
 

 

Radosław Gudaniec RW Koszalin 

 

Zestaw Ćwiczeń Ogólnorozwojowych / Usprawnianie Ruchowe/ do wykonania samodzielnego w domu 

/ uczeń + osoba wspomagająca / SOSW Koszalin 

Proponowane ćwiczenia są propozycjami i należy je modyfikować w zależności od sprawności 

motorycznej ucznia. 

 

 

 

         W korekcji wad postawy/  ćwiczenia ogólnorozwojowe/ ćwiczenia oddechowe odgrywają ogromną 

rolę. Poprawiają ruchomość klatki piersiowej Oraz usprawniają wentylację płuc. 

1. Stanie plecami przy ścianie. Wspięcie na palce i głęboki wdech nosem, opad na stopy i wdech ustami 

wymawiając „s,  s”. 

 

2. Leżenie na plecach ramiona wzdłuż tułowia, nogi ugięte w kolanach. Wdech nosem, ramiona 

przenieść do tyłu, nogi wyprostować, wydech- ramiona i nogi wracają do pozycji wyjściowej. 

 

3. Leżenie na plecach, kończyny górne splecione na karku, kończyny dolne ugięte w stawach 

kolanowych.. Leżąc na plecach głęboki, spokojny wdech nosem i dwa razy dłuższy wydech ustami ze 

słyszalnym świstem. 

 

4. Leżenie na plecach nogi ugięte w kolanach, ramiona wyprostowane wzdłuż tułowia. Woreczek 0,5 kg 

leży na dolnej partii żeber i pępka. Wciągnij dużo powietrza nosem-wdech i wypuść powietrze ustami - 

wydech 2x dłuższy niż wdech.  

 

5. Siad okroczn6y na taborecie. W każdej ręce woreczek 200g. Unieść powoli wyprostowane kończyny 

górne bokiem w górę i opuszczać w dół. Przy unoszeniu rąk – wdech nosem przy opuszczeniu wydech 

ustami. 

 

6. Siad na krześle, tułów pochylony do przodu, kończyny górne swobodnie zwisają. Wyprost tułowia i 

wzniesienie ramion w górę z jednoczesnym wdechem nosem. Powrót do pozycji wyjściowej i wydech 

ustami. 

 

7. Leżenie na brzuchu, ramiona pod brodą zgięte w stawach łokciowych, nogi wyprostowane. Unieść 



proste ramiona w bok z równoczesnym skrętem głowy w przeciwnym kierunku - wdech, wydech przez 

zaciśnięte usta ze skrętem głowy w przeciwnym kierunku. 

8. Siad na krześle lub leżąc na brzuchu. Dmuchanie w piłeczkę pingpongową. 

9. Stanie na podłodze. Nadmuchiwanie balonika lub piłki plażowej. 

 

10. Pozycja stojąc. Dmuchanie w piórko ustami w celu utrzymania go w powietrzu od 10 do 20 sek. 

 

11. Stanie tyłem przy ścianie, woreczek na głowie. „Przyklejenie do ściany” ramiona w górę- wdech, 

ramiona w dół- wydech. 

 

12. Pozycja stojąc. Tułów pochylony do przodu, kończyny górne swobodnie zwisają - wydech ustami. 

Wyprost tułowia i wzniesienie ramion w górę-wdech nosem. 

13. Kontynuacja Masaż Bierno- Czynny ciała , likwidacja napięcia mięśniowego/ tonus RR NN/. 

 


