
Gimnastyka korekcyjna 

Klasa III 

1 Testy na mięśnie brzucha, grzbietu i obręczy barkowej  

2 Rozwijanie sprawności kondycyjnej.  

3 Przeciwdziałanie słabemu rozwojowi fizycznemu przez rozwijanie koordynacji 

ruchowo-wzrokowej w ćwiczeniach indywidualnych i zespołowych oraz orientacji 

przestrzennej.  

 

4 Przeciwdziałanie przykurczom i zwiększenie ruchomości w stawach.   

5 Ćwiczenia elongacyjne bierne.  

6 Ćwiczenia elongacyjne czynne.  

7 Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej.  

8 Gry i zabawy korygujące daną wadę.  

9 Przeciwdziałanie poszczególnym wadom postawy.   

10 Zabawy i gry rozwijające nawyk prawidłowej postawy – minipiłka siatkowa  

11 Zabawy i gry w unikokej – rozwijające szybkość, zręczność i koordynacje ruchowo 

wzrokową. 

 

12 Doskonalenie zadań ruchowych rozwijających sprawność ruchową w pokonywaniu 

toru przeszkód i obwodzie ćwiczebnym. 

 

13 Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy w zabawach i grach ruchowych.  

14 Ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone.  

15 Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające stopy w odciążeniu.  

16 Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające mięśnie stopy w obciążeniu.  

17 Ćwiczenia oddechowe oporowane.  

18 Utrwalanie indywidualnych zadań przeciwdziałających poszczególnym wadom.   

19 Utrwalanie zadań ruchowych dotyczących najczęściej występujących odchyleń w 

narządach ruchu.  

 

20 Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy przez ćwiczenia muzyczno ruchowe.  

21 Przeciwdziałanie słabym mięśniom rąk i obręczy barkowej przez ćwiczenia z piłka 

lekarską – 1 kg.  

 

22 Utrwalanie zadań ruchowych wzmacniających mięśnie obręczy barkowej, grzbietu, 

brzucha, pośladków.  

 

23 Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ściągające łopatki.  

24 Plecy wklęsłe - opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.  

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

26 Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe i kulszowo –goleniowe Ćwiczenia 

wzmacniające mięśnie ściągające łopatki. 

 

27 Płaskostopie - opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.  

28 Przeciwdziałanie słabej koordynacji ruchowe-wzrokowej.  



29 Rozwijanie sprawności ogólnej przez utrwalanie ćwiczeń w terenie- rozwijających 

mięśnie posturalne.  

 

30 Przeciwdziałanie słabemu rozwojowi fizycznemu przez rozwijanie koordynacji 

ruchowo wzrokowej – w grach i zabawach w terenie. 

 

31 Plecy okrągłe – opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.  

32 Gry i zabawy korygujące daną wadę.  

33 Ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe biernie.  

34 Ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe czynnie.  

35 Ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone.  

36 Lekcje rezerwowe  

 


