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WSTĘP 

 

 Rola gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w kształtowaniu prawidłowej 

postawy ciała u dziecka rozpoczynającego naukę w szkole jest ogromna. 

Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej skierowane są głównie do dzieci, które 

nie wymagają postępowania rehabilitacyjnego, ponieważ wady postawy są wynikiem 

słabego umięśnienia lub złego nawyku trzymania postawy ciała. W związku  z tym 

postępowanie korekcyjne ma na celu likwidację wady lub choćby zahamowanie jej 

dalszego rozwoju, co wiąże się z przywróceniem prawidłowej postawy ciała. 

Dlatego też niezmiernie ważne są systematyczne ćwiczenia dziecka, odpowiedni plan 

dnia uwzględniający dużą dawkę ruchu.  Na jakość i rodzaj ćwiczeń wpływ ma osoba 

prowadząca zajęcia korekcyjne, natomiast plan dnia leży w  gestii rodziców.                                                             

 Jako, że zabawa jest  naturalną formą przyswajania sobie nowych umiejętności 

przez dziecko można i należy wykorzystać ją również prowadząc zajęcia z gimnastyki 

korekcyjnej. "Jednak z uwagi na terapeutyczny charakter zajęć należy pamiętać o 

zasadach, które będą wpływać na kształtowanie prawidłowej postawy. Należą do nich: 

-utrzymanie prawidłowej postawy 

- nie pogłębianie istniejącej wady, 

- wzmacnianie mięśni osłabionych, 

- rozciąganie mięśni przykurczonych"1 

 Dzieciom w wieku wczesnoszkolnym  łatwiej jest przyswoić treści korekcyjne poprzez 

właściwie skonstruowaną zabawę przeplataną ćwiczeniami niwelującymi 

nieprawidłową postawę oraz wpływającymi na ogólny rozwój dziecka. Nie bez 

znaczenia jest również  poziom koncentracji dziecka, która w młodszym wieku 

szkolnym  nie jest zbyt wysoki. I trzeba tak dobierać ćwiczenia, by koncentracja nie 

spadała. Istotnym warunkiem postępowania korekcyjnego jest indywidualizacja 

ćwiczeń 

 
1 http://www.spbaniocha.pl/online/405wf1b.pdf 

http://www.spbaniocha.pl/online/405wf1b.pdf/
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 Najważniejszym celem gimnastyki korekcyjnej jest kształtowanie nawyku 

prawidłowej postawy.  Cel ten osiągniemy wtedy, gdy dziecko zda sobie sprawę z 

faktu, że ma wadę postawy i będzie wykonywało zalecone ćwiczenia nie tylko podczas 

zajęć, ale również w domu. Jeśli dziecko ćwiczy systematycznie i sumiennie mamy 

szansę na  skuteczność działania korekcyjno-kompensacyjnego. 

 

ROZDZIAŁ I. PRZYCZYNY POWSTAWANIA WAD POSTAWY U 

DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM 

 

 Prawidłowa  postawa ciała ma duże znaczenie dla zdrowia dziecka, bowiem 

zachodzi  ścisły związek między zdrowiem a postawą ciała. Jeżeli dziecko prawidłowo 

odżywia się i ma zapewniona odpowiednią dawkę  ruchu, to jego postawa ciała 

zazwyczaj kształtuje się i rozwija w sposób prawidłowy.  O postawie ciała decyduje 

także poza zdrowym stylem życia wzajemne ułożenie elementów ciała: głowy, 

kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy, kończyn górnych i dolnych. Znaczący wpływ 

na postawę ciała ma kształt kręgosłupa. U dorosłego prawidłowo ukształtowany 

kręgosłup ma (patrząc z boku) fizjologiczne wygięcia: do przodu – zwane lordozami 

