
ZESTAW ĆWICZEŃ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 

DLA UCZNIÓW 

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 

DO WYKONANIA W WARUNKACH DOMOWYCH 

 

 

 

 

 

Wskazówki dla Rodziców 

 

Drodzy rodzice, to od Was zależy teraz czy proces naprawczy zdiagnozowanych wad postawy 

u Waszych dzieci będzie kontynuowany czy nie. Do tej pory Wasze dzieci odbywały zajęcia 

gimnastyki korekcyjnej w szkole. Okres pandemii zmienił  

i zdezorganizował nasze życie. Dzisiaj szkoła została przeniesiona do Waszych domów  

a Wy staliście się nauczycielami, terapeutami, psychologami. W trosce o zdrowie  

i właściwą postawę ciała Waszych dzieci przygotowaliśmy poniższe opracowanie aby ułatwić 

Wam w warunkach domowych podtrzymywać proces rehabilitacji. 

Systematyczność ćwiczeń ma ogromne znaczenie. Nie tylko pozwala na korektę wady 

rozwojowej ale przede wszystkim nie dopuszcza do jej pogłębiania. 

Dlatego - drodzy rodzice, zadbajcie o to, aby dzieci wykonywały zadania przynajmniej raz 

dziennie. Przygotujcie właściwie miejsce do ćwiczeń. Najlepiej pokój, gdzie dziecko czuje 

się dobrze (na przykład pokój gdzie lubi się bawić). Przed przystąpieniem do aktywności 

ruchowej należy to pomieszczenie przewietrzyć i pozostawić w nim uchylnie otwarte okno. 

Odsunąć z miejsca ćwiczeń lekkie meble i rzeczy, które mogą nie tylko ograniczać przestrzeń 

ale także stwarzać zagrożenie zdrowia i życia. Dziecko powinno posiadać elastyczny strój 

sportowy niekrępujący ruch ciała. 

W miarę możliwości stwórzcie warunki takie aby podczas ćwiczeń inni domownicy nie 

przeszkadzali. Przygotujcie muzykę relaksacyjną lub taką, którą dziecko chętnie słucha. 

Zgromadźcie wcześniej przybory w współpracy z dzieckiem, które będą wykorzystywane 

podczas wykonywanych zadań np.: mata, mała poduszka lub wałek, piłki różnego rozmiaru, 

kocyki, woreczki, nawet ulubione pluszaki. 

Rozmawiajcie z dzieckiem podczas ćwiczeń spokojnym, opanowanym głosem. Zachęcajcie 

Je do pracy. Przekonujcie o potrzebie realizacji projektu naprawczego dla ich własnego 

zdrowia i lepszego samopoczucia. Asekurujcie dziecko kiedy ocenicie, że sytuacja tego 

wymaga. Korygujcie na bieżąco błędy. Chwalcie i nagradzajcie Jego wysiłek. Pamiętajcie, że 

dziecko zawsze ma prawo przerwać ćwiczenie w sytuacji odczuwania bólu lub zmęczenia. 

 

 

Poniższe ilustracje pomogą Państwu ocenić wadę postawy dziecka oraz dokonać wyboru 

ćwiczeń zamieszczonych w tabeli. 

 

 

Ilość powtórzeń, serii oraz przerw między seriami została uwzględniona odpowiednio  

do etapu edukacyjnego wg przykładu: 

 

 

przedszkole :   3x  (ilość powtórzeń)  /  3x  (ilość serii)  /  10 sek. (czas między seriami) 

 

 



Najczęstsze wady postawy: 

 

1. koślawość kolan 

 

 
 

Koślawość kolan to układ nóg przypominający znak „X”, gdzie przyśrodkowe 

powierzchnie kolan stykają się, natomiast stopy pozostają w pewnej odległości od siebie. 

 

2. szpotawość kolan 

 

 
 

Szpotawość kolan występuje wtedy, gdy w pozycji wyprostowanej stopy łączą się ze sobą 

natomiast kolana pozostają w pewnej odległości od siebie. 

 

 

3.  stopa płasko-koślawa  

 

 
 

Stopa płasko-koślawa występuje wtedy gdy stopa oraz pięta przekrzywia się do 

wewnątrz i krawędziami przyśrodkowymi przylega do podłoża. 



