
Gimnastyka korekcyjna. Przykłady ćwiczeń w domu. 

 

 Ćwiczenia na płaskostopie: 

 

 Ćwiczenia w domu powinny być wykonywane nawet kilka razy dziennie - 

systematyczność jest bardzo ważna, ponieważ utrwala poprawne nawyki 

ruchowe. Rodzice powinni zachęcać dziecko do wspólnej zabawy np.: 

 

 proponując chodzenie na piętach i zewnętrznych krawędziach, 

 zwijanie stopami, na wyścigi, ułożonej na ziemi wstążki lub tasiemki - w 

tym celu dziecko musi szybko podkurczać i prostować stopy, 

 wspólnego sprzątania za pomocą stóp, czyli chwytania małych 

przedmiotów palcami stóp i wrzucania ich do wcześniej przygotowanych 

pudełek. 

 skarpetki – siad płaski, ręce oparte z tyłu. Zdejmowanie skarpetek bez 

pomocy rąk; 

 lusterko – siad płaski pod ścianą, ręce na biodrach. Dziecko przegląda się 

w lusterku, w którym  jest podeszwa raz jednej stopy, raz drugiej; 

 brawo – siad płaski, ręce oparte z tyłu. Bicie brawa stopami; dobre 

ćwiczenie na zakończenie zajęć; 

 powitanie – luźny spacer po domu. Na hasło „dzień dobry” dzieci witają 

się, podając sobie stopy; dobre ćwiczenie na rozpoczęcie zajęć; 

 rysowanie – siad na krześle bez oparcia, pod stopami kartka papieru i 

mazaki. Chwytanie palcami jednej nogi flamastra i rysowanie 

określonego kształtu; później zmiana; 

 składanie kocyka – stanie w rozkroku, ręce na biodrach, rozłożony kocyk 

przed stopami. Składanie kocyka w kostkę. 

 

 Ćwiczenia na plecy okrągłe: 

 

 

 Ćwiczenia należy wykonywać bardzo dokładnie, bez pośpiechu, 

pamiętając o głębokim rytmicznym oddechu.  

 Siad skrzyżny krążenia wyprostowanych lub ugiętych w stawach 

łokciowych ramion w tył, jak najdalsze odwodzenie ramion w tył i 

ciąganie łopatek. 

 Leżenie przodem, ramiona w bok. Naprzemienny wymach wyprostowanej 

ręki w górę na zewnątrz, w bok i w tył w dół po skosie. 

 Siad klęczny na kocyku. Przesuwanie się na kocyku odepchnięciem rąk i 

wytrzymanie w pozycji średniej lub niskiej Klappa. 



 W marszu na palcach unoszenie laski przodem w górę na plecy na 

wysokość łopatek wdech, i z powrotem wydech. 

 Laska trzymana na głowie, palce idą �gąsienicą lub we wspięciu. 

 W klęku podpartym dłonie przyciskają końce laski wdech nosem, 

przejście do ukłonu japońskiego –  powolny wydech ustami. 

 W leżeniu tyłem na zrolowanym kocu pod szczytem kifozy 

(uwypuklenia), ręce proste z laską za głową wznos nóg i naśladowanie 

wahadła ściennego zegara ( wahadłowe ruchy nóg ). Aby nie hamować 

oddechu ćwiczący może naśladować chodzący zegar tik tak. 

 W klęku podpartym naprzemianstronne wymachy nogi w tył (palce 

obciągnięte) i ręki w przód. 

 W leżeniu przodem laska pod czołem trzymana za końce –  unoszenie 

głowy i tułowia do skłonu w tył i powrót do leżenia, stopy złączone i 

lekko uniesione z obciągniętymi palcami. Przy skłonie w tył –  wdech, 

powrót do leżenia wydech. 

 W siadzie rozkrocznym � stopy trzymane przez rodzica, ręce z laską  w 

górze skręty tułowia w lewo i w prawo. Po kilku skrętach wzniesienie 

laski w górę wdech, skłon w przód wydech. 

 W leżeniu przodem na stole, pod miednicą koc, ręce trzymają krawędź 

stołu z przodu (rodzic pomaga) unoszenie nóg do poziomu z piłką lub 

złożonym kocem między stopami. 

 W leżeniu tyłem, piłka ułożona między łopatkami, unoszenie bioder w 

górę i utrzymanie równowagi. 

 W siadzie na krześle ( postawa wyprostowana ) toczenie piłki 

podeszwami stóp po podłodze od jednej stopy do drugiej. 