(lordoza szyjna i lordoza lędźwiowa) oraz do tyłu – w odcinku piersiowym (kifoza 

piersiowa). Patrząc z tyłu, kręgosłup powinien być prosty.  W wieku przedszkolnym 

dziecko szybko rośnie. Występują dysproporcje w budowie ciała:  krótkie kończyny, 

zwłaszcza nogi, w stosunku do dużej głowy i wydłużonego tułowia. Natomiast w 

momencie, gdy dziecko rozpoczyna naukę w szkole tj. w wieku 6-7 lat wzmacnia się 

kościec i muskulatura oraz ustalają się naturalne krzywizny kręgosłupa.  Niestety  w 

tym właśnie okresie pojawia się najwięcej wad postawy. Młodszy wiek szkolny 

obejmuje dwie fazy: pierwsza z nich to wiek 7-8 lat, druga 9-10 lat.  Pierwszą fazę 

obejmującą wiek 7-8 lat charakteryzują złożone zjawiska związane ze zmianą trybu 

życia: przekroczeniem przez dziecko progu szkoły, a następnie adaptacja do środowiska 

szkolnego i jego wymagań. Okres ten wymaga od dziecka dużego wysiłku fizycznego i 

psychicznego. Kościec dziecka w tym wieku jest dość słaby i nie toleruje dużych 

obciążeń.  Dlatego tak ważne są zajęcia w klasie na dywanie, przerwy śródlekcyjne oraz 
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dobrze przygotowanie lekcje wychowania fizycznego. Fazę drugą obejmującą 9 i 10  

rok życia charakteryzują zmiany w sferze intelektualnej i osobowościowej dziecka. 

Układ kostny dziecka zawiera znaczną ilość tkanek chrzęstnych, co umożliwia dalsze 

wzrastanie organizmu, ale jednocześnie sprawia, że kościec jako całość jest plastyczny. 

Dlatego na skutek nieprawidłowej postawy przy siedzeniu kościec i stawy łatwo ulegają 

deformacją. Wiek życia (7-10 lat) wymaga szczególnej troski i stworzenia optymalnych 

warunków dla rozwoju dziecka.  Wszelkiego rodzaju niedopatrzenia i zaniedbania w 

stwarzaniu odpowiednich warunków rozwoju mogą spowodować utrwalenie się złych 

nawyków i doprowadzić do zniekształceń w budowie i postawie ciała. Dlatego bardzo 

ważna jest odpowiednia wysokość ławek i krzeseł w sali lekcyjnej dopasowana do 

wzrostu dzieci. Istotna jest również stała kontrola sposobu siedzenia ucznia w ławce.                                                                                                                             

 Dziecko z reguły rodzi się ze zdrowym kręgosłupem i zdrowymi stopami. 

Prawidłowe warunki życia, odpowiednie odżywienie i wystarczającą ilość  ruchu 

powinny ukształtować zdrowe dziecko z właściwą postawą ciała. Nie zawsze jednak tak 

jest. Co jest przyczyną powstających wad postawy? Otóż "przyczyn odchyleń w 

postawie ciała należy upatrywać w 3 sferach czynników:  

• środowiskowych m.in. przedszkole i początek zorganizowanego spędzania czasu 

ze wszystkimi jego konsekwencjami, 

• morfologicznych – ogólnie słaby aparat ruchowo-mięśniowy, 

• fizjologicznych – zły nawyk stania, siedzenia, nieprawidłowy nawyk postawy".2 

Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej wprowadzamy, kiedy już wiemy, że 

jest zdiagnozowana wada postawy. Jedna,  aby temu zapobiec należ stosować szeroko 

pojętą profilaktykę. W związku z  tym należy: 

• zapewnić  dzieciom meble dostosowane do ich wzrostu ( wysokość krzesełka 

pozwala na oparcie całych stóp na podłodze, a wysokość stołu na oparcie na 

jego powierzchni całych przedramion, bez unoszenia barków). 

Prawidłową postawę podczas pracy przy biurku przedstawia poniższa ilustracja. 

 
2 https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU7987/ 
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3

•    konsekwentnie  pilnować  i   zwracać   uwagę,   by   dzieci,   nie   garbiły   się   przy

      posiłkach,  na   zajęciach,  podczas  zabaw.  Zły  wpływ  na  ciało ma nie tylko

      garbienie  się,  lecz  także  nawykowe  przybieranie  przekrzywionej  pozycji  np. 

      siadanie   na    jednym   pośladku   z  podkurczoną  nogą,  siedzenie   w   "kucki",

 trzymanie jednej ręki opartej na stole, a drugiej opuszczonej,

• unikać zbyt długiej pracy przy stolikach, zbyt długiego stania, monotonnych

długich spacerów, zbędnych zbiórek i ustawień,

• nauczyć dzieci poprawnego, prostego trzymania się. Często zdarza się, że

dziecko usiłując trzymać się "prosto" usztywnia się i zbytnio unosi barki, co 

oczywiście jest błędem – postawa poprawna powinna być swobodna,

• zwracać uwagę, aby dziecko podczas oglądania telewizji lub słuchania bajek

siedziało skrzyżnie – z oparciem głowy i pleców lub w pozycji leżącej na

brzuchu.
 

