
  
Ćwiczenia korekcyjne z wykorzystaniem piłek   

                            dla dziecka z rodzicem. 
  

  
1. Ćwiczenie stóp. Siedzicie naprzeciw siebie, z nogami zgiętymi, palce stóp 
oparte na piłce. Kto podniesie stopami piłkę tak aby wyprostować nogi  
w kolanach? Powtórzmy to z 8 razy. 
Może uda nam z piłką w stopach obrócić na siedzeniu raz w jedną, raz w drugą 
stronę robiąc pełny obrót. 
2. Ćwiczenie stóp Siedzicie na stołeczkach naprzeciw siebie, palcami jednej 
stopy turlamy piłkę w kierunku  rodzica. Następnie rodzic wykonuje to samo 
ćwiczenie w kierunku dziecka. Następuje zmiana stopy ćwiczącej. 
3. Ćwiczenie  z elementem skrętu . Stoicie do siebie plecami, podajemy sobie 
piłkę raz z prawej  strony a potem z lewej strony. Dla chętnych wykonamy  
to ćwiczenie w pozycji siedzącej na podłodze. Powtórzmy 8 razy. 
4. Przeskoki   Dziecko stoi bokiem do małej piłki, na sygnał klaśnięcia  
przez mamę przeskakuje raz w jedną stronę, raz w drugą. Następnie dziecko stoi 
twarzą zwróconą do piłki na sygnał przeskakuje raz do przodu raz do tyłu 
najpierw raz jedna noga, raz druga a potem obunóż. 
5. Ćwiczenia równowagi  Dziecko unosząc na przemian nogę, /tak aby była 
ugięta w kolanie a plecy proste/  przekładają piłkę raz pod jednym raz pod 
drugim kolanem.  Zwracamy uwagę aby dziecko utrzymywało cały czas plecy 
proste /nie pochylało się do przodu/.  
6. Ćwiczenia mięśni brzucha   Dziecko siedzi w siadzie skulnym . Wkłada 
piłkę między stopy i przechodzi do leżenia tyłem . Następnie unoszą nogi z piłką 
w górę i podaje do wyciągniętych rąk. 
7.  Ćwiczenia z elementem rzutu  Siedzicie naprzeciw siebie, rzucamy  
do siebie piłkę najpierw jedną ręką, potem drugą a na końcu dwoma z nad 
głowy. Zwracamy uwagę aby rzucać dokładnie do osoby siedzącej naprzeciwko  
nas. 
8. Ćwiczenia mięśni grzbietu i brzucha  Dziecko leży na plecach, 
przekładamy małą piłkę w pozycji leżącej raz pod jednym kolanem raz  
pod drugim  
9. Ćwiczenia mięśni grzbietu  Dziecko leży na plecach, nogi ugięte stopy 
oparte o podłogę. Unosimy miednicę przekładamy piłkę pod plecami, 
opuszczamy miednicę, przekładamy piłkę nad brzuchem. 
10.  Ćwiczenia mięśni grzbietu Dziecko leży na brzuchu naprzeciwko rodzica 
lub siostry/brata. Zadaniem jest turlanie piłki do drugiej osoby dwoma rękami. 
Łokcie i dłonie powinny być uniesione nad podłogą. Druga osoba ma za zadanie 
złapać w dłonie i powtórzyć to samo. 
 

   Udanej zabawy J  


