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Ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów uczęszczających na te zajęcia. 

Każde ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy, zależnie od charakteru ćwiczenia - 

trudne 2-4 razy, łatwe 8-10 razy. Ćwiczyć należy przynajmniej raz dziennie, 15 - 20 

minut, lub też kilka razy w ciągu dnia, przeznaczając na wybrane ruchy  

5 - 10 minut. Zwłaszcza u dzieci w wieku przedszkolnym większość wartość mają 

zajęcia prowadzone krótko i powtarzane parokrotnie w ciągu dnia. Najlepiej ćwiczenia 

wplatać podczas zabaw w przedszkolu i szkole, podczas codziennych czynności 

wykonywanych w domu.  

 

Oto kilka łatwych do wykonania ćwiczeń: 

 

1.Pw. - pozycja stojąca. 

Ruch - marsz na palcach, piętach, zewnętrznych krawędziach stóp (palce 

podkurczone). 

 

2. Pw. - pozycja stojąca. 

Ruch - przejście po kiju leżącym na podłodze, palce stóp obejmują laskę - 

przechodzimy bokiem stopa po stopie. 

 

3.Pw. - pozycja stojąca. 

Ruch - masaż stóp za pomocą "wałkowania" po podłożu laski (kij od szczotki itp.). 

Ruch odbywa się pomiędzy piętą a środkową częścią stopy, z lekkim dociskiem do 

podłoża. 

 

4.Pw. - pozycja siedząca. 

Ruch - siedząc na krzesełku chwyt palcami stóp leżące drobiazgi na podłożu i 

wkładanie ich do pudełka. Należy pamiętać, aby przedmioty podnoszone były przez 

obie stopy. 

 

5.Pw. - pozycja siedząca. 

Ruch - siedząc na krześle nogi rozchylone do boku, unosimy pięty nad podłoże (palce 

cały czas pozostają na podłożu). 

 

6.Pw. - pozycja siedząca. 

Ruch - siedząc w siadzie rozkrocznym z dłońmi opartymi z tyłu, wykonujemy obszerne 

krążenia stóp raz w prawo raz w lewo. 

 

7.Pw. - pozycja siedząca. 

Ruch - siedząc na krześle (stopy ustawione równolegle), maksymalnie podkurczamy 

palce stóp a następnie je prostujemy. 

 

8.Pw. - pozycja siedząca. 

Ruch - siedząc na krześle, chwytamy palcami stóp woreczek leżący na ziemi a 



następnie kładziemy woreczek na kolanie drugiej nogi. Woreczek kładziemy na ziemi 

obok drugiej stopy i powtarzamy ćwiczenia. 

 

9,Pw. - pozycja siedząca. 

Ruch - siedząc na ziemi z rękami z tyłu stawiamy stopy na brzegu kocyka(ścierka 

kuchenna, mały ręcznik itp.). Następnie zwijamy kocyk pod stopy ruchami zginania 

palców, bez odrywania pięt od kocyka ("kokarda"). 

 

10.Pw. - pozycja stojąca. 

Ruch - stojąc, chwytamy palcami stóp leżące woreczki i maszerujemy z wysokim 

unoszeniem kolan. 

 

11.Pw. - pozycja stojąca. 

Ruch - marsz, ze stawianiem stóp w jednej linii(na podłodze narysowana linia). 

 

12.Pw. - pozycja leżąca. 

Ruch - leżenie na plecach z jedną nogą uniesioną nad podłożem, krążymy stopą w 

lewą i prawą stronę. Zmieniamy nogi. 

 

13.Pw. - pozycja leżąca. 

Ruch - leżąc na brzuchu nogi w rozkroku, ugięte w kolanach, stopy "klaszczą" 

podeszwami. 

 

14.Pw. - pozycja stojąca. 

Ruch - uginamy jedną nogę i kładziemy stopę na kolanie nogi wyprostowanej 

(staramy utrzymać się równowagę). 
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