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Prezentacja dobrych praktyk „Zabawy z piłkami 

rehabilitacyjnymi – Body Ball” 



 Początków używania piłki gimnastycznej należy szukać                         

w fizykoterapii, ale już od dawna używanie piłki nie ogranicza się tylko do tej 

dziedziny. Obecnie można ją znaleźć w różnych miejscach publicznych – 

pływalniach, w klubach, na lekcjach wychowania fizycznego, szpitalach, itp. 

 Piłka to dobry wstęp, by na dłuższą metę wprowadzić zmiany do 

swojego stylu życia i poprawić kondycję. Gdy używamy piłki, nasze ruchy są 

prostsze, łatwiej je wykonywać.  

  

 



 Dzięki zabawom z piłkami pobudzamy różne strefy poznania 

zmysłowego. Oprócz zmysłu odczuwania bodźców świetlnych i zmysły słuchu, 

które towarzyszą nam, na co dzień piłka pobudza zmysł czucia (sferę dotyku), 

czucie mięśniowe i stawowe, które informuje nas o ruchach mięśni i stawów 

(sferę kinestetyczną), zmysł równowagi (sferę przedsionkową). 



 Poszczególne elementy działań nowatorskich zrealizowane są przez 

grupę dzieci 3-letnich „Krasnale” oraz zajęcia indywidualne w Integracyjnym 

Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach. Zajęcia odbywają się od 

października 2014 w każdy wtorek tygodnia a indywidualne                                

wg harmonogramu pracy terapeutycznej. 

 Kształtowanie przez zabawę odpowiednich nawyków, będzie  miało 

wpływ na poprawną postawę ciała.  Uwzględnione w innowacji zabawy nie 

tylko mają za zadanie ukształtowanie fizyczne dziecka, ale również mają 

pomagać w utożsamianiu się z grupą i mają rozwijać osobowość dziecka i jego 

twórczy charakter. 



Cele główne: 

 Kształtowanie sprawności ruchowej, zwinności i koordynacji wzrokowo 

– ruchowej podczas ćwiczeń. 

 Wzmocnienie układu kostnego. 

 Dostarczenie dzieciom okazji do spontanicznych działań i wyrażania 

radości. 

 Wyzwalanie spontanicznej aktywności ruchowej. 

 Wyrabianie umiejętności utrzymania równowagi, orientacji w schemacie 

własnego ciała, świadomości przestrzeni i odległości oraz pewności 

siebie. 



Cele szczegółowe: 

dziecko: 

 przyjmuje prawidłową pozycję ciała przy ćwiczeniach, 

 zna zalety ćwiczeń na piłkach,  

 stara się prawidłowo, w miarę swoich możliwości, wykonywać elementy 

ćwiczeń, 

 wzmacnia mięśnie brzucha, 

 rozciąga mięśnie pleców, 

 wykonuje ruchy naprzemienne 



Realizowane obszary podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego: 

 

5/3 – jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, 

jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;  

5/4 – uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie 

przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 



ETAPY REALIZACJI DZIAŁAŃ NOWATORSKICH 

 Gdy obserwowałam dzieci, kiedy to po raz pierwszy miały 

kontakt z piłką, zadałam sobie pytanie:  

 

• „Ile czasu upłynie zanim będą w stanie utrzymać równowagę i siedzieć   

  na piłce bez upadku?”          

• „Czy będą w stanie wykonywać zaplanowane ćwiczenia?”  

 

        Po półrocznej pracy mogę 

stwierdzić, że zabawy z piłkami 

to dobry sposób na naukę 

poprzez zabawę.             

      Dzieci bardzo chętnie 

uczestniczą w proponowanych 

zadaniach, czerpią przyjemność 

z ćwiczeń, o czym świadczy 

uśmiech na ich twarzach.  
 



ETAPY REALIZACJI DZIAŁAŃ NOWATORSKICH 

 Na początku dzieci miały problem z utrzymaniem się na piłce. 

Jednak po kilku sesjach dzieci poczuły się bezpiecznie, zaczęły czerpać 

radość z ćwiczeń.  



ETAPY REALIZACJI DZIAŁAŃ NOWATORSKICH 

 Każde zajęcia rozpoczynały się rozgrzewką, marszem po kole                

z piłkami, unoszeniem piłek do góry, turlanie ich po podłodze. 



