
Gimnastyka korekcyjna to dobry sposób na poradzenie sobie z wadami postawy, przede wszystkim u 

dzieci i młodzieży, ale gimnastyka korekcyjna przydatna jest także 

 w przypadku osób dorosłych. 

Zachęcam do ćwiczeń całe rodziny!!! 

Informacja dla rodziców:  

Zanim rozpoczniemy gimnastykę korekcyjną, należy rozgrzać mięśnie przy pomocy krótkiej rozgrzewki, 

rozciągając je, wykonując krążenia rąk, nóg, tułowia oraz wymachy i skłony. 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci często jest jednym z elementów ćwiczeń podczas zajęć pozaszkolnych 

również w internacie. Dzieci mają tendencję do przyjmowania nieprawidłowej postawy: garbią się, 

przyjmują niewłaściwą postawę podczas siedzenia, mają też czasem źle dobrane obuwie, co może stać się 

przyczyną płaskostopia i skrzywień kręgosłupa. Wiele dzieci nie ma wystarczającej dawki ruchu, 

szczególnie ruchu na świeżym powietrzu, długie godziny spędzając przed ekranem telewizora i za 

komputerem, a także wpatrując się w ekran smartfona. Wszystko to prowadzi do przybierania przez dzieci i 

młodzież nieprawidłowej postawy. Podczas zajęć w SOSW, dzieci uczęszczają na gimnastykę korekcyjną w 

grupie, odbywającą się pod okiem doświadczonego nauczyciela, ale w obecnych czasach powinny 

wykonywać ćwiczenia w domu.  

Ćwiczenia korekcyjne dla dzieci często wykonuje się przy użyciu przyborów gimnastycznych. Można je 

zastąpić np. zamiast piłki można wykorzystać poduszkę, pluszaka, zamiast obciążników wystarczy 

zastosować plastikową butelkę z wodą, itp. 

Oczekiwane efekty gimnastyki korekcyjnej: 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci pozwala skutecznie zapobiegać powstawaniu wad postawy oraz 

korygować wady już istniejące. W przypadku osób dorosłych główny celem gimnastyki korekcyjnej jest 

wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała. 

Cel zajęć: 

• Gimnastyka korekcyjna wzmocni mięśnie grzbietu i brzucha, odpowiedzialne za utrzymanie 

kręgosłupa we właściwym położeniu oraz odpowiedzialne za utrzymanie właściwej postawy, dlatego 

ważne jest, żeby regularnie wykonywać zalecone ćwiczenia. 

Zalecenia: Proponowane przeze mnie ćwiczenia lub ich elementy możecie wykonywać codziennie, bez 

względu na termin ich wysłania.  

Dzisiaj proponuję Wam ćwiczenia, które pomogą w odciążeniu kręgosłupa i wzmocnieniu mięśni 

posturalnych. 

https://www.youtube.com/watch?v=9VtMid8rlMA 

Pozdrawiam i zachęcam do wysyłania zdjęć i filmików.  

Życzę zdrowia.  

A. Jakimko 

https://www.youtube.com/watch?v=9VtMid8rlMA

