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I CZĘŚĆ WSTĘPNA
1.ZałoŜenia programowe
Mała aktywność fizyczna, długotrwałe siedzenie przed telewizorem, niejednokrotnie zbyt
cięŜkie torby z podręcznikami noszone nieodpowiednio, złe odŜywianie, brak
systematycznego ruchu, to niektóre z czynników prowadzące do powiększającej się liczby
dzieci u których stwierdzono wady postawy ciała. Zjawisko to budzi wiele niepokoju gdyŜ
liczba ich z roku na rok wzrasta.
Lekcje wychowania fizycznego to za mało, Ŝeby wyposaŜyć uczniów i ich rodziców w
odpowiednią wiedzę na temat tego zjawiska, uświadomić wagę problemu i wreszcie wyrobić
u uczniów określone nawyki przyjmowania prawidłowej postawy ciała w związku z tym w
szkole prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na które uczęszczają
uczniowie wykazujący zaburzenia w statyce ciała oraz z wyraźnie obniŜoną sprawnością
fizyczną
Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej opracowany został do realizacji w
Zespole Szkół Specjalnych w Płońsku dla trzeciego etapu edukacyjnego, w wymiarze jednej
godziny tygodniowo dla kaŜdej klasy. Praca będzie polegała na korygowaniu defektów
fizycznych u dzieci ze skoliozami, plecami okrągłymi, wklęsłymi, okrągło-wklęsłymi, z
koślawością i szpotawością kolan oraz z płaskostopiem .Ćwiczenia korekcyjne będą
wspomagane przez gry i zabawy korekcyjne oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe. W
trakcie zajęć uczniowie będą nabywać, doskonalić i rozwijać wiedzę, umiejętności, a
takŜe kształtować określone postawy i zachowania. Opracowany program jest spójny z
podstawą programową ( wg Rozporządzenia MEN z dn. 15. 02. 1999 r.) oraz programem
kształcenia w zakresie wychowania zdrowotnego.

2. Charakterystyka programu
Wykładnią tego programu było:
-kształtowanie świadomości ,konieczności systematycznych ćwiczeń
-baza szkoły
-wszechstronny wpływ gimnastyki korekcyjnej na młody rozwijający się organizm
-ukazanie gimnastyki korekcyjnej jako świetnej zabawy ,a nie tylko Ŝmudnych ćwiczeń
-korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich.
-wyrównywanie zaburzeń rozwoju motoryczności.
W całym postępowaniu korekcyjnym wyróŜniłam 3 okresy i na nich program będzie
się opierał;
Okres I:
- dokładne badanie i zapoznanie się z odchyleniami w postawie ciała
- uświadomienie i przekonanie dziecka o jego niewłaściwej postawie
- nauka wyczucia postawy poprawnej w miejscu i w ruchu
- likwidacja przykurczów mających wpływ na kształtowanie postawy
- przywrócenie prawidłowego zakresu ruchów we wszystkich stawach
- usuwanie czynników zewnętrznych mających wpływ na postawę

Okres II:
- wygaszenie odruchu nieprawidłowej postawy
- koordynacja oddechu z ćwiczeniami
- korekcja odcinkowa kręgosłupa
- wzmocnienie mięśni posturalnych (brzucha, grzbietu, około łopatkowych, obręczy
biodrowej oraz odpowiednie ćwiczenia klatki piersiowej)
- wzmocnienie mięśni grzbietu, które naleŜy rozpocząć od warstwy najgłębszej (mięsień
prostownik grzbietu), stopniowo przechodząc do powierzchniowej warstwy mięśni grzbietu
- ćwiczenia elongacyjne
- wyrabianie nawyku postawy prawidłowej
Okres III:
- doskonalenie nawyku postawy prawidłowej poprzez egzekwowanie jej w domu, w szkole,
na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach korekcyjnych
- autokorekcja
- kształtowanie i zwiększanie wytrzymałości i siły mięśniowej
W programie tym uwzględniono takŜe stopniowe przechodzenie od pozycji:
a) odciąŜających do obciąŜających
b) niskich do wysokich
c) podparcia wielopunktowego do jednopunktowego
Uwzględniony został takŜe prawidłowy zastaw ćwiczeń, które powinny być odpowiednio
dobrane do rodzaju wady, realizowanych celów korekcyjnych i rozwoju umysłowego dzieci.
W opracowaniu zadań zostały wzięte pod uwagę najczęściej występujące wady:
- plecy okrągłe
- plecy wklęsłe
- plecy wklęsło- okrągłe
- skoliozy
- płaskostopie

3. Warunki realizacji programu
Zajęcia odbywać się będą na szkolnej sali gimnastycznej wyposaŜonej w odpowiedni
sprzęt sportowy. Zakłada się, Ŝe zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela
posiadającego odpowiednie przygotowanie do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
Do pełnej realizacji programu będzie potrzebna szeroka współpraca z dyrekcją szkoły
nauczycielami(wprowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych).
oraz z rodzicami, Grupy na gimnastyce korekcyjnej nie są jednolite pod względem wady
rozwojowej dlatego stworzyłam program, który stara się sprostać zarówno załoŜeniom
gimnastyki korekcyjnej ,jak i specyficznym potrzebą uczniów mojej szkoły
Zadania programowe uzupełniłam ćwiczeniami śródlekcyjnymi i indywidualnymi
ćwiczeniami dla kaŜdego dziecka, które dostało do domu. Opracowane ćwiczenia
śródlekcyjne znajdują się w bibliotece szkolnej i są dostępne dla nauczycieli

4.Informacje o autorce i jej doświadczeniu zawodowym
mgr Agnieszka Palińska
Nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkół Specjalnych w Płońsku.
- W 1997 ukończyłam Uniwersytet Szczeciński na wydziale Nauk Przyrodniczych w
Instytucie Kultury Fizycznej w Szczecinie
- W 2000 r ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie zajęć korekcyjno –
kompensacyjnych na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku

-

w 2001 r. ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Uczestniczyłam w wielu kursach doskonalących i warsztatach podnoszących
kwalifikacje zawodowe.

II. ZESTAW CELÓW NAUCZANIA
Podstawa programowa
( Rozp. MEN z dnia 15. 02. 1999) III etap edukacyjny – kształcenie ogólne
I

1.Cele edukacyjne programu
Wyrobienie w uczniu odpowiedzialności za własne ciało i kondycję fizyczną .Poznanie
własnego ciała, jego budowy, występujących odchyleń i sposobów ich korygowania oraz
wymogów higienicznych. Cel ćwiczeń korekcyjnych, którym jest prawidłowa postawa jako
wyraz pełnego zdrowia fizycznego, psychicznego i sprawności dziecka, podporządkowany
jest ogólnym celom wychowania fizycznego.

Cele ogólne:
1.
2.
3.
4.

Korekta istniejącej wady postawy
.zapobieganie pogłębiania się wady postawy
.wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motoryki
Nabywanie nawyków troski o własne zdrowie.