4. stopa wydrążona (tzw. szpotawa) 

 
Stopa wydrążona to stopa, w której sklepienie jest nadmiernie uniesione. 

 

5. skolioza 

 

 
 

Skolioza jest skrzywieniem kręgosłupa które może występować na trzech płaszczyznach: 

boczne wygięcie w płaszczyźnie czołowej, odchyleniu w płaszczyźnie strzałkowej oraz 

odcinkowej rotacji osiowej. 

 

6. lordoza (plecy wklęsłe) 

 
Najczęściej występującą jest lordoza lędźwiowa – oznacza zbyt duże wygięcie kręgosłupa 

do przodu. 

 

7. kifoza (plecy okrągłe) 

 
 

Kifoza to nadmierne i nienaturalne wygięcie kręgosłupa do tyłu 



 

8. plecy płaskie 

 

 
Plecy płaskie są to wada postawy, która charakteryzuje się nadmiernym spłaszczeniem 

fizjologicznych krzywizn kręgosłupa lub ich całkowitym brakiem 

 

9. klatka piersiowa lejkowata (tzw. szewska) 

 

 
 

Klatka piersiowa lejkowata polega na zapadnięciu się mostka na odcinku o różnej 

długości.  

 

10. klatka piersiowa kurza  

 

 
 

Klatka piersiowa kurza występuje wtedy, gdy mostek oraz przylegające do niego 

chrząstki żebrowe są nadmiernie wysunięte do przodu. 

 

 

 

 
 

WADA 

POSTAWY 

 

OPIS ĆWICZENIA 

ILOŚĆ POWTÓRZEŃ, SERII,  

CZAS PRZERW MIĘDZY SERIAMI 

 

 

UWAGI 

 

KOŚLAWOŚĆ 

KOLAN 

 

 

1. siądź w siadzie ugiętym podpartym i klaskaj podeszwami stóp 

*przedszkole: 3x / 3x / 10 sek. 

*klasy I-IV :   5x / 4x / 10 sek. 

*klasy V-VII : 5x / 5x / 10 sek. 

 

Stopy powinny 

zderzać się 

możliwie pełną 

powierzchnią 



*szkoła ponadpodstawowa : 10x / 5x / 10 sek. 

2. połóż się na plecach nogami do ściany, włóż piłkę miedzy 

kolana i maszeruj stopami w górę i w dół po linii prostej 

*przedszkole : 2x / 2x / 15 sek. 

*klasy I-IV : 4x / 4x / 15 sek. 

*klasy V-VIII : 6x / 4x / 15 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa : 8x / 5x / 20 sek. 

3. usiądź w siadzie skrzyżnym (po turecku), dłonie oprzyj na 

kolanach i odpychaj je w dół 

*przedszkole: 3x / 5x / 10 sek. 

*klasy I-IV : 5x / 5x / 10 sek. 

*klasy V-VIII 10x / 5x / 10 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa 15x / 5x / 10 sek. 

 

 

Zwracamy 

uwagę na 

stawianie stóp 

po prostej linii 

 

 

Zwracamy 

uwagę na prosty 

tułów 

 

SZPOTAWOŚĆ 

KOLAN 

 

 

1. w postawie stojącej, gumowa piłeczka między kolanami,  

napinanie pośladków i łączenie kolan 

*przedszkole : 5x / 3x / 10 sek.  

*klasy I-IV : 5x / 5x / 10 sek. 

*klasy V-VIII : 8x / 5x / 10 sek 

*szkoła ponadpodstawowa : 10x / 6x / 10 sek. 

2. w lekkim rozkroku wykonujemy półprzysiad i naciskamy 

dłońmi na kolana tak aby się dotykały 

*przedszkole : 3x / 3x / 10 sek. 

*klasy I-IV :  4x / 4x / 10 sek. 

*klasy V-VIII : 5x / 5x / 10 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa: 10x / 5x / 10 sek. 

3. leżenie tyłem nogi w rozkroku, 

uginanie kolan i łączenie ich ze sobą tak aby stopy nie zbliżały 

się do siebie 

*przedszkole : 2x / 3x / 10 sek. 

