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Dzień dobry; na dzisiejsze spotkanie przygotowałam kilka ćwiczeń, które wpłyną na 

normalizację wrażeń przedsionkowo – proprioceptywnych, poprawę sprawności manualnej i 

koordynację wzrokowo – ruchową. 

Zaczynamy☺ 

                               

 

1. Proponuję zacząć od masażu rąk, pleców i nóg wałkiem, piłką lub butelkami z wodą 

(na przemian ciepłą i zimną). Masujemy ruchem dociskowym lub sprężynującym z 

góry na dół.  

2. Przeskoki przez poduszkę – kładziemy na podłodze poduszkę, zadaniem dziecka jest 

przeskakiwać przez nią do przodu, do tyłu, z prawej na lewą stronę i odwrotnie; 

wskakiwać na poduszkę; skaczemy obunóż i na jednej nodze.  Można ułożyć tor z 

poduszek i przeskakiwać przez nie. 

3. Dociskanie kolan do klatki piersiowej – dziecko leży na plecach, na umówione hasło 

przyciąga kolana do klatki piersiowej, oplata je rękami i lekko podnosi głowę; 

wytrzymuje jak najdłużej. 

4. Pozycja jak w poprzednim ćwiczeniu, tym razem dziecko przenosi nogami za głowę 

piłeczki, maskotki.  

5. Zabawa w kręgle – ustawiamy plastikowe butelki, zadaniem dziecka jest zbić jak 

największą ich liczbę jak najmniejszą ilością rzutów. To ćwiczenie można zastąpić 

rzutami piłek (maskotek) do kosza, lotkami do tarczy. Z czasem cel staje się ruchomy 

– może to być uderzanie wiszącej piłki rakietką do ping-ponga czy badmintona czy po 

prostu dużą łyżką       

6. Chodzenie po linii wyznaczonej na podłodze, np. przy użyciu taśmy malarskiej, w 

przód, tył, bokiem; chodzenie z przedmiotem na głowie. 

7. Wrzucanie do butelek lub słoików o różnej wielkości otworach drobnych elementów: 

groch, koraliki, ziarna kawy, fasola. Drobne elementy ustawiamy po prawej stronie 

dziecka, a słoik po lewej. W ten sposób dziecko dodatkowo ćwiczy przekraczanie linii 



środkowej ciała. Żeby dodatkowo podnieść stopień trudności dziecko wkłada 

elementy przy użyciu pęsety.   

8. Nawlekanie koralików na sznurek – to ćwiczenie wymaga dobrej precyzji ruchów 

dłoni i koncentracji. Wielkość elementów i otworów do nawlekania zależą od wieku 

dziecka- im młodsze dziecko, tym większy otwór. Świetnie sprawdzają się sznurówki. 

Do nawlekania można wykorzystać np. makaron penne. 

To ćwiczenie można wykonywać też w formie zawodów lub na czas.  

 

 

Myślę, że na dziś wystarczy. Pozdrawiam i życzę dobrej zabawy       

Aldona P.   

 