Cele szczegółowe
1. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
2. Uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i zagroŜeń wynikających z tego
faktu.
3. Wykształcenie świadomości odczuwania własnego ciała.
4. Wygaszanie nieprawidłowych nawyków.
5. Wyrabianie u dziecka postawy skorygowanej podczas wszystkich czynnościach Ŝycia
codziennego
6. Wytworzenie silnej stabilizacji mięśniowo- więzadłowej kręgosłupa.
7. Usunięcie dystonii mięśniowej.
8. Rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie
rozciągniętych.
9. Uaktywnienie narządu ruchu i krąŜenia.
10. .Zwiększenie pojemności Ŝyciowej płuc.
11. .Zwiększenie zakresu ruchu w stawach i znoszenie ograniczeń.
12. .Wzmocnienie grup mięśni osłabionych.
13. wdraŜanie dzieci do samodzielnej pracy poprzez wprowadzenie ćwiczeń
indywidualnych.

2. Procedury osiągania celów nauczania
-indywidualizacja,(pod względem wady rozwojowej)
- podmiotowość, spójność z potrzebami dziecka.
-Pozycje wyjściowe do ćwiczeń: izolowane, odciąŜające kręgosłup od ucisku osiowego.
-oddychanie torem przeponowo-brzusznym- stosowanie głębokiego przedłuŜonego wydechu

-Rozciąganie przykurczonych, wzmocnienie osłabionych mięśni odpowiedzialnych za
postawę ciała
-Ćwiczenia korekcyjne likwidujące najczęściej występujące wady postawy ciała
-Ćwiczenia ogólno kształtujące ,gry i zabawy wspomagające prawidłowy rozwój dziecka
zajęcia uatrakcyjniane poprzez wprowadzanie elementów muzyki, prób czynnościowych
wykonywanych okresowo oraz częste stosowanie metody zabawowo naśladowczej.
Aby w pełni osiągnąć zamierzone cele naleŜy przeprowadzać pogadanki z rodzicami i
przeprowadzać lekcję otwarte dla rodziców .W ten sposób równieŜ rodzice mogą przyczynić
się do pełnego sukcesu dziecka w walce z własnymi wadami postawy.

. III. ZADANIA SZKOŁY.
1. Organizacja zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i utworzenia grup ćwiczebnych.
2. Przygotowanie badań okresowych, dokonywanie oceny postawy ciała
3. Tworzenie warunków do podejmowania aktywności ruchowej i wyraŜania własnych
przeŜyć w zabawach i grach oraz ćwiczeniach korygujących postawę.
4. Zapewnienie odpowiednich warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i
psychicznego , promowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.
5. Monitorowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka z wadą postawy.

IV. ZADANIA NAUCZYCIELA
Metody, którymi chcemy osiągnąć cel ,powinny być sposobem realizacji zadań ,a zadania
powinny być realizowane przez formy organizacji lekcji i środki dydaktyczne.

1 Zadania dydaktyczne
-Uaktywnienie narządu ruchu , układu krąŜenia i oddechowego.
-Uzyskanie pełnego zakresu ruchu stawów.
-Uzyskanie odpowiedniej długości i siły poszczególnych grup mięśni.
-Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
-Pedagogizacja rodziców w celu wyeliminowania czynników mogących utrwalić wadę.
-Poznanie przez dziecko zabaw i gier z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

2 Zadania wychowawcze
-Przedstawienia zdrowego aktywnego stylu Ŝycia zapobiegającego powstawaniu
wad postawy.
-Samoocena przez ucznia własnej sylwetki.
-Eliminowanie kompleksów psychicznych spowodowanych przez wadę.
-Współpraca z partnerem w czasie zajęć i korygowanie postawy współćwiczącego.

3 Metody dydaktyczne
METODA NAŚLADOWCZA- ŚCISŁA.

Odtwarzanie pokazanego ruchu i nauczanie techniki ruchu. W okresie początkowym często
uŜywana Ŝeby zapoznać dziecko z prawidłowym ułoŜeniem poszczególnych segmentów ciała
w czasie ćwiczeń.

METODA PROGRAMOWEGO UCZENIA SIĘ
Sprzyja eliminowaniu błędów ruchowych .Dostarcza ona pozytywnych motywów uczenia się
przez częstą kontrolę powierzonego zadania ruchowego. Indywidualizuje treści i tempo
uczenia się. Występuje tu czynnik samooceny i samokontroli oraz samoochrony i
samodyscypliny . Jest to szczególnie przydatne w czasie gdy dziecko musi samo wykonywać
zadania ruchowe w domu .

METODA PROGRAMOWEGO USPRAWNIANI SIĘ.
Stosowana jest w trakcie zajęć na powietrzu. Nie wymaga od ucznia duŜego wysiłku
intelektualnego i skupienia ,jak w metodach uczenia techniki ruchu.

4 Metody wychowania
Metody wychowania kształtują osobowość ucznia i wiąŜą się z przeŜywanymi emocjami.
.Kształtują określone postawy;
- radości z rozwiązywania trudnego zadania,
- radości ze zwycięstwa,
- goryczy poraŜki,
- konieczności podporządkowania się zasadom, regułom w czasie zabaw ruchowych.
- stawiania czoła sytuacjom stresującym.

METODA WPŁYWU OSOBISTEGO
MoŜe to być; wysuwanie sugestii, perswazja, wyraŜanie aprobaty i dezaprobaty .

METODA WPŁYWU SYTUACYJNEGO.
MoŜe to być; udzielanie instrukcji, przydzielanie funkcji , podział ról w grupie.

METODA WPŁYWU SPOŁECZNEGO.
Metoda kierowania samowychowaniem.

5 Środki i formy organizacji lekcji
FORMA FRONTALNA – najtrudniejsza poniewaŜ wymaga skupienia i koncentracji .
Prowadzi się nią tylko z reguły ćwiczenia ogólnorozwojowe z duŜą ilością środków
dydaktycznych.
FORMA OBWODU ĆWICZEBNEGO- idealnie jest jeŜeli stacji jest tyle samo co
ćwiczących. Praca mięśni powinna być naprzemienna na poszczególnych stacjach
następujących po sobie. Powinny być teŜ ćwiczenia które dadzą odpręŜenie uczniowi
wprowadzając element rozluźnienia.
FORMA ĆWICZEŃ ZE WSPÓŁĆWICZĄCYM- uczy ucznia akceptacji
współćwiczącego, współdziałania w czasie wykonywania ćwiczeń oraz oceny partnera.
ŚRODKI NAUCZANIA
-ćwiczenia oddechowe
- ćwiczenia elongacyjne
- ćwiczenia wzmacniające mięśni grzbietu, brzucha obręczy barkowej itp.
- ćwiczenia stóp
- ćwiczenia rozluźniająch

V. TREŚCI

PROGRAMOWE

1 Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy-pomoc dziecku w
realizowaniu jego własnego typu morfologicznego
-przybliŜanie celów zajęć-świadomy aktywny udział w zajęciach korekcyjnych
-motywowanie czynnego udziału ,indywidualizacja potrzeb, wszechstronnego oddziaływania.
-wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych w warunkach skorygowanej postawy mające na
celu harmonijny rozwój fizyczny.
-dobór pozycji wyjściowych, które w pierwszym etapie ułatwiają korygowanie-samorzutna
autokorekcja
-autokorekcja przed lustrem –kontrola ustawienia poszczególnych części ciała.

2 Uświadomienie dziecku jego defektu i konsekwencji.
-autokorekcja postawy:(test ścienny, test Elye)
-poznanie róŜnych stanów napięcia mięśni- rozluźnienie- napięcie
-korygowanie ruchomości stawowej i wzmocnienie mięśni w procesie reedukacji posturalnej.
-przeciwdziałanie utracie fleksyjności kręgosłupa.