*klasy I-IV : 3x / 3x / 10 sek. 

*klasy V-VIII : 5x / 3x / 10 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa : 10x / 4x / 10 sek. 

 

 

Piłeczkę można 

zastąpić małą 

poduszką, 

ręcznikiem lub 

zabawką 

 

Rodzice 

pomagają 

dziecku w 

dociskaniu 

kolan 

 

Kontrolujemy 

poprawność 

wykonywanego 

zadania 

 

STOPA  

PŁASKO-

KOŚLAWA 

 

 

1. ściskanie piłki lub gąbki podeszwową stroną stóp 

*przedszkole: 5x / 3x / 10 sek. 

*klasy I-IV:  10x / 3x / 10 sek. 

*klasy V-VIII: 15x / 3x / 10 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa 20x / 3x / 10 sek. 

2. w siadzie kolana rozchylone na zewnątrz  

-przekładamy woreczek, gąbkę podeszwową częścią stóp z nogi 

do nogi 

*przedszkole: 5x / 3x / 10 sek. 

*klasy I-IV : 10x / 3x / 10 sek. 

*klasy V-VIII : 15x / 3x / 10 sek. 

 

3.leżenie tyłem  z trzymaniem palcami stóp woreczków, gąbek. 

Wykonujemy rowerek 

*przedszkole : 3 min. 

*klasy I-IV : 5 min. 

*klasy V-VIII : 10 min. 

*szkoła ponadpodstawowa :15 min. 

 

 

Zwracamy 

uwagę na 

poprawne 

wykonywanie 

zadań 

 

STOPA 

WYDRĄŻONA 

(SZPOTAWA) 

 

 

1. stań na palcach na stopniu lub grubej książce, tak aby pięty 

wystawały poza stopień i powoli opuszczaj pięty w dół      
*przedszkole 3serie po 5 razy                                                   

*klasy I-IV  3 serie po 10 razy                                                 

 

Rodzice 

asekurują 

dziecko podczas 

ćwiczeń 



*klasy V- VIII 3 serie po 15 razy 

                                                                                                        

2. stań w pozycji stojącej, wspinaj się powoli na palce do góry, 

staraj się zachować równowagę, w razie czego przytrzymaj się 

ściany, wytrzymaj kilka sekund 

* przedszkole : 5x / 3x / 10 sek. 

*klasy I- IV : 10 x / 3x / 10 sek. 

*klasy V- VIII 3 : 15x / 3x / 10 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa 20x / 5x / 15 sek. 

3. masujemy grzbietową część stopy piłeczką   

*przedszkole : 5 min. 

*klasy I-IV : 10 min. 

*klasy V-VIII : 10 min. 

*szkoła ponadpodstawowa : 15 min. 

 

 

SKOLIOZA 

 

 

 

1.w staniu -wykonywanie skłonów tułowia w przód z 

wyprostowanymi rękoma. Wyprostowanymi rękoma należy 

próbować dotknąć podłogi 

*przedszkole: 5x 

*klasy : I-IV : 10x 

*klasy :V-VIII : 10x / 2x / 10 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa: 10x / 3x / 15 sek. 

 

2.stojąc tyłem przy ścianie staramy się dotykać nią głową, 

plecami, pośladkami oraz nogami, najbliżej jak się da, by nie 

odrywać ciała 

*przedszkole: 5x / 2x / 10 sek. 

*klasy : I-IV : 10x / 3x / 10 sek. 

*klasy : V-VIII : 15x / 3x / 10 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa : 20x / 3x / 10 sek. 

 

3.wykonywanie przysiadów stojąc w lekkim rozkroku, podczas 

ćwiczenia należy utrzymywać proste plecy : 

*przedszkole: 5x 

*klasy I-IV : 10x 

*klasy V-VIII : 10 x / 3x / 10 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa: 15x / 4x / 10 sek. 

