
Zestaw XXI                                                                                            04.05- 08.05.20 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

ćwiczenia kształtujące w parach z rodzeństwem, rodzicem 

do wykonania w domu 

 

1. Pozycja wyjściowa : 

Jedna osoba siad skrzyżny, ramiona ugięte, łokcie na wysokości barków, 

drugi ćwiczący stoi za plecami pierwszego, 

Ruch : 

Drugi ćwiczący lekko „ściąga” łopatki siedzącego ćwiczącego, przez 

przywodzenie ramion do środka pleców, 1-2 minuty, zmiana ćwiczących, 

2. Pozycja wyjściowa : 

Jedna osoba siad skrzyżny, ramiona proste w górę, drugi ćwiczący stoi          

za plecami pierwszego, 

Ruch : 

Druga osoba bardzo lekko „wyciąga” w górę ramiona, trzymając                      

w okolicy nadgarstków, 1-2 minuty, zmiana ćwiczących, 

3. Pozycja wyjściowa : 

Jedna osoba z dwójki leżenie przodem, ramiona w bok. Drugi ćwiczący 

trzyma pierwszego za kostki, dociskając do podłoża 

Ruch : 

Skłon tułowia w tył. 6-8 razy, zmiana ćwiczących z dwójki, 

4. Pozycja wyjściowa : 

Jedna osoba z dwójki leżenie przodem, ramiona w bok. Drugi ćwiczący 

trzyma pierwszego za kostki, dociskając do podłoża 

Ruch : 

Skłon tułowia w tył i klaśnięcie pod uniesioną klatką piersiową, przejście 

do pozycji wyjściowej, 6-8 razy, zmiana ćwiczących, 

5. Pozycja wyjściowa : 

Jedna osoba z dwójki siad prosty rozkroczny, ramiona w przód. Druga stoi 

z tyłu za plecami 



Ruch : 

Skłon tułowia w przód, drugi ćwiczący lekko dociska plecy pierwszego 

ćwiczącego, 1-2 minuty, zmiana ćwiczących, 

6. Pozycja wyjściowa : 

Jedna osoba z dwójki leżenie tyłem, kolana ugięte. Drugi ćwiczący stoi           

za głową pierwszego. Leżący trzyma się kostek stojącego.   

Ruch : 

Przekładanie ugiętych nóg z jednej strony na drugą, kolana złączone. 

Drugi, stojący ćwiczący stabilizuje ćwiczenia pierwszego. 6-8 razy, zmiana 

ćwiczących, 

7. Pozycja wyjściowa : 

Obydwoje ćwiczący w leżeniu tyłem, nogami do siebie, kolana ugięte.  

Ruch : 

Stopy ćwiczących opierają się o siebie, wspólnie wykonują rowerek, 

stopy jednego mocno dociskają do stóp drugiego ćwiczącego, 1-2 minuty, 

8. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny obok siebie, ramiona ugięte, łokcie na wysokości barków, 

plecy proste, ćwiczenie oddechowe 

Ruch : 

„Gaszenie świeczek”- wdech – nosem, skręt głowy w prawo- wydech 

ustami w kierunku dłoni – świeczki. Pozycja wyjściowa, wdech nosem, 

skręt głowy w lewo- wydech ustami w kierunku świeczki. Około 30 sek, 

9. Pozycja wyjściowa : 

Jedna osoba z dwójki klęk prosty podparty z prostymi łokciami, drugi 

ćwiczący stoi obok 

Ruch : 

Drugi ćwiczący opiera proste ramiona na wysokości klatki piersiowej 

pierwszego ćwiczącego, opierając się o plecy, przeskakuje nad pierwszym 

ćwiczącym. Odwraca się i przechodzi pod będącym w klęku podpartym. 

6-8 razy, zmiana ćwiczących. 

10. Pozycja wyjściowa : 

Obydwaj ćwiczący w klęku prostym podpartym 

Ruch : 

Przejście na czworakach w tą samą stronę. Marsz na dłoniach i stopach, 

1-2 minuty, częste zmiany kierunku, 



11. Pozycja wyjściowa : 

Jedna osoba z dwójki siad prosty rozkroczny. Drugi ćwiczący obok                    

na czworakach  

Ruch : 

Przejście na czworakach wokół siedzącego z uniesieniem kolana podczas 

przechodzenia nad nogami siedzącego. Zmiana kierunku, 1 minuta, 

zmiana ćwiczącego, 

12. Pozycja wyjściowa : 

Jedna osoba z dwójki siad prosty, kolana ugięte, ramiona oparte z tyłu, 

Drugi ćwiczący siada za nim opierając stopy na plecach pierwszego 

ćwiczącego            

Ruch : 

Masowanie pleców przez ruchy „dżdżownicy” od dołu do góry pleców 

siedzącego z przodu . 1-2 minuty, zmiana ćwiczących. 

 