3 Nauka umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie
korekcji lokalnych.
-indywidualizacja korekcji lokalnych, wybór optymalnych pozycji wyjściowych.
-przywrócenie prawidłowej równowagi fizjologicznej mięśni przykurczonych za pomocą
ćwiczeń rozciągających.
-Wykrywanie najczęstszych przykurczów rzutujących na postawę-przykurcz stawu
biodrowego, mięśni kulszowo-goleniowych i stawu barkowego
-poznanie róŜnych stanów napięcia mięśni, rozluźnienie -napięcie.
-Usuwanie dystonii mięśniowo-więzadłowej poprzez rozluźnienie zespołów mięśni
nadmiernie napiętych i przykurczonych
-Zwiększanie ruchomości odcinkowej i rozciąganie mięśni przykurczonych w obrębie
kręgosłupa

4 Umiejętność skorygowania wady przez przyswojenie korekcji
globalnych
-kształtowanie sprawności, wydolności-ćwiczenia podnoszące ogólną sprawność i wydolność
organizmu. stosowanie ćwiczeń wybiórczych, analitycznych i wielostronnych, o narastającym
stopniu trudności.
-kształtowanie ruchomości stawowej i zabezpieczanie jej odpowiednim napięciem i siłą
mięśni.
-kształtowanie gorsetu mięśniowego ,wzmacnianie mięśni osłabionych-ćwiczenia mięśni
grzbietu, obręczy barkowej i mięśni brzucha.
-aktywizowanie do wysiłku poprzez zabawy ruchowe z elementami korekcji.

5 ZADANIA SZCZEÓŁOWE DLA POSZCZEÓLNYCH WAD
POSTAWY.

a)PLECY OKRĄGŁE
Osłabione są mięśnie grzbietu i ściągające łopatki , natomiast nadmiernie napięte i
przykurczone są mięśnie piersiowe.
-

nauczanie i utrwalanie nawyku prawidłowej postawy ,
rozciąganie mięśni przykurczonych mm piersiowe wielki i mały, ćwiczenia bierne i
czynne,
- ćwiczenia rozciągające mm zębate przednie,
-likwidacja dystonii mięśniowej,
- wzmacnianie prostownika grzbietu w odcinku piersiowym , mm karku oraz mm ściągające
łopatki – czworoboczny , równoległoboczny, najszerszy grzbietu
-zwiększanie ruchomości kręgosłupa
-wydłuŜenie mięśni brzucha

b) PLECY WKLĘSŁE .
Zwiększone przodowygięcie w odcinku lędźwiowym czyli pogłębiona
lordoza .Widoczny wysunięty do przodu , wypukły brzuch. Klatka piersiowa i odcinek
piersiowy kręgosłupa mogą być nieco spłaszczone lub pozostawać w normie. Miednica ma
zwiększone przodopochylenie
Osłabione mięśnie brzucha ,pośladkowe wielkie oraz zginacze stawu kolanowego.
Nadmiernie napięte są mięśnie grzbietu w odcinku lędźwiowym i zginacze stawu
biodrowego.
- kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy,
-rozciąganie grup mm nadmiernie przykurczonych czyli biodrowo – lędźwiowych , proste uda
,rozciąganie bierne i czynne,
ćwiczenia rozciągające prostownik grzbietu w odcinku lędźwiowym , czworoboczny lędźwi,
ćwiczenia bierne i czynne,
-ćwiczenia wzmacniające mm nadmiernie osłabione czyli mm brzucha, (prosty) , mm
pośladków i mm kulszowo – goleniowe.
-wzmocnienie mięśni skośnych brzucha
-wzmacnianie mięśni oddechowych, ściągających łopatki
c) PLECY WKLĘSŁO - OKRĄGŁE.
Są połączeniem wymienionych wyŜej wad . Obie krzywizny kręgosłupa ,kifoza piersiowa i
lordoza lędźwiowa są nadmiernie uwypuklone.
-

ćwiczenia wzmacniające mm nadmiernie osłabione czyli mm prostownika grzbietu , mm
karku , mm ściągające łopatki ,mm pośladkowe i kulszowo – goleniowe,
-rozciąganie mm piersiowych. biodrowo- lędźwiowego i prostego uda

d)PLECY PŁASKIE.
Spłaszczenie obu krzywizn , spotykane u dzieci wątłych ,ze słabym ogólnym umięśnieniem.
Zmniejszenie krzywizn prowadzi często do bocznych skrzywień kręgosłupa.
-

ćwiczenia poprawiające ruchomość kręgosłupa,
ćwiczenia lordozujące odcinek lędźwiowe ,
ćwiczenia zwiększające przodopochylenie miednicy,

-

ćwiczenia kifozujące odcinek piersiowy,
ćwiczenia wydłuŜające prostownik grzbietu odcinka piersiowego i skracanie go w
odcinku lędźwiowym.

d) BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA SKOLIOZA
W większości przypadków pochodzenie jest nieznane nazwane są idiopatycznymi.
Najczęstrze skrzywienie prawostronne piersiowe , zniekształca klatkę piersiową
( garb Ŝebrowy).Skrzywienia o lokalizacji lędźwiowej są mniej szpecące ,natomiast
powodują częste bóle tego odcinka kręgosłupa. Skoliozy statyczne wynikają z zaburzeń
statyki ciała na skutek urazu , anomalii kończyn złamań, są to skoliozy często nabyte.
Skoliozy mogą być I , II i III stopni ,tylko przypadki lekkie mogą być korygowane na
zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych.
wzmocnienie mm posturalnych (wzmocnienie mięśni prostownika grzbietu odcinka
piersiowego, karku, pośladkowych, kulszowo-goleniowych, ściągających łopatki, brzucha,
przykręgosłupowych)
-

ćwiczenia rozciągające mm nadmiernie przykurczone, prostownika grzbietu odcinka
lędźwiowego kręgosłupa
- ćwiczenia elongacyjne bierne i czynne ,
- Ćwiczenia antygrawitacyjne,
-Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy,
-Zwiększenie pojemności Ŝyciowej płuc

ZNIEKSZTAŁCENIA KLATKI PIERSIOWEJ.
e) KLATKA PIERSIOWA SZEWSKA I LEJKOWATA.
W pierwszej mostek jest wklęśnięty w okolicy wyrostka mieczykowatego w klatce lejkowatej
cały mostek jest uwypuklony lejkowato. Klatka piersiowa jest spłaszczona i poszerzona
W postaciach łagodnych stosuje się
-ćwiczenia oddechowe

f) KLATKA PIERSIOWA KURZA.
Jak nazwa wskazuje klatka piersiowa upodobniona jest do ptasiej . Mostek i przyległe części
Ŝeber wysunięty jest mocno do przodu , a dalsze od niego części Ŝeber zapadnięte są po
bokach.
- indywidualne ćwiczenia oddechowe.

