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Charakterystyka programu 
 

 
 

              Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna jest 
częścią wychowania fizycznego. Wykonywane ćwiczenia 
mają doprowadzić do korekcji postawy ciała, skorygowania 
istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej,   
o ile to możliwe do prawidłowego stanu. Ćwiczenia  
w zespole sprzyjają emocjonalnemu zaangażowaniu się 
dzieci ćwiczących. Ważną rolę odgrywają tu elementy 
współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji. 
            Ćwiczenia, ruchy dziecka muszą dokładnie 
odwzorowywać podane treści. Ważne jest przyjęcie pozycji 
wyjściowej do wykonywanych ćwiczeń.  Zajęcia odbywać 
się będą w zależności od warunków i pory roku- na 
świeżym powietrzu lub salce gimnastycznej. Ubiór dzieci 
ćwiczących powinien być lekki, nie krępujący ruchów.  
W salce wskazane jest ćwiczyć na boso. Nasilenie ćwiczeń 
będzie stopniowo narastać. Dużą rolę w gimnastyce 
korekcyjno- kompensacyjnej odgrywać będą ćwiczenia 
oddychające, które zwiększą wydolność narządu 
oddechowego, co sprawi prawidłowy rozwój klatki 
piersiowej.  
 

Cele edukacyjne 
 
- podniesienie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej 
- korygowanie zaburzeń statyki ciała 
- przeciwdziałanie utrwaleniu zaburzeń 
- doskonalenie zaburzeń w rozwoju motoryki 
- nauczenie prawidłowego oddychania 
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała 
- kształtowanie koordynacji ruchowej  
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Cele główne 
 
- skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do 
jak najbardziej prawidłowego stanu 
- wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego 
 

Cele szczegółowe 
 
- potrafi przyjąć prawidłową postawę  
- potrafi prawidłowo wykonać ćwiczenia oddechowe  
- wykonuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha, pośladków 
- potrafi wykonać ćwiczenia korygujące płaskostopie 
- wyrobienie odruchu prawidłowego ustawienia stóp 
 

Metody 
 
- naśladowcza 
- odtwórcza 
- zabawowo- naśladowcza 
- bezpośredniej celowości ruchu 
- opowieści ruchowej 
 

Forma 
 
- grupowa 
- indywidualna 
 

Zasady  
 
- zasada świadomości i aktywności 
- zasada wszechstronności i zdrowotności 
- zasada poglądowości  
- zasada systematyczności i trudności  
 

Pomoce dydaktyczne  
 
- woreczki 
- drabinki 
- hula- hop 
- piłki 
- laseczki 



 4

- szarfy 
- kocyki 
- pałeczki 
- ławeczka gimnastyczna 
- maty 
 

Program  
 
PLECY WKLĘSŁE- Sylwetka z boku: zaznaczone wygięcie lordozy 
lędźwiowej nad uwypuklającymi się pośladkami, zaakcentowane 
przodopochylenie miednicy, brzuch wypięty. Osłabione są mięśnie brzucha, 
pośladków oraz zginacze stawu kolanowego. Nadmiernie napięte: mięśnie 
grzbietu w odcinku lędźwiowym i zginacze stawu biodrowego. 
 

Postępowanie korekcyjne: 

1. Likwidacja dystonii mięśniowej. 

2. Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy. 

3. Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego. 

4. Wzmocnienie mięśni osłabionych: 

• mięśni brzucha – (prostego i skośnego), 

• mięśnia półścięgniastego, dwugłowego uda, 

• mięśni pośladkowych, 

• kulszowo – goleniowych, 

• mięśni ściągających łopatki. 

5. Rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych: 

• mięśni prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego, 

• mięśni czworobocznych lędźwi, 

• mięśnia prostego uda, 

• mięśnia biodrowo – lędźwiowego, 

• mięśnia czworobocznego grzbietu /część dolna/. 
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PLECY OKRĄGŁE -Sylwetka z boku: głowa i barki wysunięte do przodu, 
klatka piersiowa spłaszczona, zapadnięta, łopatki odstające, kifoza piersiowa 
nadmiernie uwypuklona. Osłabione są mięśnie grzbietu, przykurczone 
mięśni klatki piersiowej, upośledzona jest funkcja oddechowa klatki 
piersiowej.  
Zadanie szczegółowe:  Likwidacja dystonii mięśniowej. 
 
Postępowanie korekcyjne: 

1. Likwidacja dystonii mięśniowej. 

2. Nauka przyjmowania pozycji skoordynowanej. 

3. Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy. 

4. Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego. 

5. Rozciągnięcie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych: 

• mięśni piersiowych – (wielkich i małych), 

• mięśni brzucha, 

6. Wzmocnienie mięśni osłabionych i rozciągniętych: 

• mięśni prostownika grzbietu odcinka piersiowego, 

• mięśni karku, 

• mięśni ściągających łopatki, 

• mięśni pośladkowych, 

 
Klatka piersiowa lejkowata ( szewska )– Wada jest następstwem 
wrodzonego zaburzenia rozwoju przepony lub nieproporcjonalnego rozrostu 
chrząstek żebrowych w stosunku do jej elementów.  
 

Postępowanie korekcyjne: 

1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – oddziaływujące na cały narząd ruchu 

zwiększające ruchomość w stawach i siłę mięśniową. 

