
Zestaw XXVI                                                                                            25.05- 29.05.20 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

do wykonania w domu 

 

 

pomoc: balon 

1. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny ,balon w dłoniach, 

Ruch : 

Nadmuchanie balonu przez dziecko (w razie problemów rodzic pomaga  

w nadmuchaniu balonu) 

2. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny , nadmuchany balon prostych ramionach, 

Ruch : 

Dmuchanie w balon, jak najdłuższe utrzymanie balonu w powietrzu, 

wdech –nosem, wydech-ustami, około 1 minuty, 

3. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, balon w dłoniach,  

Ruch : 

Podbijanie balonu nogami, stopami, prawą i lewą nogą. 1-2 minuty, 

4. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, balon pomiędzy stopami, 

Ruch : 

Unoszenie prostych nóg w górę z balonem ściśniętym pomiędzy stopami, 

i/lub przenoszenie nóg z jednej strony na drugą. 1-2 minuty, 

5. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, proste ramiona w przód, balon w rękach 

Ruch : 

Skłony tułowia w tył z unoszeniem w górę ramion z balonem, łokcie 

odrywane od podłoża, stopy przyciśnięte do podłogi. 1-2 minuty, 

 



6. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, ramiona w przód, balon w dłoniach, 

Ruch : 

Uniesienie w górę grzbietu i ramion, podrzut i złapanie balonu, łokcie 

oderwane od podłoża, stopy przyciśnięte do podłogi. 1-2 minuty, 

7. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana ugięte, balon w dłoniach, ramiona proste 

Ruch : 

Unoszenie tułowia w górę na taką wysokość, żeby bez uginania ramion 

dotknąć balonem do kolan. 1-2 minuty, 

8. Pozycja wyjściowa : 

 Leżenie tyłem, kolana proste, nogi uniesione w górę, balon w dłoniach,  

Ruch : 

Podbijanie balonu w górę podeszwową częścią stóp, 1-2 minuty, 

9. Pozycja wyjściowa : 

 Leżenie tyłem, kolana ugięte, balon w dłoniach, ćwiczenie oddechowe 

Ruch : 

Dmuchanie balonu w górę, nos-wdech, usta-wydech, około 1 minuta, 

10. Pozycja wyjściowa : 

 Leżenie tyłem, kolana ugięte, balon prostych ramionach,  

Ruch : 

Zamach raz prawą raz lewą nogą prostą z dotknięciem balonu .                      

1-2 minuty, 

11. Pozycja wyjściowa : 

Siad klęczny, balon w rękach 

 Ruch : 

Przejście do „ukłonu japońskiego” – bez oderwania pośladków od pięt, 

sięgnięcie balonem jak najdalej w przód. 1-2 minuty, 

12. Pozycja wyjściowa : 

Siad ugięty, balon w dłoniach,  

Ruch : 

Za pomocą rąk, nóg i głowy jak najdłuższe utrzymanie balonu                             

w powietrzu. 1-2 minuty, 

 

 



13. Pozycja wyjściowa : 

Przysiad podparty, balon pomiędzy kolanami, 

 Ruch : 

Przejście do czworakowania z balonem pomiędzy kolanami, 

czworakowanie po obwodzie koła w prawą i w lewą stronę. 1-2 minuty, 

14. Pozycja wyjściowa : 

Stanie , balon w rękach 

Ruch : 

Podbijanie balonu w górę rękami, stopami, kolanami, głową. 2-3 minuty. 

 

 

 