WADY STATYCZNE KOŃCZYN DOLNYCH.
g) PŁASKOSTOPIE.
-

ćwiczenia wysklepiające stopę i korygujące ustawienie stóp,
nauka poprawnego chodu i ustawiania stóp
ćwiczenia wzmacniające mm długie ,
ćwiczenia wzmacniające mm krótkie stopy i zginacze palców,
ćwiczenia rozciągające mm przykurczone trójgłowy łydki i strzałkowy długi.

h) KOLANO KOŚLAWE.
-

-

nauka poprawnego stania i chodzenia
wzmocnienie mm osłabionych
rozciąganie mm przykurczonych dwugłowego , mm pasa biodrowo- piszczelowego.

i) KOLANO SZPOTAWE
-

nauka prawidłowego stania i chodzenia
ćwiczenia wzmacniające w mm rozciągnięte dwugłowy uda i strzałkowe,
ćwiczenia rozciągające mm przykurczone półścięgnisty i półbłoniasty

6.Wyrabianie wytrzymałości posturalnej tj. zdolności do
długotrwałego utrzymania skorygowanej postawy
-wprowadzenie ćwiczeń elongacyjno- wyprostnych
-zwiększenie ruchomości odcinkowej
-zwiększanie pojemności Ŝyciowej płuc
-wyrównywanie wad powstających wskutek zaburzeń biomechaniki i biostatyki w okresie
rośnięcie dziecka.
-wzmacnianie mięśni osłabionych podczas ćwiczeń statycznych i dynamicznych
-rozciąganie mięśni piersiowych i wybiórczo mm skróconych i przykróconych
wzmacnianie mięśni obręczy barkowej poprzez ćwiczenia w ślizgach.

7. Aktywacja układu oddechowego
-poprawie ruchomości i kształtu klatki piersiowej
-zwiększenia pojemności Ŝyciowej płuc
-usprawnienie oddychania
w grupie ćwiczeń oddechowych wyróŜniamy;
a)ćwiczenia oddechowe wolne
b)ćwiczenia oddechowe wspomagane
c)ćwiczenia oddechowe oporowe

8 Utrwalenie prawidłowej postawy i nawyków higienicznych.
-wprowadzanie ćwiczeń kształtujących przeplatanych kilkusekundowymi wstawkami
autokorekcji postawy
naturalne aktywizowanie układu oddechowego, poprzez stosowanie ćwiczeń dynamicznych.
-wyrabianie nawyku utrzymania prawidłowej postawy
-przyjmowanie prawidłowej postawy ciała poprzez ćwiczenia w marszu i biegu mobilizujące
układ mięśniowy
-tworzenie nowych wzorców ruchowych, zachowań sprzyjających uprawianiu sportu.
9 opracowanie przykładowych zestawów ćwiczeń domowych i
10 współpraca z pielęgniarką szkolną ,rodzicami i opiekunami.

VI PLAN PRACY NAUCZYCIELA
SEMESTR I - ILOŚĆ GODZIN :40
1.Zebranie dokumentacji i przegląd skierowań. .
Planując pracę wg niniejszego programu wskazane jest, aby nauczyciel
prowadzący zajęcia przeprowadził w pierwszych tygodniach roku
szkolnego nabór uczniów do grup korekcyjnych. Dobór uczniów moŜe
odbyć się na podstawie
- skierowania lekarza pediatry
- skierowania lekarza ortopedy
- skierowania higienistki szkolnej
- własnych obserwacji oraz obserwacji nauczycieli

2. Zajęcia organizacyjne . Omówienie przyczyn powstawania wad postawy i skutków i
sposobów zapobiegania.
3. Nauka lub przypomnienie prawidłowych pozycji wyjściowych z
uwzględnieniem indywidualizacji .x 2
6. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy w miejscu i w ruchu.
7. Ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach obręczy barkowej, i biodrowej x 4
8. Pomiar siły mm brzucha, grzbietu i pośladków.
9. Ćwiczenia orientacji przestrzennej
10. Wyrabianie wytrzymałości posturalnej tj. zdolności do
Długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy .x 2
10.Ćwiczenia antygrawitacyjne.
11.Ćwiczenia kształtujące czucie głębokie.
12.Nauka pogłębionego oddechu torem piersiowym, brzusznym i
mieszanym x 3
13.Ćwiczenia wzmacniające mm nadmiernie osłabione x 6
- mm brzucha proste i skośne,
- mm grzbietu odcinkowo bez obciąŜenia,
- mm kończyn dolnych,
14.Ćwiczenia rozciągające mm klatki piersiowej x 2
15.Ćwiczenia rozciągające mm kulszowo – goleniowy. x 2
16.Ćwiczenia napięcia mm o zwiększonej intensywności i ilości
powtórzeń.
17.Znoszenie ograniczeń miejscowych w odcinku piersiowym
kręgosłupa.
18. Rozciąganie mm odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
19. Ćwiczenia elongacyjne.
20.Ćwiczenia kończyn dolnych i stóp x 3
21.Ćwiczenia wzmacniające mm grzbietu, brzucha , pośladków i
kończyn dolnych według inwencji uczniów pod kontrolą
nauczyciela.
22.Kontrola przyjmowania pozycji skorygowanych ,oraz postawy
skorygowanej
- samoocena
- ocena współćwiczącego,
23.Gry i zabawy o charakterze korekcyjnym.
24.Nauka ćwiczeń wykonywanych w domu
25.Zalecenia i instruktaŜ na okres ferii i podsumowanie zebranych
znaczków graficznych.

SEMESTR II – ILOŚĆ GODZIN : 40
1.
2.
3.
4.

Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy.
Ćwiczenia rozciągające mm klatki piersiowej i grzbietu w odcinku lędźwiowym. x 2
Ćwiczenia rozciągające mm kulszowo – goleniowe. x 2
Ćwiczenia o zwiększonej intensywności przez zwiększenie ilości powtórzeń, oporu i
obciąŜeń. x 8
- ćwiczenia mm brzucha,
- ćwiczenia mm grzbietu,
- ćwiczenia mm pośladkowych,
- ćwiczenia mm piersiowych .
5. Ćwiczenia wzmacniające mm kończyn dolnych. x 2
6. Ćwiczenia wzmacniające mm chwytne stóp. x 4

7. Bezwzględne egzekwowanie prawidłowej postawy w miejscu i w ruchu.
8. Wyrabianie wytrzymałości siłowej mm posturalnych. x 2
9. Ćwiczenia w obwodzie stacyjnym rozciągające mm nadmiernie przykurczone i kracające
mm nadmiernie wydłuŜone. x 4
10.Ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości w stawach barkowych
i biodrowych. x 2
11.Ćwiczenia znoszące ograniczenia w odcinkowej ruchomości
kręgosłupa. x 2
12. Ćwiczenia kształtujące czucie głębokie.
13. Ćwiczenia mm karku i szyi
14. Ćwiczenia elongacyjne.
15.Ćwiczenia antygrawitacyjne.
16.Ćwiczenia oddechowe. x 2
17. Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej x 2
18. Pomiary siły mm końcowe.
19. Zalecenia na okres wakacji i podliczenia zsumowanych znaczków
graficznych.

