
Ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej  
 
dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

1. Ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe i wzmacniające mięśnie grzbietu. 

-w siadzie skrzyżnym, ściąganie łopatek i uwypuklanie klatki piersiowej przy pomocy ruchu 

ramion (skurcz- ramiona złożone w  tzw. skrzydełka). 

 -w leżeniu przodem, uniesienie głowy i tułowia-dłonie zwinięte w pięści dotykają oczu „patrzymy  

przez lornetkę’’. 

-w leżeniu przodem skłony tułowia w tył, ramiona w bok „samoloty’’.  

-w leżeniu przodem podawanie z ręki do ręki przedmiotu np. małej piłeczki ,odbieranie za 

plecami-raz w jedną raz w drugą stronę. 

-klęk podparty „węszący piesek’’- dłonie skierowane palcami do siebie, ramiona  ugięte w 

stawach łokciowych, nos nad podłożem-posuwanie się do przodu krokiem naprzemianstronnym. 

2.Ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej. 

- różne formy czworakowania. 

 -pozycje „Klappa’’(ukłon japoński) 

-ćwiczenia ramion- skurcze , wznosy, krążenia. 

-pełzanie, 

 -poślizgi na kocyku w leżeniu przodem. 

3.Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha. 

-w leżeniu tyłem naśladowanie jazdy na rowerze. 

-leżenie tyłem, w dłoniach woreczek lub piłka-zamach, przejście do siadu, włożenie woreczka czy 

piłki między stopy, powrót do leżenia ,oddanie woreczka dłoniom. 

-leżenie tyłem ,kończyny dolne zgięte w stawach biodrowych i kolanowych, stopy na podłodze, 

na zawołanie „pozdrów czoło kolanami”- uniesienie głowy i przyciągnięcie kolan do czoła. 

-czworakowanie, zabawy w pieski, kotki. 

4.Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladków i ud. 

-w leżeniu przodem napinanie i rozluźnianie  mięśni pośladków ,uderzanie piętami o pośladki, 

unoszenie nóg prostych tuż nad podłoże, nożycowe ruchy nóg. 



5.Ćwiczenia oddechowe. 

-w siadzie, leżeniu, czy staniu wdech powietrza nosem, wydech ustami z „syczeniem ssssss…….” 

-dmuchanie balonika, gaszenie świeczki, dmuchanie w kuleczkę z waty , piórko czy piłeczkę do 

ping-ponga. 

6.Ćwiczenia kształtujące odruch (nawyk) prawidłowej postawy. 

7.Ćwiczenia przeciw stopom płasko-koślawym. 

-chód na palcach i na zewnętrznych krawędziach stóp, palce podkurczone. 

-w pozycji siedzącej zbieranie palcami stóp drobnych przedmiotów jak: kamyki, kasztany, klocki, 

woreczek z grochem. 

-w siadzie, kolana rozwarte, toczenie między stopami piłeczki (palce stóp podkurczone) 

-chód gąsienicowy (bez odrywania stóp od podłoża, a poprzez podkurczanie palców posuwanie 

się do przodu). 

-w siadzie, lub leżeniu tyłem „bicie braw stopami”, kolana zgięte rozwarte, stopy uderzają o 

siebie. 

-w staniu unoszenie wewnętrznych krawędzi stóp z jednoczesnym podkurczeniem palców stóp. 