 

ROZDZIAŁ II. WADY POSTAWY I ICH CHARAKTERYSTYKA 

 

 Wady postawy ciała stanowią w obecnych czasach duży problem cywilizacyjny. 

Występują dość powszechnie w populacji dzieci i młodzieży Niestety stanowią one 

zagrożenie, bo w przyszłości mogą powodować negatywne skutki zdrowotne.     

Wady postawy mogą być wrodzone lub nabyte. 

 
3 https://fizjoterapiaholistycznie.pl 



Rola gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w kształtowaniu prawidłowej postawy 

ciała wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym. 

7 
 

Wady wrodzone spowodowane są zazwyczaj zaburzeniami w procesie kostnienia. 

Natomiast wady nabyte dziecko nabywa z biegiem lat  np. w wyniku przebytych 

chorób: krzywicy, gruźlicy, choroby Scheuermanna (wady rozwojowe) lub też w 

wyniku siedzącego trybu życia, nieuzasadnionego, a jakże powszechnego zwolnienia z  

lekcji wychowania fizycznego, wykonywania czynności życia codziennego w 

nieprawidłowych pozycjach (w szkole i w domu), nieprawidłowej diety (wady 

nawykowe) i wiele innych. 

 Najczęściej występującymi wadami postawy ciała są:  

• plecy okrągłe,  

• plecy wklęsłe,  

• plecy okrągło-wklęsłe,  

• plecy płaskie,  

• boczne skrzywienie kręgosłupa ( skoliozy ), 

• zniekształcenie klatki piersiowej,  

✓ klatka lejkowata, 

✓ klatka kurza, 

• wady statyczne kończyn dolnych :  

✓ kolana koślawe,  

✓ kolana szpotawe,  

✓ płaskostopie, 
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PLECY OKRĄGŁE 

                                                                               

http://fundacjasemafor.pl/prawidlowa-postawa-ciala-i-wady-w-obrebie-kregoslupa/ 

 Plecy okrągłe to wada dość powszechna. Charakteryzuje się nadmiernym 

wygięciem kręgosłupa do tyłu. Jeśli dotyczy to tylko odcinka piersiowego. Typowe dla 

tej wady jest osłabienie mięśni grzbietu; głowa i barki są wysunięte w przód, łopatki 

odstają od płaszczyzny pleców. Mięśnie klatki piersiowej są przykurczone,                                    

co upośledza oddychanie.  

"Cechy charakterystyczne pleców okrągłych to:     

• głowa i barki wysunięte przesadnie w przód, 

• odstające łopatki, 

• cofnięta klatka piersiowa, 

• biodra (miednica) ustawione pod niewłaściwym kątem, 

• nadmiernie rozciągnięte mięśnie pleców, 

• przykurczone mięśnie klatki piersiowej i brzucha"4 

 Przyczyny złej postawy bywają różne: słabe mięśnie grzbietu, które nie są w 

stanie utrzymać ciężaru wyprostowanego kręgosłupa,  krzywica, złe przyzwyczajenie, 

 
4 https://multirodzice.pl/dzieciece-wady-postawy-charaktrerystyka-i-cwiczenia// 
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złe warunki otoczenia, choroby, uwarunkowania genetyczne.                                                                                                                              

 Systematyczne ćwiczenie słabych mięśni pleców doprowadza do wyrównania 

postawy. Do szkodliwych warunków, które sprzyjają wadzie postawy należą: 

nieodpowiednie oświetlenie i światło, które zmusza dziecko do pochylania się nad 

książką, duża odległość od okna w klasie, słaba lampa w domu, za niska ławka w 

szkole, za niski stół do nauki lub za wysokie krzesło w domu, niekorygowana okularami 

wada wzroku, co również zmusza dziecko do pochylania się nad książką. 

