
Dzisiaj proponujemy przykłady ćwiczeń ogólnousprawniających przeznaczonych dla dzieci i 

młodzieży z zaburzeniami integracji sensorycznej. Można je wykonywać indywidualnie i w parze z 

osobą dorosłą lub rodzeństwem, poprzez naśladowanie, na zasadzie współpracy i współrywalizacji. 

Mamy nadzieję, że ćwiczenia będą czytelne, proste w przekazie i przyjemne w wykonaniu. Jedyne 

co będzie nam potrzebne do ich wykonania to trochę wolnej przestrzeni, jakiś koc, może duży 

ręcznik, piłka i jeśli ktoś ma to oczywiście materac. Pamiętamy o wygodnym stroju sportowym, 

niekrępującym ruchów, obuwiu bądź skarpetkach z podeszwą pozwalającą uniknąć poślizgu. 

Ćwiczenia możemy wykonać wszystkie lub tylko wybrane, pomiędzy ćwiczeniami sugerujemy 

robić od 30 sek. do 1 minuty przerwy plus kilka głębokich oddechów. Ilość powtórzeń, jak i 

wielkość obciążeń są tylko wartościami sugerowanymi, dostosowujemy je do potrzeb i możliwości 

naszych podopiecznych. 

1.  Naśladowanie. Pozycja wyjściowa: stanie obunóż. Ruch: chodzenie/marsz zamiennie – na 

całych stopach, na palcach, na pietach, do przodu, do tyłu, w różnym tempie, dostosowanym do 

możliwości. Zmiana sposobu chodzenia na sygnał, np. klaśniecie. Dla utrudnienia możemy włączyć
wymachy i krążenia ramion.

2. Naśladowanie. Pozycja wyjściowa: stanie na jednej nodze, druga noga lekko ugięta w kolanie, 

stopa uniesiona do niewielkiej wysokości nad podłogą, palce stopy skierowane w dół. Ruch: 

utrzymanie pozycji wyjściowej od 5 do 10 sekund (można dłużej lub krócej zależnie od 

możliwości) .Zmiana nogi.

Dla utrudnienia – stanie na jednej nodze, druga noga zgięta w wstawie biodrowym i kolanowym do 

kata 90 stopni (kolano mniej więcej na wysokości biodra). Ruch: utrzymać pozycję jak wyżej. 

Zmiana nogi. Od 3 do 5 powtórzeń dla każdej nogi.

3. Naśladowanie.  PW: leżenie tyłem (na plecach), obie nogi ugięte w stawach kolanowych i 

biodrowych, stopy płasko na podłożu, obok siebie. R: uniesienie bioder w górę i utrzymanie takiej 

pozycji od 10 do 20 sek. (lub mniej jeśli to niemożliwe). 3 do 5 powtórzeń. Dla utrudnienia – PW 

jak wyżej, tylko z już uniesionymi biodrami. R: wyprost jednej nogi w kolanie, stabilizacja 

miednicy i utrzymanie od 5 do 10 sek. ( lub mniej). Zmiana nogi. 1 -2 powtórzeń.

4. Ćwiczenie w parze, współrywalizacja. PW: oboje ćwiczący w pozycji klęku podpartego (tzw. 

czworaki), bezpośrednio obok siebie, lekko się o siebie opierają. R: partnerzy starają się 
przepchnać, a nawet bezpiecznie przewrócić „przeciwnika” napierając na niego swoim ciałem i nie 

zmieniając pozycji, jednocześnie utrudniając wykonanie tego samego współćwiczącemu. Siła i opór

dostosowane do możliwości dziecka. Proponujemy kilka takich „rozgrywek”.

5. Naśladowanie.  PW: stanie obunóż. R: marsz w miejscu z kilkukrotnym unoszeniem jak najwyżej

kolan, na sygnał zmiana i kilkukrotne unoszenie stóp, z uderzaniem piętami o pośladki. Od 3 do 5 

powtórzeń serii dla kola i stóp.

 

6. Ćwiczenie w parze, współpraca. PW: ćwiczący stoją obunóż, tyłem do siebie, w bezpośrednim 

kontakcie, lekko opierając się o siebie plecami. R: na sygnał stają na jednej nodze (po tej samej 

stronie, jak w lustrzanym odbiciu), starając się jednocześnie zetknąć podeszwami stóp nóg po 

drugiej stronie i utrzymać osiągniętą pozycję od 5 do 10 sek. Zmiana stron/nóg. 3 – 5 powtórzeń dla

każdej ze stron.

