
                                          ZESTAW ĆWICZEO GIMNASTYCZNYCH DLA KLAS IV-V 

 

 

1.Ćwiczenia mięśni brzucha  

 leżenie tyłem; ramiona w bok, nogi ugięte w kolanach, stopy oparte na podłożu – próba uchwycenia 

palcami stóp, leżącej na podłodze chusty – uniesienie w górę i opuszczenie jej na brzuch. Wykonanie 

2 – 3 oddechów przeponą, podanie chusty rękoma do stóp. Powtórzyd 3x.  

2.Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i pośladków 

a) w leżeniu przodem nożyce pionowe ramion, a następnie nożyce pionowe nóg. Powtórzyd 3x. b) W 

leżeniu przodem naprzemianstronny wznos prawego ramienia i lewej nogi, a następnie lewego 

ramienia i prawej nogi. Powtórzyd 3x. 

3.Ćwiczenie mięśni grzbietu 

 „ Przeglądamy się w lusterku”. Leżenie przodem, ręce na krążku ułożone w poduszkę (dłoo na dłoni). 

Dzieci unoszą krążek (także łokcie), przeglądają się w lusterku, uśmiechają się, robią różne miny, 

następnie wracają do pozycji wyjściowej i odpoczywają 

4.Ćwiczenie siły 

przysiad podparty, krążek pod stopami. Odsuwanie krążka stopami w tył i przesuwanie do pozycji 

wyjściowej 

5.Ćwiczenia tułowia  

skręty: Siad skrzyżny, przed każdym dzieckiem krążek. Skręt tułowia i dotknięcie lewym lub prawym 

uchem krążka, a następnie wyprost.  

6.Ćwiczenia uspokajające 

 „Świeczka” – dwiczenia oddechowe – dzieci dmuchają na wystawiony palec – raz    prawej, raz lewej 

ręki. 

7.Ćwiczenia oddechowe 

 leżenie tyłem. Woreczek na klatce piersiowej – wdech nosem, wydech ustami (woreczek podnosi się 

i opada).  

8.Ćwiczenia tułowia  

skłony boczne. Dzieci staja w rozkroku, ręce opuszczone mają wzdłuż ciała. Dzieci wykonują luźne 

skłony tułowia w lewo i w prawo – drzewami kołysze wiatr. Powtórzyd 3 x. 

9.Ćwiczenia przeciw płaskostopiu   

siad ugięty podparty; zwijanie chusty palcami stóp tak, aby przez cały czas pięty przylegały do 

podłoża. 

10.Ćwiczenia mięśni brzucha  

leżenie tyłem, ramiona w bok, nogi ugięte w kolanach, stopy oparte na podłożu – próba uchwycenia 

palcami stóp leżącej na podłodze chusty, uniesienie w górę i opuszczenie jej na brzuch. Wykonanie 2 



– 3 oddechów przeponą, podanie chusty rękoma do stóp. Ćwiczenie to wykonywad przemiennie: 

prawą, lewą stopą oraz obunóż. Powtórzyd 2 x.  

11.Ćwiczenia oddechowe  

w staniu dzieci trzymają oburącz chustę, dmuchają w nią tak, aby ułożyła się poziomo.  

12.Ćwiczenia głowy i szyi  

siad skrzyżny, ręce na kolanach dzieci naśladują ruchy głowy żółwia wydostającego się i wchodzącego 

do skorupy. Powtórzyd 3x. 

13.Ćwiczenia mięśni grzbietu  

stanie w rozkroku z lekkim pochyleniem w przód. Dzieci trzymają szarfę oburącz za kooce, 

przekładają ją za plecy, mając jedną rękę nad ramieniem, a drugą pod ramieniem przesuwają szarfę 

w górę i w dół. Powtórzyd x 3. 

14.Ćwiczenia mięśni tułowia  

„ukłon kapeluszem”. Dzieci z woreczkami maszerują pod ścianą. Siad skrzyżny przy ścianie – woreczki 

na głowie – to kapelusz. Dzieci wykonują ukłon – zdejmują woreczek prawą ręką i sięgają nim daleko 

w prawo, skłaniając w tym kierunku głowę i tułów, po czym kładą woreczek  ponownie na głowie i 

powtarzają dwiczenie w lewo.  

15.Ćwiczenia dużych grup mięśniowych 

w siadzie skrzyżnym z woreczkiem na głowie zrzucają woreczek głową w przód, w tył, w lewo, - w 

prawo. - leżenie przodem, czoło na woreczku. Dz. unoszą woreczek jak najwyżej oburącz powtarzając 

całośd 3 – 4 razy (broda przyciągnięta do szyi, wzrok skierowany na podłogę). - leżenie tyłem, nogi 

zgięte w kolanach, stopy skierowane częścią podeszwową do sufitu, a na nich woreczek. Prostowanie 

i zginanie nóg tak, aby woreczek nie spadł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