PLECY WKLĘSŁE 

                                                                                                                

http://fundacjasemafor.pl/prawidlowa-postawa-ciala-i-wady-w-obrebie-kregoslupa/ 

 Plecy wklęsłe charakteryzują się nadmiernym wygięciem kręgosłupa w odcinku 

lędźwiowym, tworząc hiperlordozę lędźwiową. W przypadku tej wady występuje 

również zwiększone przodopochylenie miednicy, wypięty brzuch i uwypuklenie 

pośladków.  Cechy charakterystyczne pleców wklęsłych to: 

• odstające żebra nad brzuchem, 

• klatka spłaszczona  piersiowa, 

• wypięty brzuch, 

• pośladki zaokrąglone i uniesione w górę, 

• miednica w znacznym pochyleniu w przód, 
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• kolana są nadmiernie proste, tzw. przeprost. 

Lordoza lędźwiowa jest uzależniona od czynników patologicznych, takich jak: 

a) wrodzone  zwichnięcie stawu biodrowego, 

b) porażenie mięśni grzbietu, 

c) zmiany patologiczne mięśni prostowników stawu biodrowego (np. porażenia). 

Lordoza lędźwiowa może być także wynikiem wadliwego rozmieszczenia ciężaru tej 

części ciała, która jest umiejscowiona ponad lordozą. Niestety lordozy powstałe pod 

wpływem czynników patologicznych nie dają się nigdy usunąć gimnastyką 

wyrównawczą i wymagają leczenia ortopedycznego. 

PLECY WKLĘSŁO-OKRĄGŁE 

                                                                                                           

http://fundacjasemafor.pl/prawidlowa-postawa-ciala-i-wady-w-obrebie-kregoslupa/ 

 Plecy okrągło-wklęsłe charakteryzują się nadmiernym wygięciem kręgosłupa w 

odcinku szyjnym i lędźwiowym. Może to być efektem kompensacji powstającej w 

wyniku pleców wklęsłych. W plecach wklęsłych następuje pogłębienie kifozy 

piersiowej, które ma za zadanie przywrócenie prawidłowej osi ciała. Cechy 

charakterystyczne pleców wklęsło-okrągłych to:  

• "wysunięta głowa, 

• wysunięte barki, 
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• odstające łopatki, oddalone od kręgosłupa, 

• płaska klatka piersiowa, 

• zaokrąglone plecy, 

• nadmiernie wystający brzuch oraz odstające pośladki (jednocześnie)."5 

PLECY PŁASKIE 

                                                                                                               

http://fundacjasemafor.pl/prawidlowa-postawa-ciala-i-wady-w-obrebie-kregoslupa/                                                                                                

 Plecy płaskie charakteryzują się zmniejszeniem  lub zniesieniem naturalnych 

krzywizn kręgosłupa, przez co traci on swoje właściwości amortyzujące. Podstawową 

przyczyną jest siedzący tryb życia, charakterystyczny nie tylko w szkole, lecz także w 

czasie wypoczynku. Objawami pleców płaskich są: 

• zmniejszenie naturalnych krzywizn kręgosłupa, 

• nienaturalne wyprostowanie sylwetki, 

• głowa umieszczona bezpośrednio nad tułowiem, 

• pozorne wydłużenie szyi, 

• obniżone barki, 

• odstające  łopatki, 

• wypłaszczenie klatki piersiowej, 

 
5 https://multirodzice.pl/dzieciece-wady-postawy-plecy-okraglo-wklesle// 
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• zmniejszenie kąta przodopochylenia miednicy, 

• przeprost w stawach kolanowych. 

SKOLIOZA – BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA 

 

https://dziennikzachodni.pl/skolioza-dziecieca-deformacja-kregoslupa-rodzic-pierwszy-rozpozna-

chorobe/ga/13240608/zd/29469910 

 Skolioza czyli boczne skrzywienie kręgosłupa polega na wielopłaszczyznowym 

odchyleniu linii kręgosłupa od stanu właściwego. Odchylenie to występuje w trzech 

płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Dlatego w skoliozie kręgi 

przemieszczają się w prawo lub lewo, pogłębia się lordoza lub kifoza oraz następuje 

rotacja kręgów. Skolioza to poważna choroba dotykająca cały organizm dziecka, 

ponieważ powoduje zmiany nie tylko w obrębie kręgosłupa, ale również w klatce 

piersiowej, miednicy, zmiany w ustawieniu głowy, kończyn dolnych. Zmiany 

obserwuje się także w układzie kostnym, jak również w mięśniowym, powięziowym, 

więzadłowym. Skolioza powoduje też nieprawidłowości w obszarze klatki piersiowej i 