VII . STANDARDY UMIEJĘTŚCI Z ZAKRESU ĆWICZEŃ
KOREKCYJNYO – KOMPENSACYJNYCH DO
OPANOWANIA PRZEZ UCZNIA.
OPIS ZAŁOśONYCH OSIĄGNIĘĆ
KLASA I
Umiejętności korekcyjno- kompensacyjne.
Uczeń potrafi:
- prawidłowo ułoŜyć ciało względem punktu odniesienia w pozycjach niskich,
- skorygować poszczególne odcinki ciała względem siebie w pozycjach niskich,
- reagować na proste komendy,
- zachować i korygować postawę w czasie zabaw,
Uczeń wie:
- jak ułoŜenie głowy wpływa na poprawne wykonanie ćwiczenia,
- jak naleŜy korygować sylwetkę w czasie siedzenia ,
- co oznacza pełen zakres ruchu w stawie,
Uczeń zna :
- pozycje wyjściowe stosowane w gimnastyce korekcyjnej.
Uczeń jest:
- gotowy do przyjęcia na siebie trudu systematycznych ćwiczeń

KLASA II
Umiejętności korekcyjno – kompensacyjne.
Uczeń potrafi :
- prawidłowo ułoŜyć ciało względem punktu odniesienia w pozycjach średnich,
- skorygować postawę własną i współpartnera w pozycjach niskich,
- świadomie i dokładnie wykonywać ćwiczenia w pełnym zakresie ruchu,
- potrafi korygować sylwetkę w domu i podczas zabawy,
Uczeń zna:
- proste ćwiczenia ,które wzmacniają osłabione w jego przypadku partie mięśni,

Uczeń jest :
- przygotowany do systematycznych ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych, przestrzega
zachowań związanych ze zdrowiem i higieną osobistą,

KLASA III
Umiejętności korekcyjno – kompensacyjne.
Uczeń potrafi:
- prawidłowo ułoŜyć swoje ciało względem punktu odniesienia w
pozycjach niskich, średnich i wysokich,
- korygować postawę odcinkowo głowa- barki, ramiona – klatka piersiowa, brzuch –
grzbiet, ustawienie nóg i stóp,
- utrzymać prawidłową sylwetkę podczas ćwiczeń ,zabaw w chodzie , w marszu i w czasie
siedzenia, w szkole i poza nią,
- prawidłowo reagować na komendy,
- samokontrolować nawyk przyjmowania prawidłowej postawy w Ŝyciu codziennym,
- potrafi bezpiecznie współpracować z partnerem w zespole oraz w grupie podczas ćwiczeń
i zadań kształtujących nawyk prawidłowej postawy.
Uczeń zna:
- zasady gier i zabaw kształtujących jego sylwetkę,
Uczeń jest:
- świadomy potrzeby systematycznego stosowania ćwiczeń korekcyjno – pompensacyjnych
, które wpływają na poprawę jego sylwetki.
- świadomy istnienia u niego określonej wady postawy i moŜliwości skorygowania jej.

VIII EWALUACJA
Autorka wdraŜająca ten program będzie prowadzić ewaluację w celu przekonania się
w jakim stopniu jest on potrzebny i skuteczny.
Przedmiotem ewaluacji mogą być wyniki końcowe uczniów w zakresie ich postaw i
umiejętności. PoniewaŜ program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć
dodatkowych nie przewiduje się sprawdzania kompetencji uczniów poprzez ocenianie
stopniami szkolnymi. Sprawdzenie umiejętności uczniów odbywa się w sposób
praktyczny.
Formą oceny programu z punktu widzenia przydatności i efektywności
mogą być równieŜ ankiety dla rodziców, przeprowadzone na początku i na końcu roku
szkolnego. Zebrane w ten sposób informacje mają dać , między innymi, odpowiedź na
pytania:
- Czy załoŜone w programie cele zostały osiągnięte?
- Jak przyjmują i oceniają nabyte przez uczniów umiejętności i postawy ich rodzice?
Ewaluacja ma za zadanie określić :
- Czy program w takiej postaci moŜe funkcjonować dalej ?
Czy ma być ulepszony ?
- Co naleŜałoby w nim zmienić ?

1 Sposoby ewaluacji rozwoju ucznia
1-raz na pół roku wykonanie sprawdzianu prawidłowej sylwetki(ocena wizualna)

*przy ustawieniu dziecka bokiem- sprawdzamy ustawienie głowy, kształt pleców i brzucha
*przy ustawieniu dziecka tyłem –sprawdzamy linię kręgosłupa, łopatki, biodra, w skłonie w
przód układ kręgów piersiowych
*w ustawieniu dziecka przodem-sprawdzamy linię barków, trójkąty talii, odległość między
kostkami wewnętrznymi stóp lub czy kolana nie są znacznie od siebie oddalone przy
złączonych stopach
*oględziny stopy w obciąŜeniu i w pozycji stojącej
2-wykonywanie próby siłowej wytrzymałości podstawowych zespołów mięśni
antygrawitacyjnych.

a)TESTY POZIOMU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ.
Pomiar i ocena moŜliwości motorycznych dziecka.

b)TEST NA MIĘŚNIE BRZUCHA.
Pozycja wyjściowa: leŜenie tyłem , ręce ułoŜone w „skrzydełka”
Ruch : skon tułowia w przód na sygnał.
Efekt: liczymy ile skłonów wykonało dziecko w czasie 1 minuty.

c). TEST NA MIĘŚNIE GRZBIETU.
Pozycja wyjściowa: leŜenie przodem na dwóch ławeczkach ,stopy zahaczone o drabinkę .
Jedna ławeczka na wysokości bioder , druga na wysokości przedramion, głowa między
wyciągniętymi przedramionami, wzrok skierowany w podłogę.
Ruch : na sygnał oderwanie rąk od ławeczki na wysokość 10 cm.
Efekt: liczymy czas wytrzymania .

d)TEST NA MIĘŚNIE OBRĘCZY BARKOWEJ.
Pozycja wyjściowa: tyłem do drabinki , ręce ugięte w stawach barkowych i łokciowych pod
kątem 90 stopni ( podchwyt)
Ruch: na sygnał utrzymać pozycję kątową rąk , kolana unieść do brzucha i wytrzymać.
Efekt : liczymy czas za pomocą stopera
Opuszczenie nóg na podłogę i wyprostowanie rąk kończy próbę.

ZAŁĄCZNIK NR 1
KARTA BADANIA DZIECKA
W celu zbadania postawy ciała i zakwalifikowania na zajęcia
NAZWISKO I IMIĘ
WYSOKOŚĆ CIAŁAMASA CIAŁAKLASA-

data badania-

BADANIE POSTAWY CIAŁA-punktacja wg szczegółowej oceny postawy „SzOP”

1 Płaszczyzna strzałkowa( z boku)
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

ELEMENTY POSTAWY
PRAWIDŁOWE
GŁOWA
ŁOPATKI
BARKI
KLATKA PIERSIOWA
KRĘGOSŁUP PIERSIOWY(GÓRNY)
KRĘGOSŁUP PIERSIOWOLĘDZWIOWY
KRĘGOSŁUP LĘDZWIOWOKRZYśOWY
BRZUCH

NIEPRAWIDŁOWE

2.Płaszczyzna czołowa(z przodu i tyłu)
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

ELEMENTY POSTAWY
PRAWIDŁOWE
BARKI W STOSUNKU DO
POZIOMU
SYMETRIA ŁOPATEK
KRĘGOSŁUP-LINIA WYROSTKÓW
KOLCZYSTYCH
SYMETRIA TRÓJKĄTÓW TALII
MIEDNICA W STOSUNKU DO
POZIOMU
KOLANA
PIĘTY
GŁOWA

NIEPRAWIDŁOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2
.KARTA DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO NA ZAJĘCIA GIMNSTYKI
KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ.

Imię i
nazwisko
Rodzaj wady
postawy
Wynik
Testu .