 

 

Rodzic zwraca 

uwagę na to aby 

dziecko nie 

uginało nóg  w 

kolanach w tym 

ćwiczeniu tyłem  

 

 

 

Przyklejamy 

swoje ciało do 

ściany  

 

 

 

 

 

 

Ważne jest 

utrzymanie 

prostych pleców; 

można ćwiczenie 

wykonać wraz z 

dzieckiem 

 

 

LORDOZA 

(PLECY  

WKLĘSŁE) 

 

 

 

 

1. brzuszki – w leżeniu na plecach , kolana ugięte, stopy postawione  

na podłożu, na szerokości bioder .Następnie robimy skłon w przód  i 

wracamy do leżenia tyłem 

Przedszkole : 10 x 

*klasy I-IV : 10x / 2x / 10 sek. 

*klasy V-VIII :15x / 3x / 10 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa :15x / 4x / 15 sek. 

 

 

 

 

2. leżenie na plecach, ręce wzdłuż tułowia, płasko na podłożu, 

nieco szerzej niż barki, stopy szeroko, próbujemy zgiąć się w 

bok, żeby dotknąć dłonią stopy 

przedszkole- po 5 powtórzeń na stronę 

klasy I-IV : po 6 powtórzeń na stronę 

klasy V-VIII: 10 powtórzeń na stronę 

szkoła ponadpodstawowa: 15 powtórzeń na stronę 

 

3. wypychanie bioder – leżenie na plecach, kolana zgięte, stopy 

 

Pilnujemy aby 

dziecko nie 

podpierało się 

rękoma, ani też 

nie ciągnęło do 

góry samej 

głowy. 

Pod odcinek 

lędźwiowy 

kładziemy mały 

koc lub ręcznik.  

 

Pod odcinek 

lędźwiowy 

kładziemy mały 

koc lub ręcznik 

 

 

 

 

 

Przy wypchaniu 

bioder do góry 



płasko na podłodze na szerokości bioder  

- spinając pośladki wypychamy miednicę do góry, pamiętając o 

odpowiednim napięciu brzucha 

*przedszkole: 6x 

*klasy I-IV : 10x 

*klasy V-VIII : 15x 

*szkoła ponadpodstawowa:-10x / 2x / 10 sek. 

 

 

 

 

 

 

 

4. wysoka deska (plank) – leżenie w podporze na 

przedramionach, mięśnie brzucha i pośladków zaciśnięte, 

pozycja prosta, bez wychyleń odcinaka lędźwiowego ku dołowi 
klasy V-VIII oraz szkoła ponadpodstawowa wytrzymać min. 30s. im 

dłużej tym lepiej 

liczymy sobie w 

przedszkolu i 

klasach 

młodszych do 5  

i dopiero 

opuszczamy 

biodra; w kl. 

starszych 

odliczamy do 8 

i opuszczamy 

biodra. Pod 

odcinek 

lędźwiowy 

kładziemy mały 

koc lub ręcznik 

 

 

 

 

 

 

 

KIFOZA 

(PLECY 

OKRAGŁE) 

 

 

1. połóż się na plecach, pod plecami zrolowany ręcznik na 

wysokości łopatek, nogi ugięte 

- przesuwanie wyprostowanych rąk po podłodze w stronę bioder 

a następnie w stronę głowy 

*przedszkole : 4x / 2x / 10 sek. 

*klasy I-IV: 5x / 5x /10sek 

*klasy V-VIII: 3x / 10x / 10sek 

*szkoła ponad podstawowa: 5x /10x /10sek 

 

2. polóż się na brzuchu, na wysokości pępka pod brzuchem 

zrolowany ręcznik, głowa uniesiona ramiona w bok 

- przenoszenie wyprostowanych rąk w tył z przełożeniem  

woreczka lub książki z ręki do ręki nad biodrami 

*przedszkole: 5x 

*klasy I-IV: 5x / 5x /10sek 

*klasy V-VIII: 10x / 3x /10 sek 

*szkoła ponadpodstawowa: 10x / 3x/ 10 sek. 

 

3 .siad na krześle w pozycji skorygowanej,  na głowie woreczek 

lub książka 

- powstań wykonaj marsz  w pozycji  skorygowanej z 

utrzymaniem woreczka na głowie i wróć na krzesło 

*przedszkole: 5x 

*klasy I-IV: 5x /5x / 10sek. 

