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Jaki jest cel tych ćwiczeń ? 

Ta prosta i skuteczna metoda wspomaga naturalny rozwój każdego z nas. Takie 

ćwiczenia może wykonywać w domu każdy – zarówno dziecko jak i dorosły. Nie 

potrzeba dużo miejsca, a można aktywnie spędzić czas z dzieckiem, w miłej i 

zabawowej atmosferze. Zadania polegają na integracji myśli i działań, czyli 

idealnej współpracy umysłu i ciała. Ćwiczenia takie mogą wykonywać zarówno 

dzieci zdrowe, a także ze specyficznymi trudnościami w nauce. Metoda ta 

sprawdza się w również w pracy z dziećmi mającymi problemy szkolne oraz 

dysfunkcje wynikające z różnych problemów zdrowotnych i wad rozwojowych. 

Jakie są  zalety  wykonywanych  ćwiczeń ? 

• pozwalają pokonywać stres i napięcie, 

• ułatwiają komunikację z innymi ludźmi, 

• poprawiają koncentrację i koordynację wzrokowo- ruchową, 

• zwiększają zdolności manualne, 

• przezwyciężają trudności związane między innymi z dysleksją, dysgrafią 

i dysortografią. 

 

 

Rodzicu zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Filmik z poniższymi  ćwiczeniami 

metodą kinezjologii  edukacyjnej można obejrzeć na stronie. 
 https://www.youtube.com/watch?v=h_ytkXXm-YE 

1. „ Ruchy naprzemienne” 

 

 

Efektem prowadzenia tych ćwiczeń jest : poprawa pisania ,wzmocnienie oddechu oraz wzrost 

energii. 

https://www.youtube.com/watch?v=h_ytkXXm-YE


1. Krzyżowanie wyprostowanych ramion przed klatką piersiową tak, aby na zmianę wyżej 

była ręka lewa potem prawa. 

2. Dotykanie lewą dłonią prawego łokcia i odwrotnie. 

3. Dotykanie lewą dłonią prawego ucha i odwrotnie. 

4. Dotykanie lewą dłonią prawego kolana i odwrotnie. 

 

2."Słoń" 

 
Wyciągnąć lewą rękę w przód, grzbietem dłoni do góry, głowę położyć na ramieniu 

wyciągniętej ręki, nogi lekko ugięte, mały rozkrok. Rysujemy w powietrzu obszerne leniwe 

ósemki (ucho przyklejone do ramienia). Całe ciało prostujemy. Następnie to samo z prawą ręką.  

Ćwiczenie to uaktywnia twórcze myślenie, pomaga rozwinąć się pamięci długoterminowej. 

3. "Punkty na myślenie". 

 
Punkty na myślenie- przekazanie informacji od prawej półkuli do lewej połowy ciała i 

odwrotnie, stymulacja aorty, zwiększenie potoku elektromagnetycznej energii, likwiduje 

odwracanie liter i cyfr, prawidłowo układa ciało podczas czytania. Wykonuje się poprzez położenie 

jednej ręki na pępku, podczas gdy druga ręka stymuluje punkty pomiędzy żebrami. 
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