
Zestaw XXVII                                                                                            25.05- 29.05.20 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

do wykonania w domu 

 

 

pomoc: ulubiona pluszowa maskotka 

1. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny ,maskotka w dłoniach, 

Ruch : 

Podrzucanie i łapanie maskotki, podrzuty niezbyt wysokie. 1-2 minuty, 

2. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty ,maskotka w dłoniach, 

Ruch : 

Krążenie maskotką wokół tułowia i pod unoszoną w górę prostą nogą,    

raz prawą raz lewą. Zmiana kierunku. 1-2 minuty, 

3. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, maskotka leży na podłodze w okolicy kolan, ramiona oparte  

z tyłu o podłogę 

Ruch : 

Przenoszenie prostych, złączonych nóg nad maskotką z jednej strony            

na drugą. 1-2 minuty, 

4. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny ,maskotka w prostych ramionach, ćwiczenie oddechowe 

Ruch : 

Wdech nosem i wydech ustami, oddech kierowany w stronę trzymanej 

maskotki. Około 30 sekund, 

5. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem ,maskotka w prostych ramionach przed sobą 

Ruch : 

Podrzuty maskotki w górę, skłon tułowia w tył, łokcie oderwane               

od podłoża, stopy dociśnięte do podłogi. 6-8 razy, 



6. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem ,maskotka w jednej ręce, ramiona w bok 

Ruch : 

Przekładanie maskotki z reki do ręki pod uniesionym w górę tułowiem,           

w okolicy klatki piersiowej. 6-8 razy, 

7. Pozycja wyjściowa : 

leżenie tyłem ,kolana ugięte, ramiona wzdłuż tułowia, maskotka w jednej 

ręce, 

Ruch : 

Unoszenie bioder w gorę i przekładanie maskotki pod biodrami z jednej 

ręki do drugiej. Biodra po każdym przełożeniu maskotki wracają             

do pozycji wyjściowej, całe stopy oparte o podłogę. 1-2 minuty, 

8. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem , kolana proste, maskotka pomiędzy stopami, ramiona            

za głową leżą na podłodze 

Ruch : 

Przejście do leżenia przewrotnego (nogi przeniesione za głowę)                          

i przekazanie maskotki do rąk, skłon w przód i włożenie maskotki 

pomiędzy stopy, leżenie przewrotne. 6-8 razy, 

9. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty ,ramiona oparte na podłodze za tułowiem, maskotka leży             

na brzuchu dziecka 

Ruch : 

Przejście do podporu tyłem z ugiętymi kolanami, tak żeby maskotka 

utrzymała się na brzuchu, całe stopy oparte na podłodze, biodra w górze, 

kolana złączone. 6-8 razy, 

10. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty ,maskotka leży na podłodze pomiędzy rękami, 

łokcie proste, ramiona na szerokość barków 

Ruch : 

Uginanie łokci i dotknięcie brodą do maskotki. 6-8 razy, 

11. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty ,maskotka leży na podłodze  

 

 



Ruch : 

Przejście na czworakach dookoła maskotki w jedną i w drugą stronę. 

Zmiana kierunku. 1-2 minuty, 

12. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty, maskotka w rękach 

Ruch : 

Skłon w tył z opadem tułowia w prawą stronę i położenie maskotki               

na podłodze za dzieckiem na środku. Powrót do pozycji wyjściowej, skłon 

tułowia tył i skręt w lewo z zabraniem maskotki z podłogi, 1-2 minuty, 

13. Pozycja wyjściowa : 

Przysiad na całych stopach, maskotka w prostych ramionach w przód 

Ruch : 

Przysiady z maskotką. 6-10 przysiadów. 

14. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny ,maskotka w prostych ramionach, ćwiczenie oddechowe 

Ruch : 

Ramiona z maskotką w górę – wdech nosem, ramiona z maskotką            

w dół – wydech ustami. Około 30 sekund. 

 


