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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ 
 

 Program przeznaczony jest dla dzieci klas I-III, u których najczęściej spotykane 

wady związane są z nieprawidłowościami w obrębie kończyn dolnych (koślawość 

kolan, płaskostopie, koślawość stóp), niedostatecznym wykształcenie krzywizn 

fizjologicznych (plecy płaskie), zbyt dużym pogłębieniem krzywizn fizjologicznych 

kręgosłupa, oraz niepokojącym odchyleniem w płaszczyźnie czołowej (skolioza). 

  

Głównym celem mojego programu jest: zaprzestanie powstawaniu zaburzeń statyki 

ciała i wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i 

czynnościach życia codziennego, a ponadto wspomaganie harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego ucznia. Program zawiera szereg celów gimnastyki kompensacyjno- 

korekcyjnej oraz oczekiwane efekty uczęszczania na zajęcia. 

 

W programie szczegółowo określone zostały procedury osiągania celów. 

Wyodrębnione zostały rodzaje ćwiczeń korekcyjnych, stosowane formy organizacyjne 

i metody realizacji zadań. Ustalony został schemat postępowania korekcyjnego i tok 

lekcyjny. 

  

Treści zawarte w programie oraz cele zgodne są z podstawą programową I 

etapu edukacji. Treści programowe podzielone ze względu na rodzaj wady. 

Uwzględnione w nich zadania korekcyjne, przeciwwskazania i zalecenia dla 

poszczególnych wad. 

  

Naboru dzieci na zajęcia gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej dokonane zostały 

według zadeklarowania i zapisania dzieci przez rodziców. 
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CELE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 

 

Cele główne: 
 

 
Ø Zapobieganie pogłębieniu wad postawy.  

 
Ø Kształtowanie odruchu i utrzymania prawidłowej postawy oraz Miętne 

stosowanie go w życiu codziennym. 
 

Ø Wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu. 
 

Ø Wdrażanie do rekreacji ruchowej 
 
Cele szczegółowe: 
 

Ø Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała. 
 
Ø Zapobiegnięcie pogłębianiu się wady postawy. 
 
Ø Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo- więzadłowej 

kręgosłupa. 
 

Ø Usunięcie dystonii mięśniowej (rozciąganie mięśni przykurczonych, 
wzmacnianie mięśni osłabionych. 

 
Ø Wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego 

chodu. 
 
Ø Zwiększenie pojemności życiowej płuc. 

 
Cele wychowawcze: 
 

Ø Kształtowanie rozumienia potrzeby dbania o własna sylwetkę i sprawność 

fizyczną. 

Ø Kształtowanie akceptacji potrzeby uczestnictwa w zajęciach gimnastyki 

korekcyjno – kompensacyjnej. 

Ø Umacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania trudnych celów 

korekcyjnych. 

Ø Kształtowanie prawidłowych postaw wobec uczniów słabszych i mniej 

sprawnych. 
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Ø Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i bezpieczeństwa za 

współćwiczących. 

Ø Rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i 

rywalizacji zespołowych. 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 
 

GRY I ZABAWY RUCHOWE 
 

1) Zabawy orientacyjno – porządkowe. 

Chód i bieg w różnych kierunkach z omijaniem przyborów i wymijaniem 

współćwiczących. Zatrzymanie się na polecenie i sygnał w celu przyjęcia i 

poprawienia postawy. W czasie zabaw można stosować również ćwiczenia 

stóp, jako element wypoczynkowy. Doskonalenie ustawień: parami, w kole, w 

rzędzie, w szeregu, w rozsypce. 
 

2) Zabawy z elementami czworakowania 

 Stosowanie w celu wzmocnienia mięśni odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz 

pasa barkowego. Chód i bieg na czworakach w rozsypce, w różnych 

kierunkach, w określonym kierunku, za przyborem, z przechodzeniem pod 

przeszkodą, na podwyższeniu itp. 
 

 
ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE 

 

 
1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne. 

 
a. Ćwiczenia szyi: skłony, skręty, krążenia głowy w siadzie skrzyżnym, 

klęcznym, leżeniu przodem. 

 
b. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej. Różne formy 

czworakowania, pozycje klappa, ćwiczenia ramion z przyborem i bez przyboru 

– skurcze, wznosy, krążenia, pełzanie, poślizgi na kocach w siadach, leżeniu 

przodem i tyłem, podciąganie się na ławce w leżeniu przodem i tyłem półzwisy 

i krótkotrwałe zwisy.  
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c. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i klatki piersiowej. 

• W siadzie skrzyżnym, klęcznym – skłony i opady tułowia w przód bez 

przyboru i z przyborem (laska, piłka, krążek, woreczek) 

 

• W leżeniu przodem skłony tułowia w tył z zastosowaniem pracy 

statycznej i dynamicznej, toczenie woreczka, piłki z ręki do ręki, rzuty i 

chwyty woreczka, ćwiczenia siłowe, przesuwanie i toczenie piłek do 

współćwiczących, na kocach ciąganie przez współćwiczących za 

pomocą lasek, obręczy, szarf itp. 

 
d. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha. 

Różne formy czworakowania, ruchy nóg w leżeniu tyłem, podnoszenie palcami 

stóp przyborów i rzuty nimi (woreczek, piłka) w siadzie, w leżeniu tyłem itp. 

 

e. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe. 

W leżeniu przodem napinanie i rozluźnianie mięśni pośladkowych (ryba bije 

ogonem o piasek), unoszenie nóg prostych tuż nad podłoże, w leżeniu na ławce 

po kolce biodrowe przednie unoszenie nóg do poziomu, nożycowe ruchy nóg w 

tym położeniu, podnoszenie piłek włożonych między stopy. 

f. Ćwiczenia stóp 

Chód na palcach, chód z podkurczonymi palcami stóp, chód skrzyżny na 

palcach po narysowanej linii, skakance, chód gąsienicą, chwytanie palcami stóp 

różnych przedmiotów i rzuty nimi do określonego celu, zbieranie palcami stóp 

szarfy, koca itp. 

  

2) Ćwiczenia kształtujące odruch. Nawyk prawidłowej postawy. 

Są to ćwiczenia ogólne i specjalne z przyborem i bez, stosowane w siadach, 

staniu, chodzie. Poprawa postawy przez prowadzącego, współćwiczącego. Z 

pomocą testu ściennego, lustra. Wykorzystanie momentów wypoczynkowych w 

czasie ćwiczeń dla poprawienia postawy. 



 
 

 - 7 - 

 
 

3) Ćwiczenia wyprostne (tzw. elongacyjne). 
Mogą być stosowane – w siadach, leżeniu przodem, tyłem z dodatkowymi 

ruchami rak, ze współćwiczącym, w podciąganiu się na ławce, w 

krótkotrwałych zwisach na drabince. 

 
4) Ćwiczenia oddechowe. 

W staniu, chodzie, siadach, leżeniu przodem i tyłem, jako ćwiczenia wolne, 

czynno – dynamiczne ze współpracą ramion oraz przyborami (piórka, kulki 

waty i papieru, styropian, piłeczki pingpongowe itp.) 

 
5) Ćwiczenia antygrawitacyjne. 

Celem ich jest mobilizacja mięśni krótkich kręgosłupa. 

W ćwiczeniach stosujemy: 

• Chód we spięciu z odpowiednim obciążeniem na głowie 

• W siadach napinanie mięśni z równoczesnym wypychaniem ciężaru 

głową ku górze 

• W rożnych pozycjach ćwiczenia szyi i karku również z obciążeniem.

  

 


