
Zestaw XXV                                                                                            18.05- 22.05.20 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

ćwiczenia z dźwiganiem i równoważne w parach z rodzicem 

część II 

do wykonania w domu 

1. Pozycja wyjściowa : 

Rodzic siedzi na podłodze, dziecko leżenie przodem przed rodzicem, 

głową w kierunku rodzica, 

Ruch : 

Dziecko przyjmuje pozycje, w zależności , którą proponuje rodzic: 

 leżenie przodem – ramiona w przód, łokcie proste 

 leżenie przodem – ramiona w bok 

 leżenie przodem – ramiona w „skrzydełka” (łokcie ugięte, plecy 

proste) 

1-2 minuty, szybka zmiana ramion, 

 

2. Pozycja wyjściowa : 

Dziecko w siadzie skrzyżnym, tyłów wyciągnięty jak najbardziej w górę, 

rodzic stoi za dzieckiem, kładzie dłonie na głowę dziecka 

Ruch : 

Rodzic (z odpowiednim naciskiem) naciska na głowę dziecka, spychając  

ją w dół.  Zadaniem dziecka jest wytrzymać nacisk i dalej trzymać 

wyciągniętą wysoko głowę. 2-3 sekundy napięcia i rozluźnienie,                     

1-2 minuty, 

3. Pozycja wyjściowa : 

Dziecko leżenie tyłem, kolana ugięte w lekkim rozkroku,  stopy                        

na podłodze, rodzic klęczy koło nóg dziecka i trzyma dłonie na jego 

kolanach 

 

 

 



Ruch : 

Rodzic trzymając ręce na kolanach dziecka stwarza opór . Zadaniem 

dziecka jest łączenie kolan, mimo stawianego oporu rodzica. 3-4 sekundy 

napięcia mięśni nóg i rozluźnienie, około 1-2 minut. 

4. Pozycja wyjściowa : 

Dziecko leżenie tyłem, kolana proste, nogi uniesione w górę, biodra leżą 

na podłodze, rodzic klęczy koło nóg dziecka trzymając dłonie                                

na złączonych stopach dziecka 

Ruch : 

Rodzic trzymając ręce na stopach dziecka stwarza opór. Dziecko próbuje 

mimo tego położyć złączone nogi w prawą albo lewą stronę na podłogę. 

1-2 minuty,  

5. Pozycja wyjściowa : 

Rodzic siedzi w rozkroku z prostymi nogami, dziecko stoi przed nim, 

między nogami, trzymają się za ręce, 

Ruch : 

Dziecko skacze w górę, w tym czasie rodzic łączy nogi, dziecko lądując 

robi rozkrok. Dziecko skacze drugi raz w górę a rodzic robi rozkrok – 

dziecko ląduje ze złączonymi stopami. 1-2 minuty, 

6. Pozycja wyjściowa : 

Dziecko w postawie zasadniczej (wyprostowane) tyłem do rodzica, rodzic 

w siadzie klęcznym, trzyma ręce w okolicy łopatek dziecka, 

Ruch : 

Dziecko wykonuje opad w tył opierając się o ramiona rodzica. Rodzic 

utrzymuje dziecko i odepchnięciem za plecy przywraca do pionu.                      

1-2 minuty, 

7. Pozycja wyjściowa : 

Rodzic leżenie tyłem w rozkroku z ugiętymi nogami, proste ramiona                 

w górę, dziecko w okolicy nóg rodzica, 

Ruch : 

Dziecko chwyta ramiona rodzica i wchodzi na jego kolana. Po wejściu 

stara się utrzymać równowagę. 3-4 razy, 

8. Pozycja wyjściowa : 

Rodzic leżenie tyłem w rozkroku z ugiętymi nogami, proste ramiona                 

w gorę, dziecko w okolicy nóg rodzica 



Ruch : 

Dziecko chwyta ramiona rodzica, który opiera swoje stopy na biodrach 

dziecka i prostując nogi unosi dziecko w gorę . Dziecko cały czas musi 

mieć proste biodra i nogi, wszystko w jednej linii. Rodzic ruchy wykonuje 

powoli i dokładnie, dbając o bezpieczeństwo dziecka. 2-3 minuty, 

9. Pozycja wyjściowa : 

Rodzic leżenie tyłem z ugiętymi kolanami , dziecko w okolicy nóg rodzica, 

tyłem 

Ruch : 

Rodzic podnosi nogi w górę, dziecko w postawie zasadniczej 

(wyprostowane ) opiera się w okolicy łopatek o stopy rodzica. Rodzic 

prostując i uginając kolana – przesuwa dziecko w przód i do tyłu. 

Zadaniem dziecka jest cały czas utrzymać prostą postawę. 2-3 minuty, 

10.  Pozycja wyjściowa : 

Rodzic leżenie tyłem z nogami ugiętymi, podniesionymi w górę, między 

udami i podudziami kąt prosty, dziecko w okolicy nóg rodzica, 

Ruch : 

Dziecko kładzie się przodem, brzuchem i nogami na podudziach rodzica, 

który trzyma dziecko za ręce, 1-2 minuty, 

11. Pozycja wyjściowa : 

Rodzic stoi w postawie, dziecko na czworakach tyłem do rodzica 

Ruch : 

Rodzic chwyta dziecko z kostki stóp i unosi nogi dziecko tak wysoko, żeby 

dziecko „stało na rekach”. Dziecko opiera dłonie o stopy rodzica. Rodzic 

trzymając mocno dziecko za kostki przechodzi parę kroków, powoli i 

ostrożnie, 2-3 minuty, 

 

 

 

 

 


