
Gimnastka korekcyjna 20.04.2020 

Temat: Ćwiczenie mięśni kręgosłupa. 

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.- Stanie, ręce wzdłuż tułowia. 

R. - Unoszenie wyprostowanych ramion w górę z jednoczesnym wspięciem na palcach stóp - 

wdech, opuszczenie ramion i stóp - wydech. 

 Ćwiczenie 2. 

P.w. -Stanie z ramionami splecionymi na szyi, łokcie mocno odwiedzione w tył, głowa prosto. 

R. - Chodzenie na palcach ok. 2 minut. 

 Ćwiczenie 3. 

P.w. -Stanie, ramiona wyprostowane i splecione dłońmi z tyłu tułowia, łopatki ściągnięte. Na 

głowie woreczek, wytrzymać ok. 2 minut. 

 Ćwiczenie 4. 

P.w. - Siad klęczny, wyprostowanie tułowia, i ramion w górę -wdech. Skłon tułowia w przód z 

wysunięciem do przodu - wydech. 

 Ćwiczenie 5. 

P.w.- Leżenie na plecach, ramiona splecione dłońmi na szyi, kończyny dolne wyprostowane. 

R. - Podciąganie naprzemienne kolan do łokci -prawe kolano do lewego łokcia ,-lewe do 

prawego. Noga bierna pozostaje wyprostowana. 



 Ćwiczenie 6. 

P.w. -Leżenie na plecach, nogi zgięte w stawach kolanowych i biodrach. Ramiona splecione 

dłońmi spoczywają na brzuchu. 

R. - Przy głębokim wdechu wciągamy brzuch, a przy wydechu wypychamy brzuch w górę. 

 Ćwiczenie 7. 

P.w. - Leżenie na brzuchu, dłonie splecione pod brodą, nogi wyprostowane. 

R. - Unoszenie w górę, ramion i tułowia. 

 Ćwiczenie 8. 

P.w. - Leżenie na brzuchu. 

R. - Unoszenie naprzemienne wyprostowanych nóg w górę. 

 Ćwiczenie 9. 

P.w. - Siad skrzyżny (po turecku), ramiona splecione na szyi. 

R. - Głowa odchylona w tył - wdech, skłon tułowia w przód - wydech. 

 Ćwiczenie 10. 

P.w. - Leżenie na plecach, ramiona wzdłuż tułowia, kończyny dolne ugięte w stawach 

kolanowych i biodrowych, stopy dotykają podłoża. 

R. - Podnoszenie bioder. 

  

Ćwiczenia powtarzamy 5 - 10 razy. 

 

 


