugą (zmiana stóp),odwodzenie palców.                         

2-3 minuty 

 

2. Pozycja wyjściowa : 

Siad z nogami ugiętymi, ramiona oparte o podłogę z tyłu, nakrętki przed 

dzieckiem 

Ruch : 

Dotykanie palcami jednej stopy części podeszwowej drugiej stopy, mocny 

nacisk podczas dotykania. 1-2 minuty, 

 

3. Pozycja wyjściowa : 

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

w dwóch kolorach przed dzieckiem 

Ruch : 

Lewa noga wybiera jeden kolor nakrętek, druga noga drugi. Przeniesione 

stopami nakrętki są odkładane na jedna i drugą stronę dziecka.                      

1-2 minuty lub do ukończenia segregacji kolorów, 

 



 

4. Pozycja wyjściowa : 

Siad z nogami ugiętymi, ramiona oparte o podłogę z tyłu, nakrętki przed 

dzieckiem 

Ruch : 

Dotykanie piętami nakrętek, naciskając na nakrętkę. 2-3 minuty, 

 

5. Pozycja wyjściowa : 

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

nakrętki przed dzieckiem 

Ruch : 

Ruch „dżdżownicy”, czyli przesuwania stóp przez zginanie i prostowanie 

palców bez odrywania pięty od jednej do drugiej nakrętki, omijanie ich. 

2-3 minuty, 

 

6. Pozycja wyjściowa : 

Siad z nogami ugiętymi, ramiona oparte o podłogę z tyłu, nakrętki przed 

dzieckiem 

Ruch : 

Chwytanie palcami stóp i wrzucanie do pojemnika (lub wyciąganie                     

z niego) nakrętek, bez pomocy rąk. 

 

7. Pozycja wyjściowa : 

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

w pojemniku przed dzieckiem 

Ruch : 

Wyciąganie konkretnego koloru nakrętek ze wszystkich znajdujących się 

w pojemniku, 

 

8. Pozycja wyjściowa : 

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

w pojemniku przed dzieckiem 

Ruch : 

Stopami należy „dokopać się ”do dna pudełka, odsłonić dno. Nie jest               

to łatwe bo nakrętki zsuwają się z powrotem na dno. 3- 4 minuty, 



9. Pozycja wyjściowa : 

Siad z nogami ugiętymi, ramiona oparte o podłogę z tyłu, nakrętki przed 

dzieckiem 

Ruch : 

Położenie nakrętki jedną stopą na drugiej. Przekładanie nakrętki z jednej 

nogi na drugą, zmiana nóg. 2-3 minuty, 

 

10. Pozycja wyjściowa : 

Siad z nogami ugiętymi, ramiona oparte o podłogę z tyłu, nakrętki przed 

dzieckiem 

Ruch : 

Układanie z nakrętek kopców, górek tylko  palcami stóp, bez pomocy rąk. 

2-3 minuty, 

 

11. Pozycja wyjściowa : 

Siad z nogami ugiętymi, ramiona oparte o podłogę z tyłu, nakrętki przed 

dzieckiem 

Ruch : 

Układanie  stopami z nakrętek figur geometrycznych, liter, prostych 

wyrazów. 2-4 minuty, 

 

12. Pozycja wyjściowa : 

Siad z nogami ugiętymi, ramiona oparte o podłogę z tyłu, nakrętki przed 

dzieckiem 

Ruch : 

Używając tylko dwóch  pięt odwracanie nakrętek z jednej strony na 

drugą- duża trudność ćwiczenia . 2-3 minuty.  

 

13. Pozycja wyjściowa : 

Siad z nogami ugiętymi, ramiona oparte o podłogę z tyłu, nakrętki przed 

dzieckiem ułożone częścią „ostrą” na podłodze 

Ruch : 

Dociskanie stopami nakrętek do podłogi. 2-3 min 

Próba przejścia stopami po nakrętkach. 

 


