
ZESTAW XXIX                                                                                        01.06 -05.06 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

ze słoikiem z zakrętką 

do wykonania w domu 

                    

            Przybór: słoik z zakrętką, skarpetka, kartka papieru, nakrętki z butelek     

plastikowych 

 

1.   Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny, słoik leży na podłodze przed dzieckiem 

Ruch : 

Toczenie słoika po podłodze dookoła dziecka prawą i lewą ręką.                      

1-2 minut 

2.   Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, ramiona oparte z tyłu o podłogę, słoik przed dzieckiem 

Ruch : 

Stopami, bez pomocy rąk odkręcanie i zakręcanie na słoiku zakrętki , jeśli 

zakrętka spadnie podnieść ja można tylko stopami, dowolnym sposobem, 

2-3 minuty, 

3.   Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, słoik leży przed dzieckiem 

Ruch : 

Unoszenie prostych nóg w górę i przetaczanie pod nimi słoika z jednej 

strony a drugą. 1-2 minuty, 

4.   Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, ramiona w bok, w jednej ręce słoik 

Ruch : 

Skłon tułowia w tył , przetaczanie pod klatką piersiową słoika z ręki        

do ręki,  nogi nie odrywają się od podłoża. 6-8 razy, 

 



5.   Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, słoik przed dzieckiem, nogi proste  

Ruch : 

Unoszenie tułowia w górę, dmuchanie do słoika i zakręcanie go. Wdech 

nosem, wydech ustami. Nogi nie ogrywają się od podłoża, łokcie nie 

opierają się o podłogę. 1-2 minuty, 

6.   Pozycja wyjściowa : 

Siad klęczny, słoik w rękach 

Ruch : 

Przejście do ukłonu japońskiego przez przetoczenie słoika po podłodze, 

pośladki nie odrywają się od pięt, ramiona jak najbardziej w przód.                

4 - 5 razy, 

7.   Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, ramiona oparte z tyłu, słoik przed dzieckiem, nogi proste, 

Ruch : 

Słoik po prawą nogą w okolicy łydki, oparcie tułowia na rękach                           

i przesuwanie nogi po słoiku – masowanie. Zmiana nogi. Dodatkowo 

ćwiczenie można zrobić na udzie na prawej i lewej nodze. 1-2 minuty, 

8.   Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana ugięte, ramiona w bok, słoik w jednej ręce 

Ruch : 

Unoszenie bioder w górę i przetaczanie pod uniesionymi biodrami słoika 

z reki do ręki. Po każdym przetoczeniu biodra wracają na podłoże.                 

1-2 minuty, 

9.   Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana ugięte, ramiona wzdłuż tułowia,  słoik pod prawą 

stopą 

Ruch : 

Masowanie stopy słoikiem, zmiana nóg. 1-2 minuty, 

10.   Pozycja wyjściowa : 

Przysiad podparty, słoik w okolicy stóp 

Ruch : 

Przeskoki w podporze nad słoikiem z jednaj strony na drugą, do przodu              

i do tyłu, 1-2 minuty, 

 



11.   Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, ramiona oparte z tyłu, słoik, papier, nakrętki  i skarpetka 

przed dzieckiem 

Ruch : 

o wkładanie i wyciąganie ze słoika skarpetki prawą i lewą stopą 

o wkładanie i wyciąganie całej kartki lub podartej na mniejsze 

kawałki,  

o wkładanie i wyciąganie nakrętek z butelki 

o wszystkich rzeczy łącznie 

3-4 minuty 

 

 

 

 