Test na
mm
grzbietu

Test na
mm
brzucha.

Test na
mm
obręczy
barkowej.

„0”

KL I

KL II

KL III

Uwagi

ZAŁĄCZNIK NR 3

Konspekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej z
wykorzystaniem metody opowieści ruchowej

Miejsce zajęć:

sala gimnastyczna

Liczba ćwiczących : 8-10
Czas trwania zajęć:

osób

45 minut

Cele zajęć:
-

kształcenie nawyku prawidłowej postawy
wzmacnianie mięśni posturalnych
rozciąganie przykurczonych mięśni klatki piersiowej
zwiększenie ruchomości kręgosłupa

Metody :
Formy :

opowieści ruchowej, naśladowcza, zabawowa
zespołowa, stacyjna

Środki dydaktyczne : ławki, piłki, drabinki, materace, piłeczka
pingpongowa owinięta w folie aluminiową , kocyki,
„jeŜyki”, piłki lekarskie

Część
zajęć

Rodzaj
ćwiczenia

1

I
Część
wstępna

II
Część
główna

2

Opis ćwiczeń i
zabaw, czynności
uczniów
3

Treść opowieści
ruchowej, czynności
nauczyciela, uwagi
4

1. Ćwiczenia
Dzieci siedzą na
organizacyjnoławce w pozycji
porządkowe.
skorygowanej.
- zbiórka
- sprawdzenie
obecności
- sprawdzenie stroju

Kontrola i korekta
postawy w czasie
zbiórki.
Odnotowanie osób
nieobecnych

2. Zabawa oŜywiająca Na hasło „ słońce
"Słońce świeci,
świeci” , dzieci wesoło
deszcz pada”
biegają po sali.
Na hasło „ deszcz
pada”- dzieci stają
pod ścianą
przylegając do niej
plecami, barkami i
pośladkami

Dawno, dawno temu
Ŝyli sobie mali
rycerze, którzy bardzo
lubili się bawić.
Czasem bawili się w
zabawę „ słońce
świeci, deszcz pada”

1. Ćwiczenia
kształtujące

-

mięśnie stóp

-

marsz wokół sali
marsz na palcach
przejście na
palcach po
rozrzuconych
kółkach

-

ćwiczenia
oddechowe
wspomagane

Pozycja stojąca, wdech
nosem- ręce bokiem w
górę, wydech ustamiręce bokiem w dół.

Pewnego dnia mali
rycerze dowiedzieli się
o turnieju rycerskim,
który ma odbyć się w
sąsiednim królestwie.
Postanowili wziąć w
nim udział. Szli po
drodze kamienistej na
palcach, potem
przechodzili po
kamieniach przez
rwący strumień.

Zatrzymali się na łące
pełnej kwiatów i
rozkoszowali się ich
zapachem.

-

ćwiczenia mięśni
głowy i szyi.

-

-

ćwiczenia mięśni
kończyn górnych

-

- ćwiczenia
antygrawitacyjne

-

-

-

ćwiczenia mięśni
grzbietu

-

-

-

ćwiczenie mięśni
obręczy barkowej

-

ćwiczenie mięśni obręczy biodrowej

-

ćwiczenia mięśni
klatki piersiowej

2. Zabawa ze
śpiewem „
Pingwin „

-

-

Rycerze rozglądali się
dookoła, widzieli trawy,
kwiaty, drzewa.
wymachy, krąŜenia Rycerze naśladowali
rąk
kołyszące się na wietrze
trawy, krzewy i drzewa,
wyciąganie się ku które dumnie i prosto
górze, „ rośniemy”. rosły w górę.
krąŜenia głowy,
szyi

leŜenie przodem,
ręce pod czołem,
uniesienie rąk i
klatki piersiowejwytrzymanie 5
sekund
leŜenie przodem,
ręce naśladują
ruch płynięcia
„Ŝabką”
leŜenie tyłem ,
nogi ugięte w
stawach
biodrowych i
kolanowychrowerek”
klęk podparty, ręce
szeroko
rozstawione,
dotknięcie 5 razy
brodą do podłogi

Rycerze postanowili
odpocząć i połoŜyli się
na łące. Co pewien czas
patrzyli daleko przed
siebie i oglądali
otaczającą przyrodę.
Za łąką była rzeka,
którą rycerze musieli
przepłynąć, aby dostać
się do zamku.
Rycerze zmęczyli się i
zapragnęli dalej
pojechać rowerem.
PoniewaŜ w bajce
wszystko jest moŜliwe,
więc pojechali w dalszą
drogę rowerami. TuŜ
przy zamku spotkali
królową i zgodnie ze
zwyczajem pokłonili się
jej nisko.

Dzieci ustawiają
się jedno za
drugim, tańczą i
śpiewają.

Z radości ,Ŝe dotarli na
turniej, postanowili
zaśpiewać i zatańczyć
ulubiony taniec
„Pingwin”

3. Ćwiczenia w
obwodzie
stacyjnym

-

ćwiczenia mięśni
grzbietu

-

ćwiczenia mięśni
stóp

-

ćwiczenia mięśni
klatki piersiowej

-

ćwiczenia
oddechowe

-

ćwiczenia mięśni
stóp

-

ćwiczenia mięśni
brzucha

Uczniowie dobierają
się parami i słuchają
objaśnień
poszczególnych
ćwiczeń

Następnie rycerze zostali
zaproszeni na trybuny i
uwaŜnie wysłuchali, jakie
zadania będą musieli
wykonać w czasie
turnieju .
I konkurencja- leŜenie Pierwsza konkurencja
przodem na ławeczce polegała na wciąganiu
ustawionej skośnie,
się po ławce na wieŜę,
wciąganie się do
aby uwolnić uwięzioną
góry
królewnę.
II konkurencjaDruga konkurencja to
boksowanie piłki
walka ze smokiem.
lekarskiej trzymanej
stopami
III konkurencja-leŜenie Trzecia konkurencja to
tyłem na ławce
pokaz siły i sprawności.
ustawionej skośnie na
drabinkach, nogi
ugięte w stawach
biodrowych i
kolanach, wciąganie
się do góry
IV konkurencja- siad
Czwarta konkurencja to
klęczny naprzeciwko przedmuchanie srebrnej
siebie, ukłon japoński, kuli do partnera.
ręce szeroko połoŜone
na podłoŜu,
dmuchanie piłeczki
owiniętej w srebrną
folię do partnera.
V konkurencjaPiąta konkurencja
przejście po „jeŜyku” polegała na przejściu po
leŜącym na ławce z bardzo niebezpiecznym
zachowaniem
moście wiszącym nad
równowagi
przełęczą.
VI konkurencja-leŜenie Szósta konkurencja tyłem, nogi zgięte w
rzuty kulą w mur.
stawie biodrowym i
kolanowym. Ręce
wyciągnięte za głowę W/w staje( konkurencje)
trzymają piłkę. Rzuty Wykonywane są przez
piłki w ścianę
ok. 2 min.

III
Część
końcowa

1. Ćwiczenia
organizacyjnoporządkowe

-

2. Zabawa
uspokajająca,
wdraŜająca nawyk
prawidłowej
postawy
„Wesoły u smutny
człowiek”

Dzieci chodzą po sali
na hasło” weseli
ludzie” dzieci chodzą
prosto ze
ściągniętymi
łopatkami, wciągają
brzuch, unoszą
wysoko głowę i
uśmiechają się.
Na hasło „smutni
ludzie” dzieci
pochylają głowy, ręce
opuszczają nisko
przed tułowiem.

