
Zestaw XI                                                                                               14.04- 17.04.20 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

dla dzieci 5-6 letnich 

do wykonania w domu 

 

przybór : mały ręcznik (kocyk) 

1. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, ręcznik w rękach, ramiona w przód, plecy proste, 

Ruch : 

Ramiona w górę, ręcznik rozciągnięty, ramiona w przód, ramiona                 

do siebie, ramiona w przód, ramiona w górę i ramiona w przód do pozycji 

wyjściowej.1-2 minuty, 

2. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, rozciągnięty ręcznik w rękach, plecy proste, 

Ruch : 

Przekładanie ręcznika raz pod prawą raz pod lewą nogą. Nogi podczas 

podnoszenia nie dotykają podłogi.1-2 minuty, 

3. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, wyprostowany ręcznik w rękach, ramiona w przód, plecy 

proste, ćwiczenie oddechowe, 

Ruch : 

Dmuchanie w ręcznik, powietrze nabierane nosem – wdech,                     

wydech – ustami. 1-2 minuty 

4. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, rozciągnięty ręcznik w rękach, ramiona w przód,  

Ruch : 

Skłon tułowia w tył, ramiona proste, nogi i stopy nie odrywają się                   

od podłogi. 6-8 razy, 

5. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem ,ręcznik w rękach, ramiona w przód,  

 



Ruch : 

Skłon tułowia w tył, podrzut ręcznika w górę, łokcie nie dotykają podłogi. 

6-8 razy, 

6. Pozycja wyjściowa : 

To ćwiczenie powinno być wykonane na śliskiej powierzchni. 

Siad klęczny na ręczniku, ramiona oparte z boku tułowia na podłodze 

(obok ręcznika),  

Ruch : 

Przesuwanie się po śliskim podłożu na ręczniku w przód i do tyłu, biodra 

cały czas są przyciśnięte do stóp. 2-3 minuty, 

7. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana ugięte, ramiona z rozciągniętym ręcznikiem w górę 

Ruch : 

Wymachy nóg ,raz jedną raz drugą, z dotknięciem ręcznika trzymanego   

w prostych ramionach. Noga w zamachu jest wyprostowana, druga 

stabilizuje biodra – jest ugięta i oparta o podłogę. 1-2 minuty, 

8. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana ugięte, ręcznik w rękach 

Ruch : 

Przekładanie ręcznika pod nogami, raz jedną raz drugą, biodra                         

na podłodze. Jedna noga zawsze jest na podłodze – stabilizuje pozycję.  

1-2 minuty, 

9. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana ugięte, ręcznik leży na brzuchu , ramiona wzdłuż 

tułowia,  

Ruch : 

„Rowerek”, nogi zataczają koła do przodu 6-8 razy i do tyłu 6-8 razy.  

10. Pozycja wyjściowa : 

Siad z kolanami ugiętymi, ramiona oparte za tułowiem o podłogę , 

ręcznik na podłodze  

Ruch : 

o podnoszenie ręcznika palcami stóp, raz prawą, raz lewą nogą, 

o stopy oparte na ręczniku, chwytanie ręcznika palcami                                 

i „rolowanie ”ręcznika, pięty oparte na podłodze 



o „froterowanie  ręcznikiem podłogi”, nacisk stopami o ręcznik                   

i wykonywanie ruchów „froterowania” 

o chwyt brzegów ręcznika palcami stóp, „wachlowanie” uniesionym 

ręcznikiem, 

o ręcznik rozłożony, stopy chwytają ręcznik za końce, raz z jednej            

raz z drugiej strony,   „rozciąganie” ręcznika, 

3-4 minuty, 

11. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, ręcznik w rękach, plecy proste, 

Ruch : 

Ręcznik rozciągnięty trzymany na  dwóch końcach, przełożenie rąk                   

za plecy , ruchy imitujące „wycieranie pleców” ręcznikiem , prawa ręka 

na górze, lewa na dole i zmiana rąk. 1-2 minuty. 

 


