
Zabawy z gimnastyki korekcyjnej 

 Dziś proponuję wam  zabawy utrwalające ćwiczenia 

 i zabawy przeciw płaskostopiu "Zdrowe stópki" 

 
Dzieci poznały je podczas zajęć w przedszkolu. Proszę tylko aby przybory gimnastyczne 
zastąpić tymi które posiadają państwo  w domu.  

Potrzebne będą : kijek od miotły/mopa, gazety, koło hula hop, liny/sznurki, skarpetki najlepiej 

taty dużę!!! zastąpią nam woreczki, kosz na śmieci. Proszę aby dzieci przebrały się  
w wygodny strój nie krepujący ruchów. Ćwiczymy zawsze na boso!!! 

Cele zabaw i ćwiczeń:  wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy, wyrabianie 

nawyku prawidłowej postawy, kształtowanie nawyku poprawnego chodu, 

skupienie uwagi i praca nad prawidłowym ustawieniem stóp,  praca nad 

prawidłowym trzymaniem ciała przez dziecko. 

Przebieg zajęć: 

1. Zabawa ożywiająca „Zdobądź brakujący woreczek” 

Dzieci biegają po pokoju we w spięciu na palcach. W tym czasie rozrzucamy po pokoju 

woreczki/ mogą być skarpetki. Na sygnał prowadzącego dzieci starają się zdobyć woreczek i 
schować go pod stopami.  

2. Zabawa „Lusterko” 

Dzieci siedzą na podłodze, nogi ugięte w kolanach. Na hasło PRZEJRZYJ SIĘ W 

LUSTERKU - dzieci unoszą rękoma jedną nogę i skręcają podeszwę w stronę twarzy. Na 

hasło WYTRZYJ LUSTERKOdzieci zwiniętą w pięść dłoniątrą podeszwę stopy, jakby czyści

ły lusterko. Następnie próbują zobaczyć się w lusterku. Na hasło LUSTERKO ZNIKA - 

powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana nogi. 

Ilość powtórzeń - po 4 razy dla każdej nogi. 

3. Zabawa „Stopy witają się” 



Dzieci dobrane parami ( rodzic - dziecko) siedzą twarzami do siebie. Na hasło prawe stopy 

witają się- dzieci zbliżają do siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na 

hasło prowadzącego- lewe stopy witają się- dzieci zbliżają częściami podeszwowymi lewe 

stopy. 

4. Ćwiczenia z liną/ grubym sznurkiem 

Ułożenie liny gimnastycznej na połowie sali. Dzieci ustawiają się jeden za drugim: 

 przejście po linie jednym i drugim bokiem, 

 przejście po linie przodem, 

 przejście po linie „tiptopami”, 

 przejście przy linie, stawiając stopy na przemian, zewnętrzne krawędzie stopy dotykają 

liny. 

5. Zabawa„Kto trafi do obręczy” 

Dzieci w siadzie podpartym w pozycji skorygowanej, w ustawieniu po obwodzie koła. W 

środku leży obręcz - chwytanie jedną nogą  skarpetki, wrzucenie woreczka do obręczy. 
Zmiana nogi. 

6. Ćwiczenie ,,Papużka na drążku” 

Dziecko stoi przed lewym końcem leżącej przed nim laski/ od miotły lub mopa. Palcami stóp 

obchwytuje laskę, ręce ułożone w ,,skrzydełka”, postawa skorygowana. Na sygnał 

prowadzącego dzieci przesuwają się na prawą stronę przez cały czas mocno obejmując laską 
palcami stop , naśladując papużkę przesuwającą się po drążku w klatce. 

7. Ćwiczenie „Przeciąganie laski stopami” 

Dzieci siedzą naprzeciwko siebie. Miedzy nimi na podłodze leży laska/ od miotły lub mopa. 
Chwytają laskę palcami stóp i  starają się przeciągnąć ją na swoją stronę. 

8. Zabawa„Chód  gąsieniczki” wokół gazety leżącej na podłodze. 

Dzieci stają w pozycji skorygowanej ręce ułożone w „skrzydełka”. Na sygnał prowadzącego 
posuwają się wokół gazety leżącej na podłodze chodem gąsienicy. 

 Ciężar ciała przeniesiony na nogę prawą. 

 Noga lewa „zawija” palce przesuwając po podłodze piętę w stronę palców, tworząc nad 

podłogą , jak największy łuk. 

Następnie dzieci przenoszą ciężar ciała na nogę lewą i powtarzają zadanie stopą prawą. 

9. Ćwiczenia stóp 

 „Granie na bębnie” - Pozycja wyjściowa (Pw) siad prosty. Gazeta pod nogami. Uderzanie 

piętami o gazetę „granie na bębnie” 

 „Gra na pianinie”- Pw. siad prosty. Uderzeniami palcami o gazetę „gra na pianinie” 

 Złożenie i rozłożenie gazety 

 Gniecenie gazety i podrzucanie jej 

 Rozłożenie gazety i wyprasowanie. 

10. Ćwiczenie ,,Podrzyj gazetę” 



Dzieci siedzą na krzesełku. Przed każdym leży gazeta. Na sygnał prowadzącego dzieci starają 

się palcami stóp podrzeć swoją gazetę na jak najmniejsze kawałki. Następnie na sygnał dzieci 

wstają i sprzątają porwane kawałki podnosząc stopami  do wyznaczonego pojemnika na 

śmieci.  

 Jeżeli macie swoje własne podwórko lub ogród i temperatura powietrza będzie 

sprzyjająca pozwólcie swoim pociechom pobiegać w samych skarpetkach ( lub boso) po 

różnych powierzchniach: trawie, piasku, kamieniach, chodniku.... to najlepsze ćwiczenie na 
"zdrowe stópki"                        

Życzę udanej zabawy !!! 

pani Ania 

 