Tak jak w kaŜdym
turnieju są zwycięzcy i
pokonani.
Zwycięzcy chodzą
dumni, z podniesioną
głową, a pokonani
smutni , z pochyloną
głową.

Wymarsz z sali jako
„ weseli ludzie”.

W naszym turnieju nie
było pokonanych, więc
wszyscy moŜemy się
cieszyć.

3. PoŜegnanie

sprzątanie
sprzętów i
przyborów

UWAGA! - zwracamy
uwagę , aby dzieci dłuŜej
i częściej były wesołymi
ludźmi i zachowywały
prawidłową sylwetkę.

ZAŁĄCZNIK NR 4
KARTA OBSERWACJI UCZNIA
Imię i nazwisko -.............................................
1. Wiek -........................cięŜar ciała.............
2. Wada postawy-.......................................

Wiadomości, umiejętności,
postawa

IX X

wysokość ciała .....

Rok szkolny XI XI I
II III
I

IV

V

VI

1. Systematycznie uczęszcza na
zajęcia

2. Jest świadomy posiadanej wady
postawy ( wie jaką wadę
postawy posiada )
3. Zapobiega sytuacjom
sprzyjającym utrwaleniu i
pogłębieniu jego wady.
4. Aktywnie uczestniczy w
zajęciach.
5. Zna i poprawnie wykonuje
ćwiczenia korygujące jego
wadę postawy.
6. Właściwie wykorzystuje
przyrządy i przybory do
ćwiczeń korekcyjnych
7. Zachowuje bezpieczeństwo
podczas ćwiczeń, gier i zabaw .
8. Zna i stosuje zasady
samokontroli i samooceny
9. Pamięta o zachowaniu
prawidłowej postawy w
róŜnych sytuacjach Ŝycia
codziennego.
LEGENDA
„+ ‘’ - potrafi / stosuje

„ - ‘’ - nie potrafi/ nie stosuje

ZAŁĄCZNIK NR 5
ĆWICZENIA KOREKCYJNE DOSTOSOWANE DO POSZCZEGÓLNYCH
WAD POSTAWY WYKONYWANE PRZEZ UCZNIÓW W WARUNKACH
DOMOWYCH
Ćwiczenia korekcyjne- koślawość kolan
1.Pozycja leŜąca na plecach z wykorzystaniem butelki.
Dziecko leŜąc na plecach z ugiętymi w kolanach nogami
wykonuje rolowanie butelki, która znajduje się między stopami.
2.Pozycja jak wyŜej, lecz bez przyboru. Dziecko wykonuje trzymajac się za kostki od strony
wewnętrznej nóg „klaskanie stopami”.
3.Pozycja siadu z ugiętymi kolanami. Dziecko chwyta się od wewnętrznej strony za kostki i
wykonuje rozciąganie kolan.
4.Pozycja w siadzie skrzyŜnym. Dziecko wykonuje przyciąganie kolan do podłogi.
5.Pozycja w siadzie. Na przemian jedna noga wyprostowana, druga ugięta i oparta o
wewnetrzną częśc uda. Następuje przyciaganie ręką kolana do podłogi z jednoczesnym
skłonem do kolana drugiej kończyny.
6. Zabawa z woreczkiem. Dziecko w siadzie chwyta stopami woreczek, kładzie się na
podłogę i przenosi woreczek za głowę.
7. Na koniec ćwiczenie uspakajające- oddechowe. MoŜna dmuchać piórko lub piłeczkę do
tenisa stołowego.

Ćwiczenia korekcyjne- płaskostopie
1.Pozycja w staniu z kasztanami lub pudełkami po zapałkach.
Dziecko przenosi kasztany z jednej na drugą stronę za pomocą stopy.
Raz wykonuje to ćwiczenie prawą a raz lewą stopą.
2.Ćwiczenie z wykorzystaniem kocyka. Za pomocą stóp dziecko wykonuje z kocyka
„kokardę” a następnie „kopertę”.
3. Ruch „gąsienicowy” stóp. Składa się on z następujących faz:
- zwinięcie palców jednej stopy z przyciągnięciem po podłodze pięty w stronę palców
(wytworzenie tunelu pod stopą)
- wyprost palców bez przesuwania pięty
- powtórzenie ruchu drugą stopą
4. Rzut woreczka stopą do szarfy (raz jedną i raz drugą stopą)
a następnie powtórzenie ćwiczenia.

5. Dziecko siedzi na krzesełku i rysuje za pomocą palców stóp rysunek (moŜe rysować na
kartce, posługując się kredkami). NaleŜy pamiętać, by wykorzystywać prawą i lewą stopę).
6. Ćwiczenie w marszu - dziecko maszeruje wysoko na palcach, potem opad na pięty. NaleŜy
zwrócić uwagę, by ustawiało prosto stopy.
7. Rolowanie drewnianej pałki za pomocą stopy.

Zestaw ćwiczeń w pozycji leŜącej (na kocyku), korygujących skoliozy, odstające łopatki
i ich asymetrię. Ćwiczenia te wzmacniają równieŜ cała muskulaturę ciała oraz podnoszą
wydolność organizmu.
a) LeŜenie przodem na kocyku (laska i woreczek z boku); dziecko zabiera laskę i wyciąga ją
maksymalnie w przód (głowa zwrócona ku podłodze, nogi złączone i uniesione równolegle do
podłogi). Nauczyciel odlicza do 8
b) Następnie leŜenie tyłem - dziecko podnosi w górę maksymalnie
kończynę dolną, raz jedną, raz drugą - nauczyciel odlicza do 8

wyprostowaną

c) LeŜenie przodem - dziecko zabiera pałkę i wyprostowuje w przód ręce, a następnie
przenosi pałkę za plecy (nauczyciel odlicza do 8)
d) LeŜenie tyłem - ugięcie kolan w kierunku bioder i podnoszenie bioder maksymalnie w górę
na 1, 2, 3 (ręce "w skrzydełka")
(wzmocnienie mięśni pośladkowych, mięśni ściągających łopatki, wzmocnienie
mięśni prostownika grzbietu, wzmocnienie mięśni karku)
e) LeŜenie przodem - dziecko zabiera woreczek do prawej ręki i przenosi go w tył, odbierając
lewą, a następnie w przód. Ćwiczenie powtarza równieŜ od lewej ręki
f) LeŜenie tyłem - dziecko zabiera pałkę i przenosi przy jej pomocy nogi za głowę
(podnoszenie wydolności kręgosłupa)
g) LeŜenie przodem - uczniowie wykonują ćwiczenie do polecenia nauczyciela: "Ręce w
skrzydełka, ręce przed siebie, ręce w skrzydełka, ręce w bok" (powtórka dwukrotna
ćwiczenia)
h) LeŜenie tyłem - wykonanie "świecy" - ćwiczenia elongacyjnego i "brzuszków" w pozycji
ugiętych kolan, ręce za głową
i) Uczniowie leŜą przodem i układają ręce pod brodę, odchylając głowę w tył na 1, 2, 3.
Powrót do pozycji wyjściowej
j) Następnie dzieci przysuwają się do drabinek i zahaczają (w pozycji ugiętych kolan) palcami
stóp o ostatni szczebel. Ręce układają "w skrzydełka", wypychają klatkę piersiową w przód i
opuszczają się w tył do kąta 45 stopni wytrzymując w tej pozycji. Nauczyciel odlicza do 8
(korekcja skolioz, odstających łopatek okrągłych pleców)

k) Wykonywanie "ukłonu japońskiego" - wzmocnienie mięśnia prostownika grzbietu,
wzmocnienia mięśni karku, elongacja
kręgosłupa, wzmacnianie mięśni pośladkowych
2. Ćwiczenia w pozycji zwisu na drabinkach
-Swobodny zwis z rozluźnieniem ciała
-Podnoszenie kolan w kierunku klatki piersiowej