 Leżenie przodem z piłką w górze wykonać obrót i wstać bez dotknięcia 

rękami i piłką podłogi. Obroty muszą być wykonywane przez prawe  i 

lewe ramię. 

 W rozkroku opad tułowia w przód ze wsparciem rąk na biodrach rodzica i 

uwypuklenie klatki piersiowej przez pogłębienie opadu. 

 Siad skrzyżny ręce na kolanach dłonie rodzica na głowie dziecka 

mocowanie głowy z dłonią rodzica. Nie zapominamy o oddychaniu. 

 Poprawa postawy przed lustrem i z pomocą rodzica, wykonanie kilku 

kroków w postawie skorygowanej. 

 Siad na niskim taborecie, ramiona uniesione w górę na zewnątrz, rodzic 

przytrzymuje dziecko nad stawem łokciowym stojąc z tyłu, jego kolano 

między łopatkami dziecka, uciskanie kolanem z jednoczesnym 

odchyleniem ramion w tył.   

 

 



 

 Ćwiczenia na plecy wklęsłe: 

 

 W klęku podpartym z wyprostowanymi rękoma opartymi na podłodze, 

wyginamy do góry odcinek lędźwiowy kręgosłupa, aby zmniejszyć 

lordozę. 

 Stojąc z rękoma założonymi na biodra, zmniejszamy przodopochylenie 

miednicy poprzez taki ruch miednicy, aby pępek kierować do góry. 

 Leżąc na plecach na podłodze z wyprostowanymi rękoma wzdłuż tułowia, 

wciskamy odcinek lędźwiowy kręgosłupa w podłogę. 

 Siad, krążek między stopami (podeszwy przylegają do krążka), 

podawanie krążka stopami do rąk i zabieranie. 

 Leżenie przodem na stole, pod miednicą ułożony koc, nogi przytrzymuje 

rodzic powolny skłon tułowia w dół wydech i unoszenie tułowia do 

poziomuramiona w bok wdech. 

 Leżenie tyłem - ramiona proste za głową przytrzymywane przez rodzica, 

nogi ugięte w kolanach, krążek między stopami przechylanie nóg w 

prawo i w lewo z dotknięciem podłogi. 

 Marsz (może być w miejscu) dotykanie na zmianę prawym i lewym 

kolanem krążka wzniesionego na linię bioder. 

 Krążek z tyłu –  trzymany w ramionach bieg w miejscu i uderzanie 

palcami stóp o krążek. 

 Siad podparty –  przenoszenie palcami stóp kulek z papieru ( po pięć 

prawą i lewą nogą ). 

 Siad skrzyżny talerzyk lub książka trzymana przed twarzą na linii brody z 

kulkami papieru � wdech, zdmuchnięcie kulek papieru z talerzyka 

(rodzic zwraca uwagę na poprawny siad dziecka i głęboki wdech nosem) 

 Stanie tyłem do ściany z książką na głowie wypychanie książki w górę. 

 

 

 



 

 Zabawy korekcyjne: 

 

 „Kukułka” 

 Siadamy razem z dzieckiem w siadzie skrzyżnym („po turecku”), z 

rękami ułożonymi w “skrzydełka” czyli dłońmi uniesionymi na wysokość 

barków, zgiętymi łokciami i ściągniętymi łopatkami. Pod pupę 

podkładamy poduszkę lub złożony koc tak, żeby pośladki były na 

wysokości kolan. Pilnujemy, by plecy były cały czas proste. Na 

umówiony sygnał, zaczynamy udawać kukułki wychodzące z zegara. 

Mówiąc „kuku”, wysuwamy głowę do przodu a następnie maksymalnie ją 

cofamy. Ruch wykonujemy samą głową, tułów powinien zostać 

nieruchomy. Należy zwrócić uwagę, aby głowa pozostawała dłużej w 

pozycji cofniętej oraz by przez całe ćwiczenie była ustawiona prosto. 

 W tym ćwiczeniu wyrabiamy nawyk prawidłowego ustawienia głowy, 

dbamy o fizjologiczne wygięcie kręgosłupa szyjnego oraz wzmacniamy 

mięśnie ściągające łopatki. 

 „Skradający się kotek” 

 Ustawiamy się w pozycji klęku podpartego, ze zgiętymi łokciami. Palce 

rąk skierowane są do wewnątrz, klatka piersiowa oraz głowa trzymane są 

nisko nad podłogą. Na umówiony sygnał zaczynamy skradać się jak 

kotek: najpierw przenosimy ręce, a następnie przyciągamy jedną nogę do 

przodu a drugą – wyprostowaną zostawiamy z tyłu. 

