
Gimnastyka korekcyjna 

Klasa II 

1 Testy na mięśnie grzbietu, brzucha, obręczy barkowej.  

2 Rozwijanie sprawności kondycyjnej.  

3 Kształtowanie wytrzymałości przez uaktywnienie mięśni posturalnych i 

oddechowych. 

 

4 Ćwiczenia oddechowe oporowane  

5 Rozwijamy sprawność koordynacji wzrokowo – ruchowej.  

6 Ćwiczenia oddechowe i ich wpływ na wszystkie wady.  

7 Przeciwdziałanie przykurczom i zwiększenie ruchomości w stawach.   

8 Przeciwdziałanie słabemu rozwojowi fizycznemu przez ćwiczenia czynne z oporem 

mięśni posturalnych. 

 

9 Nauka zadań indywidualnych dotyczących poszczególnych wad postawy oraz 

ćwiczeń przeciwdziałających ich powstawaniu 

 

10 Doskonalenie zadań indywidualnych, stopniowe wprowadzanie obciążeń (1kg) i 

zwiększenie ilości serii.  

 

11 Przeciwdziałamy przykurczom - ćwiczenia rozciągające.  

12 Ćwiczenia na ławeczkach z oporem - wzmacnianie obręczy barkowej.  

13 Ćwiczenia w grupach – podział wg. wady postawy.   

14 Gry i zabawy kształtujące i wzmacniające kondycję fizyczną.   

15 Postępowanie korekcyjne w poszczególnych wadach postawy.  

16 Ćwiczenia doskonalące siłę i wytrzymałość mięśni posturalnych i technik 

oddechowych przyspieszających regenerację organizmu po wysiłku.  

 

17 Przeciwdziałanie słabej koordynacji ruchowo wzrokowej przez gry i zabawy 

rzutne. 

 

18 Gry i zabawy korygujące daną wadę.  

19 Ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe biernie.  

20 Ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe czynnie.  

21 Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu odcinka piersiowego i 

mięśnie karku. 

 

22 Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ściągające łopatki.  

23 Plecy wklęsłe - opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.  

24 Przeciwdziałanie: 

- plecom okrągłym 

- odstającym łopatkom 

- asymetrii łopatek 

 



- bocznemu skrzywieniu kręgosłupa  

25 Przeciwdziałanie płaskostopiu i kolanom koślawym.  

26 Doskonalenie ruchu kształtującego prawidłową postawę i utrwalanie nawyku przez 

ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne. 

 

27 Rozwijanie orientacji przestrzennej w zajęciach terenowych , grach i zabawach 

rekreacyjno-sportowych.  

 

28 Testy na wytrzymałość mięśni grzbietu, brzucha, obręczy barkowej.   

29 Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo- lędźwiowe i proste uda czynnie.  

30 Gry i zabawy ze zmianą tempa i kierunku zabawy.  

31  Ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe czynnie.  

32 Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo- lędźwiowe i proste uda biernie.  

33 Ćwiczenia rozciągające mięśnie prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i 

czworobocznego lędźwi czynnie. 

 

34 Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.  

35 Plecy wklęsło-okrągłe - opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.  

36 Lekcje rezerwowe.  

 


