
29.06.2020 

Witajcie moi drodzy, witam Was w ten piękny letni dzień. Mam nadzieję, że macie jeszcze 

ochotę na wspólne ćwiczenia. Dziś zestaw, który wpłynie na poprawę koordynacji ruchowej i 

równowagi. 

             Jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy             

 

1. Stanie na jednej nodze – dziecko maszeruje w rytm wyklaskiwany przez rodzica (lub 

w rytm marsza) unosząc ręce i kolana;  na przerwę – staje na jednej nodze (próbuje 

utrzymać równowagę jak  najdłużej). Za każdym razem staje na innej nodze.  

                    https://youtu.be/TOWdT6Drvwk 

 

2.  Stanie na jednej nodze z utrudnieniem - to ćwiczenie jest podobne do 

poprzedniego, jednak tym razem musisz stanąć np. na grubej poduszce i zamknąć 

oczy. 

3. Unoszenie ręki i nogi – dziecka klęka na dywanie, opiera dłonie na podłodze, tułów 

powinien znajdować się w linii równoległej do podłoża. Wyciąga przed siebie lewą 

rękę oraz unosi i prostuje prawą nogę - powinny wraz z tułowiem tworzyć linię prostą. 

Liczy do 15 i zmienia stronę. 

 

4.  Ćwiczenie z małą piłką – dziecko staje na poduszce lub złożonym kocu. Podrzuca 

piłkę (np. tenisową) do góry lub odbijaj o ścianę i łapie. Podczas zadania nie może 

wykraczać poza poduszkę. Gdy zadanie okaże się proste, dziecko łapie tylko jedną 

ręką. 

5. Podskoki z obrotem – zaczynamy od  podskoku w miejscu, następnie dziecko 

wykonuje podskok obracając się jednocześnie o 90 stopni. Podczas lądowania stara się  

https://youtu.be/TOWdT6Drvwk


nie stracić balansu. Powtarzamy ćwiczenie, tym razem obracając się o 180 stopni, 

następnie 360. Można dodatkowo utrudnić zadanie, dziecko z każdym obrotem 

wrzuca maskotkę do wyznaczonego celu. 

6. Las – maskotki ułożone w szachownicę imitują drzewa, dziecko ma za zadanie 

przebiec jak najszybciej pomiędzy drzewami.  

7. Budowanie kładki – na podłodze tworzymy jezioro, np. układając obwód sznurkiem 

lub kładąc niebieski materiał. Obok jeziora ustawiamy krzesełko, a na nim kilka 

kartek w rozmiarze A4. Dziecko mają za zadanie wybudować kładkę na jeziorze, 

układając kartki A4 tak, by móc przejść po nich na drugą stronę wody.  

8. Przejście pod lianą – rodzic trzyma kij od mopa, tak by dziecko musiało pochylić się, 

przechodząc pod nim. Zabawę powtarzamy kilka razy, za każdym razem trzymając kij 

na innej wysokości.  

 

Na koniec chciałabym bardzo serdecznie podziękować Wam, drogie dzieci jak i Waszym 

Rodzicom za współpracę. Mam nadzieję, że proponowane przeze mnie ćwiczenia były 

dla Was ciekawe i z przyjemnością je wykonywaliście.  

Życzę Wam wspaniałych wakacji, pełnych słońca i przygód oraz byśmy we wrześniu 

spotkali się już na zajęciach w sali przedszkolnej. Dzieciom, które rozpoczynają naukę w 

szkole życzę samych sukcesów i mnóstwa przyjaciół.  

Pozdrawiam serdecznie Aldona P.  

                

 