 W tym ćwiczeniu głównie odciążamy kręgosłup od osiowego obciążenia, 

rozciągamy mięśnie biodrowo-lędźwiowe oraz wzmacniamy mięśnie 

ściągające łopatki. 

 „Raki” 

 Przyjmujemy pozycję „raka” – ustawiamy się w podporze tyłem, z 

palcami dłoni skierowanymi w stronę stóp, z ugiętymi nogami oraz z 

wysoko uniesionymi biodrami (najlepiej na wysokości kolan). W ten 

sposób poruszamy się zarówno w przód, jak i w tył. Możemy 

modyfikować tą zabawę organizując wyścig raków lub grając w „rakową 

piłkę nożną”. Należy zwrócić uwagę, by podczas zabawy biodra dziecka 

uniesione były na wysokość kolan a barki nie wysuwały się do przodu. 

 W tym ćwiczeniu odciążamy kręgosłup od osiowego obciążenia, 

rozciągamy mięśnie piersiowe oraz wzmacniamy mięśnie pośladkowe, 

mięśnie ściągające łopatki i mięśnie prostownika grzbietu w odcinku 

piersiowym. 

 

 



 „Bociany” 

 Stajemy razem z dzieckiem w postawie skorygowanej: głowa w 

przedłużeniu kręgosłupa, barki cofnięte i luźno opuszczone, łopatki lekko 

ściągnięte, brzuch napięty, nogi rozstawione na szerokość bioder, kolana 

wyprostowane (przyjmowania takiej pozycji możemy nauczyć dziecko 

początkowo przy ścianie). Wspinamy się na palce, prostujemy  ramiona i 

unosimy je w bok ( do wysokości barków). Na sygnał, zaczynamy 

chodzić jak bociany – wysoko unosząc kolana oraz wykonujemy powolne 

ruchy ramion w górę i w dół – jak bocian skrzydłami. Pamiętamy przy 

tym, aby plecy były cały czas wyprostowane, a głowa trzymana wysoko. 

 W tym ćwiczeniu wyrabiamy przede wszystkim nawyk przyjmowania 

prawidłowej postawy ciała. 

 „Łapki” 

 Kładziemy się na brzuchu z buzią zwróconą do siebie, w odległości około 

0,5 metra  (jeżeli leżenie w tej pozycji będzie powodowało ból 

kręgosłupa, to możemy podłożyć  pod miednicę poduszkę, aby 

zmniejszyć nieco wygięcie w odcinku lędźwiowym). Wyciągamy przed 

siebie uniesione nad podłogę ramiona, dłonie dziecka zwrócone są do 

góry a nasze do dołu nad rękami dziecka. Dziecko stara się szybkim 

ruchem przenieść swoje ręce nad nasze i lekko nas klepnąć w ręce z góry. 

My w tym czasie próbujemy szybko cofnąć ręce, uniemożliwiając dziecku 

trafienie. 

 W tym ćwiczeniu odciążamy kręgosłup   od obciążenia osiowego, 

wzmacniamy mięśnie karku oraz mięśnie prostownika grzbietu w odcinku 

piersiowym. 

 „Wrzuć piłkę do bramki” 

 Do tej zabawy potrzebujemy piłkę. Jedno z nas jest „piłkarzem” a drugie 

“bramką”. Piłkarz kładzie się na brzuchu, ze złączonymi i 

wyprostowanymi nogami, głową w stronę drugiej osoby. Bramka ustawia 

się bokiem do piłkarza w podporze tyłem, z dłońmi skierowanymi 

palcami w stronę stóp, ściągniętymi łopatkami i biodrami uniesionymi na 

wysokość kolan. Piłkarz stara się trafić do bramki piłką. Po kilku rzutach 

zamieniamy się miejscami. Zabawę tę można modyfikować – „bramka” 

może utrudniać zadanie „piłkarzowi” i przesuwać się w przód lub w tył. 

Ważne jest, aby podczas tej zabawy pilnować prawidłowego utrzymania 

pozycji. 

 W tym ćwiczeniu wzmacniamy mięśnie pośladkowe, mięśnie ściągające 

pośladki i mięśnie prostownika grzbietu w odcinku piersiowym oraz 

odciążamy kręgosłup od osiowego obciążenia. 

