
                            INFORMACJE: 

 

 

           Adresy stron przyjaznych przedszkolakom i ich rodzicom. 

Znajdą tam państwo ciekawe zabawy i pomysły do zaczerpnięcia. 

 

 

   www.wesołyprzedszkolak.pk 

    

   www.mojedziecikreatywnie.pl 

 

Rewalidacja -zajęcia ruchowe                                             
 
 
T:Rozwijanie sprawności dłoni w obrębie motoryki małej. 
 
Zestaw ćwiczeń do pracy w domu z pomocą dorosłego: 
 
 1. Zaciskanie dłoni w pięści,prostowanie palców 
 2. Zaciskanie w dłoniach piłeczek o różnym stopniu twardości i wielkości  
 3. Wystukiwanie rytmu końcami palców na blacie stołu ( najpierw pojedynczo każdy 
     palec,potem wspólnie ) 
 4. Ugniatanie papierowych kul różnej wielkości  
 5. Wyciskanie gąbek 
 6. Odkręcanie i zakręcanie pojemników o różnej wielkości 
 7. Owijanie sznurka wokół tuby po ręczniku papierowym ( z pomocą dorosłego) 
 8. Wydzieranie elementów z gazet( z pomocą dorosłego np.:ilustrację) 
 9. Zapinanie klamerek do bielizny na pojemniku (np.: plastikowa doniczka) 
     odpinanie i wrzucanie do pojemnika 

10.Przekładanie małego przedmiotu z jednej dłoni do drugiej ( np.: mała buteleczka  
      z wodą mineralną). 
 
Proszę również dać dziecku do samodzielnego obierania mandarynkę – to ćwiczenie 
doskonale kształtuje dłonie. Uwaga! Trochę brudzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mojedziecikreatywnie.pl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabilitacja ruchowa                                        
 
T:Podnoszenie ogólnej sprawności ruchowej 
 
Zestaw ćwiczeń do pracy w domu z pomocą dorosłego: 
 
1.Ćwiczenia obręczy barkowej: 
 - obejmowanie  głowy dłońmi i podtrzymywanie jej 
 - unoszenie wyprostowanych rąk nad głowę i ,,wkręcanie żarówek” równocześnie  
 -,,machanie ‘’wyprostowanymi rękami w łokciach jak wiatr z lewej na prawą stronę  
  
 
2. Ćwiczenia w pozycji stojącej: 
  - chodzenie na palcach z wyprostowanymi plecami 
 - chodzenie wzdłuż linii stopa za stopą :linią jest rozciągnięta na dywanie np. 
   skakankę 

- podnoszenie zgiętej nogi prawej w kolanie do góry (asekuracja poprzez trzymanie 

   za jedną rękę),opuszczenie na podłogę ;to samo noga lewa 

- kopanie piłki do celu najpierw prawa noga,potem lewa – celem jest przestrzeń 

 ,,bramka” pomiędzy ustawionymi dwoma krzesłami 
 
Podczas ćwiczeń oddychamy swobodnie: wdech nosem -ustami wydech. 
 
 
 Ilość powtórzeń zależna od aktualnej formy dziecka ( min.5 powtórzeń). 
 
Rehabilitacja ruchowa                                 
 
T:Podnoszenie ogólnej sprawności ruchowej 
 
Zestaw ćwiczeń do pracy w domu z pomocą dorosłego: 
 
  1.Ćwiczenia dłoni 



  - Zaciskanie dłoni w pięści,prostowanie palców 
  - Zaciskanie w dłoniach piłeczek o różnym stopniu twardości i wielkości  
  - Wystukiwanie rytmu końcami palców na blacie stołu ( najpierw pojedynczo każdy 
     palec,potem wspólnie ) obie dłonie  
 
2.Ćwiczenia obręczy barkowej: 
 - obejmowanie  głowy dłońmi i podtrzymywanie jej 
 - unoszenie wyprostowanych rąk nad głowę i ,,wkręcanie żarówek” równocześnie  
 -,,machanie ‘’wyprostowanymi rękami w łokciach jak wiatr z lewej na prawą stronę  
  
 
3. Ćwiczenia w pozycji stojącej: 
  - chodzenie na palcach z wyprostowanymi plecami 
 - chodzenie wzdłuż linii stopa za stopą :linią jest rozciągnięta na dywanie np. 
   skakankę 
- podnoszenie zgiętej nogi prawej w kolanie do góry (asekuracja poprzez trzymanie 
   za jedną rękę),opuszczenie na podłogę ;to samo noga lewa 
- kopanie piłki do celu najpierw prawa noga,potem lewa – celem jest przestrzeń 
 ,,bramka” pomiędzy ustawionymi dwoma krzesłami 
 
Podczas ćwiczeń oddychamy swobodnie: wdech nosem -ustami wydech. 
 
 
 Ilość powtórzeń zależna od aktualnej formy dziecka ( min.5 powtórzeń)!!! 
 

 