7. Naśladowanie. PW: leżenie przodem (na brzuchu) na złożonym kocu lub ręczniku, w ten sposób, 

aby można było się na nim przemieszczać po gładkiej, śliskiej powierzchni (podłodze). Dłonie na 

wysokości klatki piersiowej, oparte całą powierzchnią o podłogę. R: odpychanie się od podłogi i 

przemieszczanie ciała do  przodu, np. do wyznaczonego wcześniej miejsca, celu w pomieszczeniu. 

Podobnie można przemieszczać się do tyłu, odpychając się w przeciwnym kierunku. Kilka 



powtórzeń.
8. Ćwiczenie w parze, współpraca. PW: cwiczący stoją obunóż w lekkim rozkroku, tyłem do siebie,

w odległości ok 0,5 metra. R: przekazywanie sobie piłki oburącz, na zmianę nad głowami i między 

nogami. Po około 10-ciu powtórzeniach zmiana kierunku, tzn. osoba, która zaczynała od podawania

górą teraz podaje dołem. Ćwiczenie można wykonywać w zróżnicowanym tempie w zależności od 

możliwości.

9. Ćwiczenie w parze, współrywalizacja. PW: oboje ćwiczący w klęku prostym, naprzeciwko siebie

(przodem do siebie), w odległości ok 0,5 metra, dłonie oparte całą powierzchnią o dłonie partnera, 

palce mogą być splecione. Ćwiczenie wykonujemy na kocu, dywanie dla bezpieczeństwa. R: 

ćwiczenie poleg na wzajemnym pchaniu się, którego celem jest przepchnięcie, przewrócenie 

(oczywiście bezpieczne), czy doprowadzenie do poddania się „przeciwnika” (kto silniejszy). 

Pamiętamy o utrzymywaniu pozycji wyjściowej i stawianiu oporu współćwiczącemu. Siła i opór 

dostosowane do możliwości dziecka, słabszego w parze. Można po kilku rywalizacjach porównać 
ilość wygranych. Pamiętamy o bezpieczeństwie!

10 . Naśladowanie. PW: stanie obunóż/stanie jednonóż. R: podskoki na obu nogach, na jednej          

nodze, w miejscu, do przodu, do tyłu, na boki, w oznaczone wcześniej miejsca. Pamiętajmy 

antypoślizgowej podeszwie!

11. Naśladowanie. PW: leżenie przodem (na brzuchu), ręce i nogi wyprostowane, ręce w bok.

 R: na sygnał uniesienie głowy, rąk i nóg lekko nad podłoże. Utrzymanie pozycji od 5 do 10 

 ( jeśli nie to mniej). Jeżeli jest to niemożliwe do wykonania, można unosić tylko ręce/nogi/

 głowę. 3 do 5 powtórzeń.

12. Naśladowanie. PW: siad prosty (plecy proste, nogi wyprostowane) najlepiej na gładkiej, śliskiej 

powierzchni, umożliwiającej przemieszczanie się w takiej pozycji. R: naprzemienne wysuwanie raz

jednego, raz drugiego biodra do przodu, z jednoczesnym przesuwaniem nogi po tej samej stronie 

(„chodzenie” na pośladkach). Uniesione nieco ręce pozwalają stabilizować tułów. Przemieszczanie 

do wyznaczonego celu, miejsca (do ściany, mebla, końca pokoju). Podobnie przemieszczamy się do

tyłu. Kilka powtórzeń.

13. Ćwiczenie w parze, współpraca. PW: dowolna. R: rzucanie i łapanie piłki w różnych 

odległościach między współćwiczącymi, na różnej wysokości ( lampy, sufit), w różnych, 

dowolnych pozycjach, z różną siłą.

14. Naśladowanie. PW: leżenie tyłem ( na plecach), nogi wyprostowane, ręce wzdłuż tułowia. R: 

uniesienie rąk powoli za głowę – wdech, opuszczenie rąk do pozycji wyjściowej – wydech. 10 

powtórzeń.
      


