
Materiały do pracy zdalnej z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie! 

Proponuję, aby na czas kwarantanny kontynuować z dziećmi ćwiczenia z 

gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.  

Zajęcia gimnastyki korekcyjno-korekcyjnej odbywają w oparciu o gry, zabawy 

ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe i 

specjalistyczne. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała jest głównym 

założeniem gimnastyki korekcyjnej. W związku z tym proponuję o wybranie po 

jednej z propozycji w poszczególnych kategoriach filmów i pracę na podstawie 

tych filmów.  

Zalecenia ogólne do wykonywania ćwiczeń: 

Ćwiczyć należy we własnym tempie i dostosowywać ćwiczenia do swoich 

możliwości. Pamiętaj ćwicz powoli i dokładnie obserwując trenera na 

komputerze. Jeśli czujesz, że potrzebujesz przerwy zrób sobie chwilę 

odpoczynku i kontynuuj ćwiczenia. 

Należy przygotować się do ćwiczeń: założyć wygodny strój, przewietrzyć 

pomieszczenie, przygotować sobie wodę do picia.  

Trening wykonuj w dogodnej dla siebie godzinie, pod okiem Rodzica, jeśli nie 

czujesz się dobrze przełóż trening na inny dzień.  Jeśli jakieś ćwiczenie jest dla 

Ciebie za trudne opuść je i po przerwie ćwicz dalej.  

Rozpoczynamy od krótkiej rozgrzewki. Dobrze przeprowadzona rozgrzewka 

przygotowuje organizm do właściwych ćwiczeń i zapobiega kontuzjom. 

Opis kategorii filmów 

W pierwszej części wybrałem filmy uniwersalne z ćwiczeniami korekcyjnymi i 

ogólnorozwojowymi. Należy wybrać sobie jeden z filmów i ćwiczyć podany 

program dostosowując tempo i ćwiczenia do swoich możliwości, trudniejsze 

ćwiczenia wykonujemy wolniej albo pomijamy i ćwiczymy dalej. Ten trening 

wykonujemy pod okiem Rodzica 1 raz w tygodniu. 



Druga kategoria nawiązuje do uniwersalnego zestawu ćwiczeń gimnastyki 

korekcyjnej, który może być wykonywany przez dzieci w różnym wieku, tutaj 

wybieramy kategorię wiekową i wykonujemy zadany program najlepiej 2 razy w 

tygodniu 

Trzecia kategoria dotyczy poszczególnych wad postawy. Rodziców proszę o 

przeanalizowanie filmów pod kątem konkretnej wady postawy. Proszę obejrzeć 

ćwiczenia, które mogą być stosowane przy danej wadzie postawy i wybranie 

kilku ćwiczeń i wykonywanie ich z dzieckiem, jako dodatkowy trening w 

tygodniu. Ta kategoria nie jest obowiązkowa i dotyczy głównie starszych dzieci.  

Pamiętajmy, że gimnastyka korekcyjna jest niezwykle ważnym elementem 

aktywności ruchowej w życiu codziennym. 

Ważnym elementem jest także utrwalenie nawyków korygowania postawy 

ciała, dlatego zwracamy uwagę dziecku na zachowywanie prawidłowej postawy 

ciała podczas czynności domowych, prawidłowego siedzenia i dbanie, aby 

dziecko nie przesiadywało za długo przed różnego rodzaju mediami. 

Życzę powodzenia i pozdrawiam 

Stanisław Grzonka 

 

Filmy w kategorii 1  

Ćwiczenia dla młodszych dzieci 

Ćwiczenia dla dzieci - prawidłowa postawa 
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

"Wyprostuj się!" - Profilaktyka wad postawy u dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec 

Zabawy z piłką, ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dzieci 

Andrzej i niezapomniana zabawa - WF Dla Dzieci Online #3 - Treningi dla 
Twojego Dziecka w Domu 
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

Zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe z młodszym dzieckiem 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE


Tomek i wilki w lesie - WF Dla Dzieci Online #2 - Treningi dla Twojego 
Dziecka w Domu 
https://www.youtube.com/watch?v=6WDctpWeRiQ 

Ania i Lenka - WF Dla Dzieci Online #1 - Treningi dla Twojego Dziecka w 
Domu 
https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg 

 

Filmy w kategorii 2 

Gimnastyka korekcyjna Trzymaj się prosto - przedszkolaki 
https://www.youtube.com/watch?v=WJR6IuHixYk 

Gimnastyka korekcyjna Trzymaj się prosto - szkoła podstawowa 
https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I 

Gimnastyka korekcyjna Trzymaj się prosto – starsze dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=2pSf2L10trs 

 

Filmy w kategorii 3 

Pielęgnacja i rozwój dziecka - Ćwiczenia na koślawość kolan 
https://www.youtube.com/watch?v=e4exTQfjDQ4 

Pielęgnacja i rozwój dziecka - Ćwiczenia na płaskostopie 
https://www.youtube.com/watch?v=AW42RaWllFg 

Pielęgnacja i rozwój dziecka - Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia 
https://www.youtube.com/watch?v=B6hdgPnUUWs 

 Pielęgnacja i rozwój dziecka - Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia 
cz. II 
https://www.youtube.com/watch?v=AwuBsfPi0lY 

ODSTAJĄCE ŁOPATKI - Ćwiczenia korekcyjne wad postawy 
https://www.youtube.com/watch?v=6uG1SXjurRE 

PLECY OKRĄGŁE - Ćwiczenia korekcyjne wad postawy 
https://www.youtube.com/watch?v=H9Yl0iShmQ8 

PLECY WKLĘSŁE - Ćwiczenia korekcyjne wad postawy 
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https://www.youtube.com/watch?v=OqxC1qRkOkU 

PLECY OKRĄGŁO-WKLĘSŁE - Ćwiczenia korekcyjne wad postawy 
https://www.youtube.com/watch?v=U-GjNvhElmM 

KOLANA KOŚLAWE - Ćwiczenia korekcyjne wad postawy 
https://www.youtube.com/watch?v=ex0bHbNxjgA 

KOLANA SZPOTAWE - Ćwiczenia korekcyjne wad postawy 
https://www.youtube.com/watch?v=YvzhmT2_ZK4 

STOPA PŁASKA - Ćwiczenia korekcyjne wad postawy 
https://www.youtube.com/watch?v=U5_73l2bN48 

 

 

Opracował mgr Stanisław Grzonka 
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