
Gimnastyka korekcyjna cz. XIII 

 

Najpierw zrobimy rozgrzewkę:  

 chodzimy na paluszkach, głowa wyciągnięta do góry, najlepiej połóżcie książkę lub małą 

poduszkę na głowę, 

 w marszu krążymy ramionami w tył, w przód, 

 maszerujemy wysoko unosząc kolana, 

 stajemy w rozkroku, robimy kilka skłonów do prawej, następnie lewej nogi, 

 kładziemy dłonie na biodra, krążenie bioder w prawo, następnie w lewo. 

 

Ćwiczenia: 

 

1. Bocian. 

Dziecko staje w postawie skorygowanej na palcach, z rękoma wyprostowanymi uniesionymi 

w bok. Na sygnał dziecko unosząc wysoko kolana, porusza się po łące udając bociana. 

Dodatkowo wykonuje powolne i obszerne ruchy wyprostowanymi rękoma w górę i w dół. 

Plecy powinny być wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę. 

Czas trwania 2 min 

 

2. Odpowiadanie ruchami głowy. 

Dziecko siedzi przed rodzicem w siadzie skrzyżnym, ręce ułożone w „skrzydełka”. Rodzic 

zadaje pytanie, np. Czy dzisiaj pada deszcz? Czy teraz jest noc? Czy masz ubraną czerwoną 

bluzkę? Dziecko odpowiada ruchami głowy, na tak – potakiwanie, na nie – zaprzeczenia. 

Tułów musi pozostać nieruchomy, w pozycji skorygowanej. 

 

3. Skradający się kotek. 

Dziecko ustawiają się w pozycji klęku podpartego z ugiętymi rękoma. Palce skierowane do 

środka. Klatka piersiowa i głowa nisko nad podłogą. W tej pozycji dziecko przemieszcza się 

do przodu przestawiając dłonie, podciągając jedną nogę dotychczas wyprostowaną. Druga 

pozostaje w tyle aż do momentu pełnego wyprostu.  

Czas trwania 2 min. 

 

4. Dzięcioł stukający. 

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym w pozycji skorygowanej. Na sygnał: Dzięcioł kłuje, 

naśladuje głową ruchy uderzania dziobem dzięcioła o drzewo. Tułów cały czas trwania 

zabawy powinien być wyprostowany i unieruchomiony. Tempo wykonywania ruchów można 

wyznaczać wystukując rytm na bębenku.  

Czas trwania nie dłużej niż 2 minuty. 

 

5. Nurkująca kaczka. 

Dziecko w klęku podpartym. Na sygnał wykonuje ruchy głową i tułowiem naśladując 

nurkującą i wynurzającą się kaczkę: ugina ręce w łokciach, zbliżając głowę do podłogi, 

wysuwa głowę do przodu, prostuje ręce, zadziera wysoko głowę i wraca do klęku podpartego.  

Wykonuje dziesięć „nurkowań.” 

 

Na zakończenie połóżcie ręcznik na podłodze, ściągnijcie skarpety, usiądźcie naprzeciw 

ręcznika i zwijajcie go jak ślimaczki palcami stóp. 

Wstajemy, unosimy ręce do góry – robimy wdech, opuszczamy ramiona – wydech. 

Powtórzcie 3 razy. 



Życzę Wam udanych wakacji, uważajcie na siebie i trzymajcie się prosto!  Pozdrawiam 

Was serdecznie Teresa Sypień 

 


