
Zestaw XX                                                                                             04.05- 08.05.20 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

dla dzieci 5-6 letnich 

do wykonania w domu 

 

przybór : apaszka 

1. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, apaszka w rękach, ramiona przed sobą 

Ruch : 

Rzucanie apaszką w górę i złapanie jej nim upadnie na podłogę,                     

1-2 minuty. 

2. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, apaszka w rękach,  

Ruch : 

Unoszenie prostej nogi , przełożenie ręki z apaszką pod nogą i rzut 

apaszki w górę. Zmiana nóg. 1-2 minuty, 

3. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, apaszka  między stopami, ramiona z tyłu oparte                       

o podłogę 

Ruch : 

Podrzucanie apaszki w górę, apaszka wkładane między stopy tylko 

nogami , bez pomocy rąk. 1-2 minuty, 

4. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, apaszka  między stopami, kolana ugięte,  ramiona pod 

brodą                     

Ruch : 

Prostowanie i uginanie kolan, apaszka cały czas miedzy stopami.                     

1-2 minuty, 

5. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, apaszka w rękach, ramiona proste  

 



Ruch : 

Unoszenie apaszki w gorę przez skłon tułowia w tył, łokcie oderwane            

od podłogi, stopy dociśnięte do podłoża. 1-2 minuty, 

6. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, apaszka w rękach, ramiona proste  

Ruch :  

Skłon tułowia w tył i podrzuty apaszki w górę, stopy cały czas dociśnięte 

do podłoża. 1-2 minuty, 

7. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, rozłożona apaszka leży na podłodze przed dzieckiem, 

ramiona ugięte ułożone na szerokości barków 

Ruch : 

Dmuchanie pod apaszkę, wdech- nosem, wydech – ustami, około 30 sek, 

8. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, apaszka w stopach, ramiona za głową 

Ruch :  

Przejście do leżenia przewrotnego, stopy za głowę,  wyciągniecie 

spomiędzy stóp apaszki, siad prosty, włożenie miedzy stopy apaszki                    

i leżenie przewrotne. 5-6 razy,  

9. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, proste nogi w górę, apaszka w rękach,  

Ruch :  

Uniesienie głowy i tułowia w górę, włożenie apaszki miedzy stopy, 

powrót do pozycji wyjściowej, uniesienie głowy i tułowia w górę, 

zabranie apaszki, powrót do pozycji wyjściowej. 5-6 razy, 

10. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty, apaszka leży na podłodze pomiędzy rękami, 

ramiona na szerokości barków 

Ruch :  

Uginanie ramion z dotknięciem brodą do apaszki.  6-8 razy, 

11. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, apaszka w jednej ręce, druga lekko oparta na nodze, 

ćwiczenie oddechowe 

Ruch : 

Dmuchanie w apaszkę, nos – wdech, usta - wydech. Około 30 sek, 



 

12. Pozycja wyjściowa : 

Rozłożona apaszka na podłodze  

Ruch : 

Przejście na czworakach dookoła apaszki w jedną i w druga stronę, 

czworakowanie na dłoniach i stopach. 1-2 minuty, 

13. Pozycja wyjściowa : 

Przysiad podparty, apaszka na podłodze  w okolicach stóp 

Ruch : 

Przeskoki obunóż, na przemian nad apaszką, ćwiczenie w pozycji niskiej, 

1-2 minuty, 

14. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, apaszka  na podłodze przed dzieckiem, ramiona z tyłu oparte                       

o podłogę 

Ruch : 

 chwyt apaszki  palcami stopy i owijanie apaszką drugiej nogi , 

zmiana nóg, 

 chwyt apaszki palcami stopy i machanie apaszką, zmiana stóp, 

 pięty oparte na podłodze przed apaszką, zwijanie apaszki palcami, 

prostowanie apaszki również stopami, 

 składanie apaszki stopami na pół i rozkładanie, 

 „zamiatanie” podłogi apaszką trzymaną palcami stopy, zmiana 

nóg.  

3-4 minuty. 

 

 

 

 