Ćwiczenia korekcyjne- plecy okrągłe
1.Pozycja w staniu. Ręce w „skrzydełka”. Następują odrzuty rąk w tył
na 1, 2, 3. Na 4 pozycja wyjściowa z rękami ułoŜonymi w skrzydełka.
2.Pozycja jak wyŜej, ale ręce spoczywają na barkach. Następuje krąŜenie rąk w tył (małe
kółeczka, większe i coraz większe).
3. Pozycja w leŜeniu przodem (na brzuchu). Dziecko trzyma w wyprostowanych rękach laskę.
Na raz wyciąga laskę daleko w przód, na dwa przenosi ją za plecy.
4.Pozycja jak wyŜej bez laski. Dziecko wykonuje ćwiczenie:”...ręce
w skrzydełka, przed siebie, w skrzydełka, w bok”.
5.Zwis na drabince tyłem- dziecko naśladuje kończynami dolnymi
jazdę na rowerze.
6.Zwis na drabince tyłem. Za plecami dziecko ma wsuniętą piłkę.
Odliczamy do 8. Następuje odpoczynek i ćwiczenie powtarzamy.
7.Dziecko leŜy przodem (na brzuchu).Odchyla głowę w tył, chwyta rękoma za stopy i
wykonuje „kołyskę”.
8. LeŜenie tyłem. Dziecko wykonuje „mostek”.
9.Pozycja w staniu. Odbijanie piłki siatkowej sposobem górnym.
10.Ćwiczenie oddechowe- uspakajające. Dmuchanie piłeczki do tenisa stołowego lub piórka.

Ćwiczenia korekcyjne- plecy okrągło-wklęsłe
1.Pozycja w siadzie (nogi skrzyŜowane), plecy proste, głowa wyciągnięta w górę, ręce
ułoŜone w „skrzydełka”. Ćwiczenie polega na odrzutach rąk w tył na raz, dwa, trzy. Na
cztery- powrót do pozycji wyjściowej.
2.Pozycja jak wyŜej z wykorzystaniem przyboru- „laski”.
Laska uniesiona w górę (proste ręce). Następują odrzuty laski w tył
na raz, dwa, trzy (na cztery dziecko odpoczywa).

3.Pozycja jak wyŜej. Dziecko chwyta laskę szerzej, podnosi ją do góry a następnie wkłada za
plecy (na raz laska w górę, na dwa za plecy).
4.Pozycja w siadzie z wyprostowanymi nogami, laska za plecami.
Wykonanie 5 skłonów tułowia w przód. Potem 5 skłonów z pogłębianiem.
5.Pozycja jak wyŜej- wykonanie skłonu raz do jednej, raz do drugiej nogi.
6.Ćwiczenie z krzesłem. Dziecko klęczy przed krzesełkiem.
Wyciąga ręce jak najwyŜej a potem wykonuje opad na brzeg krzesełka.Pogłębia skłon.
7.Pozycja w leŜeniu przodem (na brzuchu). Pod brzuchem na wysokości pępka znajduje się
zrolowany ręcznik. W rękach dziecka mogą się znajdować woreczki. Ręce ułoŜone w
„skrzydełka”- wytrzymanie na 1, 2, 3, 4, a nastepnie opad rąk na podłogę.
8. Pozycja jak wyŜej. Przenoszenie wyprostowanych rąk w bok
i opuszczanie ich. Wzniesienie rak prostych do góry i wytrzymanie do czterech.
9. Ćwiczenia uspakajające- dmuchanie piórka lub piłeczki do tenisa stołowego.
10.Wznosy i opusty rąk wraz z miarowym oddychaniem.

ZAŁĄCZNIK NR 6
ANKIETY PRZEZNACZONE DO WYPEŁNIENIA PRZEZ RODZICÓW
DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA GIMNASTYKI
KOREKCYJNEJ (WSTĘPNA I KOŃCOWA)
ANKIETA WSTĘPNA DLA RODZICÓW
1.Czy widzi Pan/Pani potrzebę organizowania w szkole zajęć
gimnastyki korekcyjnej?
TAK

NIE

2.Co wpłynęło na Państwa decyzję dotyczącą uczęszczania
dziecka na w/wym. zajęcia?
a) własna obserwacja postawy dziecka
b) sugestia lekarza
c) list otwarty skierowany do rodziców autorstwa
nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
3.Czy orientuje się Pani/Pan jaką wadę postawy ma dziecko?
TAK

NIE

4.Czy zdaniem Państwa systematyczne uczęszczanie dziecka
na w/wym. zajęcia ma zasadniczy wpływ na wadę postawy?
TAK

NIE

5.Jaką inną formę zajęć ruchowych (oprócz zajęć gimnastyki
korekcyjnej prowadzonej w szkole) moŜe Pan/Pani zapewnić
swojemu dziecku, w celu korekcji wady postawy?
a) korzystanie z basenu
b) ćwiczenia w warunkach domowych zgodnie ze wskazówkami nauczyciela gimnastyki
korekcyjnej
c) inne formy aktywności ruchowej (proszę wypisać jakie?)
.....................................................................................................
.....................................................................................................
6.Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe zajęcia gimnastyki korekcyjnej
powinny być uzupełniane innymi formami aktywności ruchowej?
TAK

NIE

ANKIETA KOŃCOWA DLA RODZICÓW
1.Czy Państwa dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w
bieŜącym roku szkolnym?
TAK
NIE (jeśli nie, to proszę podać powód)...............................
............................................................................................
2.Czy ćwiczenia korekcyjne prowadzone pod kierunkiem instruktora przyniosły zdaniem
Państwa lub lekarza oczekiwane efekty
(złagodzenie lub usunięcie wady postawy, wzmocnienie muskulatury ciała, poprawienie
wydolności organizmu itd.) ?
TAK
NIE
OPINIA WŁASNA..............................................................................
3.Czy dziecko skorzystało z ćwiczeń dodatkowych, które otrzymało od nauczyciela do
wykonywania w domu?
TAK
NIE
4.Czy dziecko uzupełniało korygowanie wady postawy równieŜ innymi formami ruchu (
basen, zabawy ruchowe na podwórku itd.)?
TAK
NIE
5.Czy zdaniem Państwa dziecko na skutek pogadanek prowadzonych przez nauczyciela
pamięta o nawyku zachowania prawidłowej postawy ( podczas chodzenia, stania, siedzenia,
leŜenia)?
TAK
NIE
NIE ZAWSZE
6.Czy uwaŜacie Państwo, Ŝe zajęcia gimnastyki korekcyjnej
powinny być w szkole nadal prowadzone?
TAK
NIE
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