*klasy V-VIII: 3x /10x / 10sek. 

*szkoła ponadpodstawowa: 3x / 10x / 10sek. 

 

 

Łopatki 

dociskamy do 

podłoża 

 

 

 

 

 

 

Woreczek 

można 

przenosić 

również z 

przodu z ręki do 

ręki 

 

 

 

Rodzic koryguje 

sylwetkę 

dziecka. 

 

PLECY PŁASKIE 

 

 

1. w klęku prostym podpartym wykonujemy koci grzbiet z 

wydechem 

*klasy I-IV: 3x / 8x / 10sek. 

*klasy V-VIII: 5x / 10x / 10sek. 

*szkoła ponadpodstawowa: 5x / 10x  /10sek. 

 

2. połóż się na plecach nogi zgięte ramiona wzdłuż tułowia. 

unoszenie  bioder w górę. 

*klasy I-IV: 5x / 5x / 10sek. 

*klasy V-VIII: 3x /10x / 10sek. 

*szkoła ponadpodstawowa: 3x / 10x / 10sek. 

 

 

Plecy 

wyginamy w 

górę i w dół 

 

 

 

W trakcie ruchu 

spinamy 

pośladki 

 

 

 



3. w leżeniu na brzuchu  ramiona zgięte, dłonie przy klatce  

wyprost ramion z uniesieniem tułowia. 

* klasy I-IV:  4x / 5x /10sek. 

* klasy V-VIII: 3x /10x / 10sek. 

* szkoły ponadpodstawowe: 3x /10 x /10sek. 

 

Zwracamy 

uwagę na 

dokładność 

wykonania 

ćwiczeń 

 

KLATKA 

PIERSIOWA 

LEJKOWATA 

(SZEWSKA) 

 

 

1. leżenie na plecach , nogi ugięte w kolanach ramiona wzdłuż  

tułowia 

- przenoszenie ramion w górę za głowę, wdech, opuszczenie ramion 

w dół – wydech 

*przedszkole: 6x 

*klasy I-IV: 8x / 2x/ 10 sek. 

*klasy V-VIII : 10x /2x / 10 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa : 10x / 5x / 15 sek. 

 

2. siad na pietach ramiona wzdłuż tułowia 

- krążenie ramion przodem w górę za głowę. 

*przedszkole: 8x 

*klasy I-IV: 10 x 

*klasy IV-VIII 16 x / 2x / 10 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa : 20x / 3 x / 15 sek. 

 

3. „ ukłon japoński „  

- wzdłuż ciała,  wznosy i opady ramion i tułowia 

*przedszkole: 3x / 2x / 10 sek. 

*klasy I-IV: 3x / 3x / 10 sek. 

*klasy V-VIII: 5x / 4x / 15 sek. 

 

Wdech nosem, 

wydech ustami 

 

 

 

 

 

 

 

Nogi w siadzie 

złączone, tułów 

wyprostowany, 

głowa między 

ramionami 

 

KLATKA 

PIERSIOWA 

KURZA 

 

 

1. wymachy ramion w przód i tył – pozycja pionowa 

*przedszkole: 6x 

*klasy I-IV : 10 x 

*klasy V-VIII : 16x / 2x / 10 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa: 20 x / 3x / 15 sek. 

 

2. odmachy w tył i przód – pozycja pionowa 

*przedszkole: 6x 

*klasy I-IV : 8x 

*klasy V-VIII : 10 x / 2x / 10 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa : 20 x / 3x / 15 sek. 

 

3. wdech i wydech , ramiona podparte w biodrach. 

*przedszkole : 6x 

*klasy I-IV : 8x 

*klasy V-VIII : 12 x/ 2x / 10 sek. 

*szkoła ponadpodstawowa 20x / 3x / 15 sek. 

 

 

 

Ramiona proste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdech nosem, 

długi spokojny 

wydech ustami 

 

 

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W KOSZALINIE: 

 

AGNIESZKA WALIŃSKA 

ANNA DUSZYŃSKA 

AGNIESZKA JANKO-WEHRHAUSEN 

WALDEMAR KUŹNICKI 

RADOSŁAW GUDANIEC 


