
ĆWICZENIA

• W siadzie skrzyżnym spychanie kolan w dół rękoma

• Klaskanie stopami w siadzie na podłodze

• Chodzenie na zewnętrznych krawędziach stóp z podkurczonymi palcami

• Chód „gąsiennicowy” bez odrywania stóp od podłogi- przesuwamy stopy po podłodze zginając 
i prostując palce u nóg

• Przekładanie drobnych przedmiotów palcami stóp, wkładanie ich do pudełka

• Podawanie chusteczek lub innych drobnych przedmiotów palcami stóp do ręki naprzemiennej

• W siadzie na krześle- rysowanie na kartce- kredka trzymana między palcami jednej stopy, druga
stopa trzyma kartkę/ chwyt kredek palcami stóp, uniesienie ich nad podłogę bez odrywania pięt 
od podłogi i przytrzymanie w górze

• Zwijanie chusteczki palcami stóp bez odrywania stopy od podłogi w siadzie na krześle

• W siadzie na krześle (lub na dywanie) toczenie piłki po podłodze między stopami- palce są 
podkurczone

• W siadzie na krześle unoszenie nóg z piłką między stopami nad podłogę/ toczenie piłki palcami 
stóp w przód i w tył

• W leżeniu tyłem, nogi ugięte, stopy przyciskają piłkę do ściany- toczenie piłki stopami w dół i 
w górę po ścianie.

• Darcie na kawałki gazety palcami stóp.

• Składanie gazety, chusteczki palcami stóp.

• Marsz z utrzymywaniem maksymalnego wspięcia na palce. 

• Marsz z wysokim unoszeniem kolan i max zgięciem podeszwowym palców (palce skierowane 
w dół)

• W czasie wolnym ruchy stopami- naprzemienne podkurczanie i prostowanie palców.

• W siadzie na krześle naprzemienne unoszenie i opuszczanie pięt

• W siadzie prostym (ręce oparte z tyłu) krążenia stóp na zewnątrz

• W siadzie prostym palce stóp kierujemy do siebie, a potem w stronę podłogi

• W staniu przysiad na całych stopach (bez odrywania pięt od podłoża)



• Marsz z akcentowaniem dotknięcia podłogi palcami stóp (do podłogi dotykają najpierw palce, a
później jest stawiana cała stopa)

ĆWICZENIA W PARACH

• dwie osoby siadają twarzami do siebie, jedna trzyma stopami piłkę z boku, druga stawia stopy 
od góry na piłce i próbuje wyciągnąć piłkę

• jedna osoba opiera się o podłogę rękami i unosi piłkę między stopami w górę, druga osoba 
uderzeniem dłonią w piłkę stara się wybić ją ze stóp partnera

• jedna osoba w siadzie ugiętym, dłonie oparte z tyłu o podłogę, trzyma chustkę lub kocyk w 
palcach stóp, druga osoba dłońmi lub stopami stara się wyciągnąć materiał

• Poszerzania rozkroku przy wyprostowanych nogach- osoba współćwicząca stoi na wysokości 
kostek


