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Ćwiczenia możecie Państwo wykonywać w ciągu dnia, m-dzy różnymi aktywnościami dziecka. To 

nie jest zestaw ćwiczeń do wykonania na raz. Zawsze podążamy za dzieckiem.  

Ćwiczenia pozostawiam bez zmian. Jest ich dość dużo, proszę codziennie wybrać jedno i 

wykonywać z Marcelim. Tylko masaż ciała proszę wykonywać codziennie. Jeśli macie podwórko i 

trampolinę to można włączyć skoki na trampolinie. 

1. Masaż Schemat Ciała 

2. Usprawnianie układu przedsionkowo-proprioceptywnego:  

- wahadłowe ruchy głową, na boki i góra/dół po 4 powtórzenia 

 - skłony tułowia do prawej i lewej nogi po 5 powtórzeń 

-  marsz z wymachami rąk i nóg – 5 długości pokoju (lub na podwórku) 

 - skoki pajacyka – 6 do 10 powtórzeń 

-  skoki żabki – 6 skoków 

- obracanie się w fotelu obrotowym (zaczynamy od dwóch, trzech obrotów w jedną stronę, 

zatrzymujemy fotel i obracamy go w przeciwną stronę) 

- „naleśnik” – zawijanie dziecka w koc, folię z pęcherzykami, karimatę (głowa zawsze na 

zewnątrz), następnie dociskanie pleców, pośladków, rąk, nóg rękoma 

3. Usprawnianie układu dotykowego: 

-  szukanie ukrytych, drobnych przedmiotów w koszu wypełnionym kaszą, grochem, fasolą 

itp.  

- wyklejanie z plastelin, ciastoliny  

- stymulacja termiczna: stosowanie na przemian ciepłych i zimnych butelek wypełnionych 

wodą na dłonie, stopy, stawy 

4. Usprawnianie małej motoryki i grafomotoryki:  

- gniecenie gąbki, piankowych piłeczek  

-  ugniatanie papieru, masy papierowej, solnej, gliny, plasteliny  

-  ugniatanie małych kuleczek z krepiny trzema palcami   

- nakładanie makaronu, korali na patyk, sznurek   

-  składanie i rozkładanie papieru  

- spacerowanie palcami po stole  

-  wieszanie chusteczek na sznurku i przyczepianie ich klamerkami 

5. Ćwiczenia ruchów naprzemiennych koordynujących półkule mózgowe: 

- unoszenie prawej ręki i lewej nogi oraz lewej ręki i prawej nogi w leżeniu na plecach                       

- chwytanie prawą ręką lewej pięty i lewą ręką prawej pięty w leżeniu na plecach                               

- dotykanie na zmianę prawą ręką lewego kolana i lewą ręką prawego kolana  

-  skoki pajacyka 

6.  Masowanie ciała gąbkami o różnej fakturze, nazywanie masowanych części ciała, pytanie "co jest 

wyżej? - kolano czy łokieć?" – przy każdej kąpieli Marcelego. 

 

 


