
Gimnastyka korekcyjna 
 
 

Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach wynika, iż co trzecie dziecko wymaga 

działań profilaktyczno-leczniczych. Podstawą jest gimnastyka korekcyjna stanowiąca 

profilaktykę zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Najczęstsze wady postawy 

wśród dzieci to:  
1. Płaskostopie;  
2 Koślawość kolan i stóp;  
3. Odstające łopatki;  
4. Skrzywienie kręgosłupa (skolioza)  
5. Asymetryczne ustawienie barków i łopatek;  
6. Okrągłe plecy. 

 

Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych prowadzących do 

korekcji postawy ciała. Jest to proces długofalowy i wieloletni, w którym ruch, w każdej 

postaci jest sprzymierzeńcem w zapobieganiu wadom postawy. 

 
 

Zestaw ćwiczeń na koślawość kolan i stóp 
 
 

Ćwiczymy codziennie około 15 minut o stałej porze – np. wieczorem przed kąpielą.  
Każde ćwiczenie powtarzamy 10 razy.  

1. Pozycja wyjściowa (p.w) – siad skrzyżny – rozpieranie kolan rękami z niewielkim 

opadem tułowia w przód . 

2. P.w. siad skrzyżny , stopy podeszwowo złączone ze sobą, dłonie obejmują stopy. 

Rozpieranie kolan łokciami rozsuwanymi na zewnątrz z niewielkim opadem tułowia 

w przód . 

3. W staniu – chwyt małego ręcznika palcami stóp i podrzucenie go do góry.  
4. W leżeniu tyłem (na plecach) nogi ugięte w kolanach, stopy oparte o podłoże . Ręce w 

pozycji skrzydełek leżą na podłodze – wdech nosem - wydech ustami . 

 

Zestaw ćwiczeń na plecy okrągłe i boczne skrzywienie kręgosłupa 

(skoliozę): 
 

1. P.w. siad skrzyżny - przekazywanie drobnego przedmiotu ( ołówka piłeczki gumki ) 

z ręki prawej do lewej nad głową 

2. P.w.  jak wyżej - przekazywanie drobnego przedmiotu z ręki prawej do lewej ale za 

plecami. Prawa ręka podaje z góry , lewa zabiera od dołu na plecach - zmiana ręki. 

3. Ręce w pozycji "skrzydełek", długi przedmiot (np. kij, drążek) ułożony na plecach na 

wysokości łopatek . Dłonie trzymają przedmiot . Chodzenie na palcach lub piętach. 



4. P.w. leżenie tyłem (na plecach), ramiona odwiedzione, łokcie zgięte i oparte                        

o podłogę. Napięcie mięśni grzbietu z wciskaniem ramion o podłogę ( ok. 10 sekund). 

 

Zestaw ćwiczeń na szpotawość kolan i skoliozę: 

 

1. P.w. siad skrzyżny; ręce chwytają kolana od dołu i pchają do góry ,a kolana oporują                

(ręce mówią jesteśmy silne a kolana mówią - to my jesteśmy silniejsze); 

2. Chwytanie palcami stóp przedmiotów z podłogi, lub ściąganie palcami od nóg 

skarpetki bez pomocy rąk). 

3. P.w. siad z ugiętymi nogami i kolanami rozchylonymi na zewnątrz; podeszwy stóp 

złączone ze sobą , dłonie obejmują stopy ( tak zwany motylek) - ruchy kolanami                     

w górę i w dół. 

4. P.w. leżenie tyłem. Ręce ugięte w łokciach oparte o podłogę ( kąt 90 stopni) Napięcie 

mięśni grzbietu z wciskaniem ramion w podłogę ( około 10 sekund). 

5. P.w. siad skrzyżny - ręce bokiem w górę-głęboki wdech, opuszczając ręce robimy 

wydech. 

 

                                                                                                    Opracowanie: Ewa Chwała 