2. Ćwiczenia oddechowe – zwiększające pojemność i ruchomość klatki 

piersiowej. 

3. Kształtowanie piersiowego toru oddechowego /z akcentem na fazę 

wdechu /. 

4. Wzmocnienie mięśni obręczy kończyny górnej, grzbietu i brzucha. 



 6

5. Ćwiczenia rozprężające klatkę piersiową. 

 
SKOLIOZA I POSTAWA SKOLIOTYCZNA /asymetria ramion i łopatek/ 
Skolioza jest bocznym skrzywieniem kręgosłupa, polega na 
wielopłaszczyznowym odchyleniu linii kręgosłupa od stanu prawidłowego. 
Najczęściej skoliozy dzielimy na: - czynnościowe, w których nie stwierdza 
się utrwalonych zmian w budowie kręgosłupa; - strukturalne, w których 
stwierdza się utrwalone zmiany w budowie kręgosłupa. 
 

Postępowanie korekcyjne: 

1. Nauka przyjmowania pozycji skorygowanej. 

2. Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy. 

3. Ćwiczenia dla przeciwdziałania utraty fleksyjności kręgosłupa / 

usztywnianiu się kręgosłupa w części Th 7 – Th 12/. 

4. Wzmacnianie mięśni osłabionych i rozciągniętych: 

• mięśni brzucha, 

• mięśni prostownika grzbietu odcinka piersiowego, 

• mięsni pośladkowych, 

• mięsni ściągających łopatki, 

• mięśni karku, 

• mięśni obręczy barkowej . 

5. Ćwiczenia dla pokonania przykurczów: 

• redresja mięśnia prostego uda i wszystkich zginaczy biodra, 

• redresja tkanek po stronie wklęsłej skoliozy lędźwiowej  

i piersiowej. 

6. Nauka zabaw i gier z elementami ćwiczeń korekcyjnych. 

7. Ćwiczenia oddechowe. 

8. Zwiększenie aktywności ruchowej. 

PŁASKOSTOPIE -Stopę płaską nabytą, w przeciwieństwie do wrodzonej – 
poprzedza stan określany jako płaskostopie czynnościowe. Jest to proces 
stopniowego obniżania się podłużnego sklepienia stopy na skutek jej 
niewydolności statyczno-dynamicznej.  
Zadanie szczegółowe: Wyrobienie nawyku prawidłowego stawiania stóp  
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w chodzie i w biegu. 
 
Postępowanie korekcyjne: 

 

1. Wyrobienie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie 

 i biegu. 

2. Wyrobienie nawyku poprawnego trzymania się w staniu  

i siedzeniu. 

3. Ćwiczenia – aktywizujące wszystkie mięśnie stopy i podudzia. 

4. Ćwiczenia chwytne – aktywizujące głównie zginacze podeszwowe 

stóp. 

5. Nauka zabaw i gier z elementami ćwiczeń korekcyjnych. 

 

Lekcja organizacyjna 

Gry i zabawy z piłkami. 

Ćwiczenia z piłkami 

Ćwiczenia wzmacniające m. brzucha i grzbietu. 

Ćwiczenia wzmacniające m. grzbietu (gorsetu). 

Ćwiczenia kształtujące gibkość ogólną 

Ćwiczenia na płaskostopie-z woreczkami. 

Ćwiczenia wzmacniające wysklepienie stopy. 

Ćwiczenia z woreczkami wzmacniające m. stóp. 

Kształtowanie wytrzymałości ogólnej w zabawie 

Odciążenie kręgosłupa poprzez ćwiczenia m. brzucha. 

Ćwiczenia korygujące wadę pleców 

Ćwiczenia m stóp w parach i z przyborem. 

Ćwiczenia m stóp w parach i z przyborem. 

Ćwiczenia równoważne na ławeczce. 

Wzmacnianie mięśni grzbietu i brzucha. 
 
Ćwiczenia korygujące wadę pleców wklęsłych 
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Zabawy wspomagające ćwiczenia korekcyjne dla wad kręgosłupa. 
 
Postępowanie korekcyjne przy wadzie bocznego skrzywienia kręgosłupa 
 
Ćwiczenia korekcyjne z szarfą, wzmacniające m. szyjnych. 
 
Gry i zabawy na śniegu. 
 
 Stacje ćwiczebne wzmacniające mięśnie ramion. 
 
Ćwiczenia zwinnościowe z laskami. 
 
Ćwiczenia gimnastyczne w terenie zielonym. 
 
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wewnętrzne brzucha. 
 
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wewnętrzne brzucha. 
 

Przewidywane efekty 

     - zna sens i celowość ćwiczeń i zabaw korekcyjnych 

- wie, jak wygląda prawidłowa postawa 

- zna i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zajęć 

- potrafi wykonać ćwiczenia oddechowe 

- zna i respektuje reguły w zabawach i grach 

- umie wykonać ćwiczenia przeciwdziałające jego wadzie 

 Sposoby ewaluacji 
    

- obserwacja uczniów w zespole podczas zajęć gimnastyki korekcyjno- 
kompensacyjnej 

- zebranie opinii od uczniów o prowadzonych informacjach 
- zebranie opinii od rodziców 
- aktywne uczestnictwo w zajęciach 
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