
Dzień dobry, 

Witamy Dzieci i Rodziców w kolejny poranek. Zachęcamy do codziennych 
ćwiczeń. 

Potrzebne będą : kocyk lub poduszka, szarfa lub szalik czy apaszki związane w  
kółko. 

Ćwiczenia mięśni grzbietu i obręczy barkowej. 

„Kotki” 

 

Dziecko chodzi po pokoju na czworakach(naśladuje rodzica, brata, siostrę), oparte na całych 
dłoniach, miauczy naśladując kota. Na sygnał np. klaśnięcie w dłonie dziecko zatrzymuje się -   
‘kotek pije mleko” – ugina łokcie i zbliża głowę do dywanu( udaje picie mleka z miseczki). 
Potem wraca do czworaków i dalej chodzi. Na hasło „koci grzbiet” staje w miejscu i wygina w 
łuk plecy(jak kot). Powtarzamy zabawę kilka razy. 

Ania przy pomocy rodzica może wykonywać ćwiczenie w miejscu. 

 

 

 

Ćwiczenia mięśni szyi i stymulacja układu przedsionkowego 

„Zegar” 

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym na poduszce(kocyku, dywanie – dowolnie). Ręce opiera 
na kolanach. Dziecko ruchem głowy(skłony na boki w kierunku barku) naśladuje chód zegara( 
z wahadłem) Na zapowiedź rodzica „zegar bije bim, bam” – dziecko wykonuje skręt głowy w 
bok ( może starać się powtórzyć bim, bam). Na zapowiedź „zegar chodzi tik-tak” - dziecko 
wykonuje wolny skłon głowy w przód i w tył ( starając się wymawiać tik-tak)Można na 
początku wspomóc dziecko, „prowadząc” rękami jego głowę, potem próbuje naśladować 
pokazywany ruch. 



 

 

 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych 

„Przejdź przez szarfę” 

Na podłodze robimy kółko z szarfy( szalika, apaszek ) Dziecko wchodzi w środek szarfy 
obiema nogami. Na sygnał chwyta szarfę oburącz i przenosi ją w górę nad głową , 
spoglądając w jej środek jak w „okienko”. Następnie robiąc skłon w przód, kładzie szarfę na 
podłodze przed sobą i ponownie powtarza ćwiczenie. Później można odwrócić ćwiczenie i 
dziecko przechodzi przez szarfę „od głowy”. Ania: siedzi w środku szarfy, rodzic przeciąga 
szarfę w górę i zachęca dziecko aby popatrzyło przez „okienko” w górze. Następnie 
zaczynając od głowy Ani, przeciąga szarfę w dół. 

 

  

Życzymy  wesołej i udanej  zabawy! 

 

 