 „Wyścig wielbłądów” 

 Wyznaczamy linię startu i mety. Siadamy na linii startu tyłem do 

wyznaczonej trasy wyścigu, w pozycji siadu prostego z podparciem 



rękami z tyłu (ręce zwrócone palcami ku tyłowi, łopatki ściągnięte, plecy 

proste). Na sygnał startu, przyjmujemy pozycję na czworakach ( 

prostujemy ręce oraz nogi i unosimy biodra w górę ) i w ten sposób 

biegniemy do mety. Wyścig możemy dowolnie utrudniać, na przykład 

kładąc na trasie przeszkody do ominięcia lub turlając piłkę. 

 W tym ćwiczeniu rozciągamy mięśnie prostownika grzbietu w odcinku 

lędźwiowym, mięśnie czworoboczne lędźwi, a także mięśnie kulszowo-

goleniowe. 

 „Dźwig” 

 Do tej zabawy potrzebne nam będą woreczki z grochem (za woreczki 

doskonale posłużą skarpetki wypełnione grochem i zawiązane na 

supełek). 

 Siadamy z ugiętymi nogami i stopami wspartymi o podłogę. 

Wyprostowane ręce opieramy o podłogę za nami (palce rąk zwrócone ku 

tyłowi), plecy są wyprostowane, a łopatki ściągnięte. Każde z nas ma 

swój woreczek, położony na podłodze obok stóp. Na hasło „Dźwig 

pracuje” palcami jednej stopy łapiemy woreczek, podnosimy go do góry i 

prostujemy nogę. Następnie, odpychając się dłońmi o podłogi, 

wykonujemy pełny obrót na pośladkach w miejscu i odkładamy 

woreczek. Na hasło „dźwig odpoczywa” wracamy do pozycji wyjściowej. 

Po kilku cyklach pracy „dźwigu” (pamiętamy o zmianie nóg oraz o 

utrzymaniu pozycji), na hasło „dźwig się zepsuł” siadamy w siadzie 

prostym podpartym. Następnie rozpoczynamy „naprawianie dźwigu”: 

wykonujemy skłon w przód i dotykamy najpierw jednej, a potem drugiej 

stopy. Po tej czynności możemy wrócić do pozycji wyjściowej. 

 W tym ćwiczeniu wzmacniamy mięśnie brzucha i mięśnie wysklepiające 

stopy oraz rozciągamy mięśnie kulszowo-goleniowe. 

 „Gazeta” 

 Do tej zabawy potrzebna nam będzie gazeta. 

 Stajemy w pozycji skorygowanej, bez skarpetek. Każdy dostaje po kilka 

stron gazet, które kładzie na podłodze obok swoich stóp. Na sygnał „start” 

staramy się podrzeć gazetę na kawałki samymi palcami stóp (nie stajemy 

na gazecie). Następnie zbieramy wszystkie swoje kawałki gazety za 

pomocą stóp: podnosimy jeden kawałek palcami prawej stopy i podajemy 

do lewej ręki, kolejny kawałek podnosimy palcami lewej stopy do prawej 

ręki. 

 Innym wariantem tej zabawy może być próba uformowania stopami kulki 

z gazety. 

 Przez całą zabawę staramy się utrzymać proste plecy. 

 W tym ćwiczeniu wzmacniamy mięśnie wysklepiające stopy. 

 10 „Bezradne żuczki” 



 Przyjmujemy pozycję klęku podpartego. Zaczynamy „marsz żuczków” – 

chodzimy na czworakach w podobny sposób, jak w „skradającym się 

kotku”, z zostawianiem wyprostowanej nogi z tyłu. Na hasło „bezradne 

żuczki” kładziemy się na plecach i naśladujemy rękami i nogami ruchy 

żuczka przewróconego na grzbiet. Staramy się nie odrywać barków od 

podłogi. Następnie na hasło „żuczki odpoczywają”, kładziemy ręce i nogi 

na podłodze i odpoczywamy. 

 W tym ćwiczeniu wzmacniamy mięśnie brzucha, rozciągamy mięśnie 

biodrowo-lędźwiowe oraz odciążamy kręgosłup od obciążenia osiowego. 

 

 Gimnastyka korekcyjna- filmy: 
 https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=ex0bHbNxjgA 

 https://www.youtube.com/watch?v=nGkrAheQQIU 

 https://www.youtube.com/watch?v=4COmxaiszd0 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec
https://www.youtube.com/watch?v=ex0bHbNxjgA
https://www.youtube.com/watch?v=nGkrAheQQIU
https://www.youtube.com/watch?v=4COmxaiszd0
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