
Zestaw XIV                                                                                              20.04- 24.04.20 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

dla dzieci 5-6 letnich 

do wykonania w domu 

 

przybór : mała gumowa piłka 

1. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny, piłka w rękach 

Ruch : 

Piłka toczona po podłodze wokół dziecka w prawą i w lewą stronę.                 

1-2 minuty, 

2. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, piłka w rękach 

Ruch : 

Toczenie piłki dookoła tułowia i pod podniesionymi w górę prostymi 

nogami  wprawą i w lewą stronę. 1-2 minuty 

3. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana ugięte, piłka w rękach, ćwiczenie oddechowe 

Ruch : 

Ramiona z piłką w górę za głowę – wdech nosem, ramiona w dół                      

w kierunku kolan – wydech ustami. 4-5 razy, 

4. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty nogi złączone, piłka leży na stopach, ramiona oparte z tyłu           

na podłodze, 

Ruch : 

Unoszenie nóg w górę – piłka toczy się po nogach do bioder, 

Unoszenie bioder w górę – piłka wraca w kierunku stóp, które są ugięte 

w kierunku tułowia- piłka nie spada na podłogę. Ćwiczenie należy 

wykonywać powoli i dokładnie. 2-3minuty, 

 

 



5. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, piłka w rękach przed głową 

Ruch : 

Podrzuty piłki w górę, łokcie uniesione nad podłogą, stopy nie odrywają 

się od podłogi. 6-8 razy, 

6. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana ugięte, piłka na podłodze w ręce  

Ruch : 

Unoszenie bioder w górę i przetaczanie piłki pod uniesionymi biodrami. 

Po każdym przetoczeniu piłki biodra wracają na podłogę. 2-3 minuty, 

7. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, piłka między stopami, ramiona proste za głową 

Ruch : 

Leżenie przewrotne , przeniesienie piłki z nóg do ramion leżących                    

na podłodze za głową. Skłon w przód i włożenie piłki pomiędzy stopy.               

6-8 razy, 

8. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, piłka między stopami, nogi proste 

Ruch : 

Uniesienie nóg w górę i zataczanie małych kółek stopami ściskającymi 

piłkę, trzy kółka w prawo i trzy w lewo. Krótki odpoczynek i powtórka 

ćwiczenia.2-3 minuty,  

9. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny, piłka w rękach, ćwiczenie oddechowe 

Ruch : 

Ramiona z piłką w górę – wdech nosem, ramiona w dół – wydech ustami, 

1-2 minuty, 

10. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty, piłka leży na podłodze 

Ruch : 

Przejście na czworakach dookoła piłki raz w prawą raz w lewą stronę,              

( na czworakach czyli na dłoniach i stopach),1-2 minuty 

11. Pozycja wyjściowa : 

Siad z nogami ugiętymi, piłka na podłodze, ramiona oparte na podłodze   

z tyłu 



Ruch : 

 toczenie piłki po podłodze prawą i lewą stopą, 

 ściskanie piłki stopami , piłka między stopami, 

 podrzucanie (niewysoko) piłki stopami ,  

 przetaczanie piłki jedną stopą do drugiej, 

 „dżdżownica” na piłce ,prawą i lewą nogą. 

3-4 minuty 

 

 


