
ĆWICZENIA  MIĘDZYLEKCYJNE 

Zestaw I 

Lp. Opis ćwiczenia Czas / liczba 
powtórzeń

1. Pisanie cyfr- uczniowie ruchem głowy i szyi kreślą 
kształty cyfr od 0- 9.

3 razy

2. Rozwieszanie prania- stojąc w lekkim rozkroku z 
ramionami w górze, uczniowie naśladują 
rozwieszanie prania na sznurku.

1 min.

3. Prawy łokieć- lewe kolano- uczniowie wykonują 
wznos lewego kolana w górę i dotykają go prawym 
łokciem, następnie podnoszą prawe kolano 
i dotykają go lewym łokciem.

10 razy

4. Wylewanie wody z ucha- uczniowie wykonują 
podskoki jednonóż z głową pochyloną w bok, 
następnie zmiana nogi. 

1 min.

5. Wąż- uczniowie wykonują głęboki wdech nosem 
i wydech ustami naśladując syczenie węża.

30 sek.              

Zestaw II 

Lp. Opis ćwiczenia Czas/ liczba 
powtórzeń

1. W postawie rozkrocznej- uczeń układa książkę na 
głowie i wykonuje skręty głowy w prawo i w lewo, 
aby książka nie spadła.

30 sek.

2. W postawie stojącej- uczeń trzyma książkę w 
dłoniach przed klatką piersiową- wyprost ramion w 
przód, powrót, wyprost ramion w górę, powrót.

10 razy

3. Skłon tułowia w przód o nogach prostych- 
przekładanie książki z ręki do ręki na wysokości kolan
i kostek, ruch wykonujemy w prawo i lewo.

1 min.

4. W postawie z książką na głowie- uczeń wykonuje 
powolne półprzysiady, tak aby książka nie spadła.

1 min.

5. W postawie z książką na głowie, ramiona wzdłuż 
tułowia- uczeń wykonuje wdech powietrza 
z jednoczesnym wznosem ramion bokiem w górę, 
opuszczanie ramion bokiem w dół- wydech.

30 sek.



Zestaw III 

Lp. Opis ćwiczenia Czas/ liczba 
powtórzeń

1. W postawie rozkrocznej, ręce na biodrach- uczeń 
wykonuje skłony w lewo i prawo, zbliżając ucho do 
barku.

1 min.

2. W postawie rozkrocznej- uczeń naśladuje wspięcie 
po drabinie angażując do pracy ręce i nogi.

1 min.

3. W postawie rozkrocznej ramiona wyciągnięte 
w górę- uczeń wykonuje krążenia tułowia w lewą 
stronę starając się wykonać jak najbardziej obszerny 
ruch tułowiem, następnie zmiana kierunku ruchu.

1 min.

4. W postawie o stopach zwartych, ramiona w skurczu 
poziomym – uczeń wykonuje podskoki obunóż ze 
skrętem tułowia (stopy w lewo- tułów w prawo, 
stopy w prawo- tułów w lewo).

30 sek.

5. Chuchanie na zmarznięte ręce- uczeń wykonuje 
głęboki wdech nosem i długi wydech ustami w 
stronę zmarzniętych rąk.

30 sek.

Zestaw IV 

Lp. Opis ćwiczenia Czas/ liczba 
powtórzeń

1. W postawie rozkrocznej ramiona na biodrach- uczeń 
wykonuje skłon głowy w przód, wyprost, skręt głowy 
w lewo, wyprost, skłon głowy w tył, wyprost, skręt 
głowy w prawo, wyprost.

10 razy

2. Trening bokserski- uczeń wykonuje trucht w miejscu 
wyrzucając naprzemianstronnie ręce w przód, dłonie 
zaciśnięte w pięści.

1 min.

3. W postawie rozkrocznej ręce w skurczu pionowym 
(skrzydełka)- uczeń wykonuje energiczny skręt 
tułowia w lewo z jednoczesnym wyprostem prawej 
ręki, następnie skręt tułowia w prawo i wyprost lewej 
ręki.

10 razy

4. Pajacyki- z postawy stojąc, ręce wzdłuż tułowia- uczeń
wykonuje podskokiem rozkrok, klaśnięcie nad głową, 

20 razy



zeskok i ramiona bokiem w dół.
5. Świecznik- w postawie ręce w bok z ugiętymi 

łokciami- uczeń wykonuje głęboki wdech nosem, 
skręt głowy w prawo i długi wydech tak, aby „zgasić’’ 
świeczkę, następnie zmiana strony.

30 sek.

Zestaw V 

Lp. Opis ćwiczenia Czas/ liczba 
powtórzeń

1. Kierunki świata- uczeń wykonuje ruchy głową:
- północ- skłon głowy w tył, 
- południe- skłon głowy w przód,
- wschód- skręt głowy w prawo,
- zachód- skręt głowy w lewo.
(Zgodnie z kierunkami geograficznymi na mapie.)

10 razy

2. Wyklaskaj wynik- uczniowie wykonują klaśnięcia w 
dłonie na zmianę: przed klatką piersiową, nad głową, 
za pośladkami. Liczba klaśnięć- to kolejno suma liczb:
1+7
2+6
3+5

10 razy

3. Pantomima- uczeń opowiada ruchem swojego ciała 
kolejno jak pracuje: drwal, górnik, ogrodnik, malarz, 
kierowca.

2 min.

4. Rozżarzone węgle- uczeń naśladuje chodzenie po 
rozżarzonych węgielkach, szybko odrywając palce stóp 
od podłogi.

30 sek.

5. Przesuń ołówek- uczeń siedząc przy stoliku wykonuje 
głęboki wdech i długi powolny wydech, którym 
przesuwa ołówek po ławce.

1 min.

Wskazane jest wykonywanie ćwiczeń od 3 do 5 razy dziennie pomiędzy 
zajęciami lekcyjnymi przy otwartym oknie.


