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Zapraszam do kontynuacji tematu świadomości ciała. Dziś zajmiemy się przypomnieniem i 

utrwaleniem poznanych ćwiczeń związanych ze  świadomością tułowia, kolan i bioder. 

• Boczne ruchy tułowia – usztywniony kręgosłup można rozluźnić w ćwiczeniu pełzania jak 

jaszczurka. Dziecko kładzie się na brzuch, jego łokieć i kolano po jednej stronie próbują się 

dotknąć. Następnie wyciąga druga rękę przed siebie a nogę popycha do góry tak, aż drugie 

kolano spotka się z łokciem. I tak na zmianę po 6 razy 

• Ruch obrotowy tułowia – jedna część ciała inicjuje ruch, druga za nią podąża. Najwyraźniej 

można to obserwować, gdy dziecko turla się po podłodze. Obrót może być zapoczątkowany 

przez ramiona, za którymi podążają biodra. Rozwijamy elastyczność ciała, gibkość kręgosłupa 

i płynność ruchów. Świadomość kolan – kolana są stacją przekaźnikową pomiędzy stopami i 

biodrami. Są najważniejszymi stawami, kontrolującymi ruch ciała podczas stania, chodzenia, 

biegania, przyjmowania stabilnej pozycji, siadania, wstawania. Proces budowania 

świadomości kolan warto rozpocząć od siedzenia na podłodze, kiedy nogi nie są obciążone i 

mogą się swobodnie poruszać. 

• Dzieci trzymają się za kolana, dzięki czemu mogą czuć, co się z nimi dzieje. Zginając nogi 

unoszą kolana do góry, a potem przyciskając w dół znowu rozprostowują je na ziemi.  

• Wciąż trzymając się za zgięte kolana, dziecko przyciska je razem do siebie, a następnie 

rozdziela i odsuwa na boki, cały czas zgięte, tak daleko, jak tylko się da 

• Stuka w zgięte kolana pięściami i słucha odgłosów, jakie one wydają, lub też poklepuje 

otwartą dłonią, pociera  

• Stuka łokciami w kolana i układa je na krzyż dotykając lewym łokciem prawego, a prawym 

lewego 

• Może przyłożyć do kolana podbródek i nos 

•   „ unoszenie ciężaru „ – to doświadczenie, choć może być nieco bolesne jest lubiane przez 

dzieci. Dzieci klękają na kolanach. Mogą teraz na nich chodzić lub ślizgać się, używając rąk do 

wprawiania ciała w ruch po podłodze.  Mogą zmieniać kierunek poruszając się do tyłu , na 

boki, oraz do przodu, mogą tez obracać się w kółko. 

•      „ zamykanie i otwieranie „ – zwijamy się w kłębek na podłodze, twarzą w dół, tak że ich 

łokcie i kolana dotykają się. Posuwają się do przodu, trzymając wciąż kolana i łokcie razem. 

Ślizgając łokcie po podłodze, przesuwając je do przodu, a kolana przesuwają w tył, aż do 

zupełnego wyprostowania na brzuchu. Następnie ponownie łączą kolana i łokcie, znowu się 

zamykając. Fizyczny kontakt kolan z podłogą pomoże dzieciom je wypróbować, 

przygotowując je do kolejnego etapu, jakim będzie obciążanie stóp i całych nóg ciężarem 

ciała. 

Ćwiczcie dzielnie -☺ 
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