
Gimnastyka korekcyjna 03.04.2020 

Ćwiczenia mięśni stóp. 

Miejsce ćwiczeń: pomieszczenie przewietrzone o temperaturze nie niższej niż 

pokojowa, można ćwiczyć na dworze, jeśli jest ciepło.   

Ćwiczenia wykonywać na kocu, podłodze lub dywanie. 

Ubiór: strój gimnastyczny, na boso.  

Sprzęt: piłka, gazeta, woreczek. 

Czas ćwiczeń: najbardziej wskazane jest wykonywanie ćwiczeń codziennie w 

godzinach popołudniowych, przed posiłkiem po około 25 – 30 min. 

Uwagi: 

⦁ przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór 

⦁ dokładnie przeczytać zestaw ćwiczeń 

⦁ ćwiczenia wykonywać w obecności rodziców lub opiekunów, którzy korygują 

postawę dziecka i zapewniają bezpieczeństwo. 

  

Objaśnienia skrótów i terminologii: 

  

RR – ramiona NN – nogi 

N - noga 

PW – pozycja wyjściowa T – tułów 

PN – prawa noga LN – lewa noga 

  

1. Naprzemienne przyciąganie i odwiedzenie palców stóp w siadzie prostym.(10 

powtórzeń na każdą stronę). 

2. Siad o NN ugiętych z kolanami rozchylonymi na zewnątrz, podeszwy stóp 

stykają się ze sobą, dłonie obejmują grzbiety stóp, rozchylanie kolan łokciami  

na  zewnątrz  z niewielkim opadem T w przód. (1 minuta) 

3. Leżenie tyłem z kolanami rozchylonymi na zewnątrz, stopy zwrócone 

podeszwowo do siebie-„bicie brawa”.( 1 minuta) 

4. Zwijanie gazety palcami stóp. (2 minuty każda stopa) 

5. Rwanie gazety palcami stóp i wrzucanie podartych kawałków do pojemników. 

6. Chód „gąsienicy”, na zewnętrznych krawędziach stóp i na piętach wokół 

gazety leżącej na podłodze. ( 1 minuta) 

7. Leżenie tyłem, toczenie piłki po ścianie stopami. (2 minuty) 

8. W siadzie skulnym, chwyt piłki stopami skierowanymi podeszwowo do siebie, 

przejście do leżenia tyłem i chwyt piłki w dłonie. (10 powtórzeń) 



 

9. Nauczanie nawyku  pracy  mięśni  osłabionych   stóp   poprzez   napinanie   

stopy   nie odrywając palucha. (1 minuta) 

10. Leżenie tyłem z kolanami rozchylonymi na zewnątrz, przekazywanie 

woreczka palcami stóp. (10 powtórzeń) 

11. Leżenie tyłem, NN w rozkroku, rodzic staje w rozkroku tak, aby jego NN 

znajdowały się po stronie zewnętrznej kończyn dolnych leżącego – próba 

powiększenia rozkroku przez ćwiczącego. (10 powtórzeń) 

12. W leżeniu tyłem chwyt szarfy palcami stóp – rowerek. (1 minuta) 

  

  

 

 