ETAPY REALIZACJI DZIAŁAŃ NOWATORSKICH 

 Następnym krokiem było przejście do części praktycznej.                  

Były to ćwiczenia rozciągające, wzmacniające oraz rozwijające sprawność 

ruchową: kołysanie miednicą, skręty tułowia, podskoki na piłce. 

  



ETAPY REALIZACJI DZIAŁAŃ NOWATORSKICH 

 W późniejszym etapie doszły unoszenia nogi, skręty tułowia, 

naprzemienna koordynacja (prawa dłoń dotyka lewego kolana). 

  



ETAPY REALIZACJI DZIAŁAŃ NOWATORSKICH 

  Następnie wykonywane były ćwiczenia rozciągające w leżeniu na 

plecach: unoszenie miednicy, wędrowanie stopami po piłce. 

   

  



ETAPY REALIZACJI DZIAŁAŃ NOWATORSKICH 

  Ulubionym ćwiczeniem dzieci było turlanie się na piłce. 

   

  



ETAPY REALIZACJI DZIAŁAŃ NOWATORSKICH 

  Kolejnym ćwiczeniem było turlanie piłki po podłodze na siedząco, 

czyli tzw. przekraczanie linii środkowej. Ćwiczenia te stymulują pracę 

zarówno dużej jak i małej motoryki.  

   

  



ETAPY REALIZACJI DZIAŁAŃ NOWATORSKICH 

  Główny mechanizm „jedności myśli i ruchu”, będący podstawą 

tych ćwiczeń sprzyja udoskonaleniu i integracji połączeń prawej i lewej 

półkuli mózgu oraz całościowego odbioru materiału na poziomie analizy       

i uogólnień. 

   

  



ETAPY REALIZACJI DZIAŁAŃ NOWATORSKICH 

  Przedostatnim elementem każdej sesji były ćwiczenia Drums Alive 

czyli przeprowadzane w rytm energicznej muzyki ćwiczenia z piłkami          

i pałeczkami. Ich największym atutem jest pobudzanie do działania obu 

półkul mózgu.  

   

  



ETAPY REALIZACJI DZIAŁAŃ NOWATORSKICH 

  Dzieci ruchami imitującymi uderzanie w bębny (piłka) poruszają 

się po kole. Dzięki tym ćwiczeniom dzieci poznają podstawy rytmiki, ćwiczą 

swoją koncentrację oraz uczą się liczenia. Co więcej, dzięki skoordynowaniu 

pracy lewej i prawej strony ciała, rozwijają swoją lateralizację. 

   

  



ETAPY REALIZACJI DZIAŁAŃ NOWATORSKICH 

 Na zakończenie ćwiczeń odbywała się relaksacja, podczas której 

przy muzyce dzieci leżąc na piłkach odprężały się i wyciszały                      

po ćwiczeniach. 

   

  



ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

Indywidualne zajęcia z piłkami odbywają się z dziećmi objętymi pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną (4-latki). Podczas sesji uwaga nauczyciela 

terapeuty skupiona jest przede wszystkim na:  

 prawidłową postawą ciała podczas zabawy i pracy przy stolikach; 

  zwiększenie motoryki ciała, 

  poprawienie samoświadomości ciała,  

  rozwój reakcji równoważnych, 

  wzmocnienie siły mięśni, 

  poprawianie koordynacji całego ciała, 

  wywoływanie reakcji odruchowych zabezpieczających równowagę ciała, 



ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

Zajęcia manualne - usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową 



ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

Pobudzanie do działania 



ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

Wzmocnienie siły mięśni całego ciała 



ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

Rozwój reakcji równoważnych 



ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

Poprawianie koncentracji uwagi dzieci nadpobudliwych                      

i autystycznych 



ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

Pobudzanie do działania w zespole 



ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

Integracja zmysłów: równowagi, wzroku, dotyku 



Piłka rehabilitacyjna to prosty przyrząd,  

dający dużo radości w trakcie ćwiczeń. 

Piłka to sprzęt gimnastyczny,  

który dzięki swoim właściwościom zachęca do ruchu,  

zabawy, relaksu. 

REASUMUJĄC… 
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mgr Monika Pijewska – nauczyciel grupy 

mgr Anna Popielarz – nauczyciel wspomagający 


