
Gimnastka korekcyjna 22.05.2020  

Temat: Ćwiczenia oddechowe.  

Miejsce ćwiczeń: pomieszczenie przewietrzone o temperaturze nie niższej niż 
pokojowa, można ćwiczyć na dworze, jeśli jest ciepło. Ćwiczenia wykonywać na 
kocu, podłodze lub dywanie.    

Ubiór: strój gimnastyczny.   

Czas ćwiczeń: najbardziej wskazane jest wykonywanie ćwiczeń codziennie w 
godzinach popołudniowych, przed posiłkiem po około 20 – 30 min.   

Uwagi:- przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór - 
dokładnie przeczytać zestaw ćwiczeń - ćwiczenia wykonywać w obecności 
rodziców lub opiekunów, którzy korygują postawę dziecka i zapewniają 
bezpieczeństwo.  

   

Objaśnienie znaków;  

P.w. - pozycja wyjściowa  

R. - ruch  

Ćwiczenie 1.  

P.w. - Leżenie na plecach, nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych. Stopy
oparte o podłoże, ręce wzdłuż tułowia.  

R. - Wdech przez nos, powolnych wydech przez usta.  

Ćwiczenie 2.  

P.w. - Jak wyżej.  

R. - Wdech przez nos, z równoczesnym przeniesieniem ramion w górę, powolny 
wydech przez usta.  

Ćwiczenie 3.  

P.w. - Stanie tyłem przy ścianie, ramiona wzdłuż tułowia.  

R. - Wdech przez nos wydech, wydech przez usta, z syczeniem i wciąganiem 
brzucha.  

 Ćwiczenie 4.  

P.w. - Siad na krześle, ramiona wzdłuż tułowia.  

R. - Głęboki wdech przez nos z uniesieniem ramion przodem w górę, wydech 
przez usta z równoczesnym skłonem tułowia w przód. 

 

Ćwiczenia 5.  

P.w. - Siad skrzyżny ramiona na udach, plecy proste.  



R. - Wdech z uniesieniem klatki piersiowej, wydech z opuszczeniem klatki 
piersiowej i rozluźnieniem mięśni obręczy barkowej. 

 

Ćwiczenie 6.  

Pw. - Leżenie na plecach, ramiona splecione na szyi, łokcie przyklejone do 
podłoża nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, stopy dotykają podłoża.

R. - Głęboki wdech przez nos, łokcie przylegają do podłoża, wydech przez usta z 
syczeniem i jednoczesnym unoszeniem łokci w górę. 

 

Ćwiczenie 7.  

P.w. - Siad skrzyżny, ręce oparte na kolanach, tułów w lekkim skłonie.  

R. - Wdech z wznosem ramion przodem w górę i wyprostem tułowia, wydech z 
opuszczeniem ramion do pozycji wyjściowej.  

   

Ćwiczenia należy powtórzyć 5 - 10 razy. 


