
Drodzy Rodzice, ponieważ nie mogę prowadzić zajęć z dziećmi, chciałabym zaproponować 

kilka ćwiczeń nie wymagających specjalnego sprzętu i możliwych do przeprowadzenia w 

warunkach domowych 

 

 Masaż butelkami wypełnionymi wodą  

Dwie butelki wypełniamy wodą – zimną i ciepłą; masujemy plecy, ręce i nogi dziecka 

(raz ciepła, raz zimną; zachowując kierunek z góry na dół). 

 

 Rolowanie w kołderkę, matę jak hot-dog, po zawinięciu ugniatanie z kontrolowaną 

siłą; 

Dziecko kładzie się na kocu, tak by jego głowa poza obręb koca, ręce trzyma ułożone 

wzdłuż tułowia; zawijamy dziecko (odwija się samo); 

 

 Turlanie się po torze przeszkód 

Na podłodze rozkładamy koce, maskotki, poduszki (chodzi o różną powierzchnię i 

fakturę), dziecko turla się po przygotowanym torze; może w ten sposób przenosić np. 

klocki z których coś zbuduje; na początek toru wraca po wyznaczonej linii stopa za 

stopą (proszę zwrócić uwagę, by pięta dotykała palców);  

 

 Używanie w czasie kąpieli różnych myjek; natrzeć całe ciało z wyraźnym uciskiem; po 

kąpieli zaleca się wycieranie dziecka przez owinięcie go w duży ręcznik i mocne 

wycieranie z wyraźnym naciskiem; 

 

 Zabawa w „więźnia”; osoba dorosła chwyta dziecko, próbując je unieruchomić, 

dziecko zaś stara się wydostać z uścisku; 

 

 Obroty na krześle; wykonujemy 5 obrotów w jedną stronę, zatrzymujemy; po 

zatrzymaniu dziecko np. układa element układanki; 

 

 Wykonywanie ćwiczeń z przekroczeniem linii środka ciała np. prawa ręka dotyka 

lewego ucha, lewy łokieć dotyka prawego kolana;  

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym na dywanie, za nim stawiamy dwa krzesła do 

których przywiązujemy sznurek. Po prawej stronie dziecka stawiamy klamerki do 

bielizny; dziecko bierze jeden spinacz i przypina go do sznurka wykonując obrót w 

lewo (i odwrotnie);  

 Siłacze – dziecko i rodzic siadają plecami do siebie, na umówiony sygnał przepychają 

się; sprawdzamy też kto ma „silniejsze” ręce i nogi.  

Myślę, że na początek wystarczy pozdrawiam i życzę dobrej zabawy 
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