żeber, przez co wpływa niekorzystnie na układ oddechowy i serce. 
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WADY KLATKI PIERSIOWEJ 

                                       

https://klinikasportu.pl/index.php/oferta/fizjoterapia/wady-postawy 

 Charakterystyczną cechą lejkowatej klatki piersiowej  jest lejkowate zapadnięcie 

dolnej części mostka i przylegających do niego żeber. Przyczyną tego stanu  jest 

wrodzone zaburzenie rozwoju przepony lub nieprawidłowy rozwój chrząstek 

żebrowych. Osoby z tym rzadkim schorzeniem mają upośledzony mechanizm 

oddychania i zaburzenia ze strony układu krążenia, są apatyczne, zmęczone i chorowite. 

Zwiększoną częstość występowania lejkowatej klatki piersiowej obserwuje się u dzieci 

z zespołem Marfana lub po przebytej krzywicy. Może być także spowodowana 

ściągającymi bliznami po przebytych procesach zapalnych. Lejkowatej klatce 

piersiowej towarzyszą zazwyczaj: 

• wysunięcie głowy do przodu, 

• wypukły brzuch.                                                                                                                

• opadające barki, 

• wystające łopatki, 

 W przypadku kurzej klatki piersiowej  klatka piersiowa ma silnie wysunięty do 

przodu mostek tworzący uwypuklenie w kształcie dzioba łodzi. Wada ta, tak  jak klatka 

piersiowa lejkowata, silnie zaburza wydolność układu oddechowego i sercowo-

naczyniowego. Powstaje ona najczęściej jako skutek przebytej krzywicy. 

 

https://www.medme.pl/choroby/zespol-marfana,560.html
https://www.medme.pl/choroby/krzywica,199.html
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KOLANA SZPOTAWE 

                                                                                           

https://ebalans.pl/nozki-kaczuszki-nogi-dzieci/ 

 Kolana szpotawe charakteryzują się tym, że kolana są skierowane na zewnątrz, 

przez co kończyny przyjmują kształt litery „O”. Często też palce stóp skierowane są do 

wewnątrz. Wada ta zazwyczaj sama zanika, gdy dziecko kończy dwa lata. Jeżeli jednak 

maluch ze szpotawymi kolankami jest otyły lub zaczął chodzić przed ukończeniem 

roku, wtedy pomocne będzie właściwe leczenie i gimnastyka. 
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KOLANA KOŚLAWE 

                                                                                      

https://ebalans.pl/nozki-kaczuszki-nogi-dzieci/ 

 W przypadku kolan koślawych,  kolana skierowane są do wewnątrz i tworzą 

kształt litery X. Gdy dziecko stoi na baczność, kolana opierają się o siebie, a między 

kostkami stóp jest większa przerwa. Jeśli przerwanie przekracza czterech centymetrów, 

nie trzeba się martwić, bo taka koślawość mija najczęściej, zanim dziecko skończy 10 

lat. Gdy jednak wada ta się pogłębia, wskazana jest wizyta u ortopedy oraz odpowiednia 

gimnastyka. Przyczyną tej wady może być: krzywica, nadwaga, zmuszanie dziecka do 

zbyt wczesnego wstawania i chodzenia. 

 

WADY STÓP 

 Wady stóp nie są dziedziczone genetycznie. Mogą one być wadami 

wrodzonymi, które są widoczne już w dniu narodzin. Do powstawania wad stóp 

przyczynia się dysproporcja pomiędzy tempem wzrostu kośćca a przyrostem masy 

mięśniowej, zbyt wczesna pionizacja dziecka oraz nadwaga. 
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 Stopa płaska, czyli płaskostopie jest wadą charakteryzującą się obniżeniem 

łuków wysklepiających stopy. Prawidłowo zbudowana stopa dotyka podłoża trzema 

punktami: pietą, głową pierwszej i głową piątej kości śródstopia. Między tymi punktami 

przebiegają główne łuki stopy: podłużny przyśrodkowy, podłużny boczny i poprzeczny 

przedni. Obniżenie tych łuków prowadzi do płaskostopia. 

                                                     

https://ebalans.pl/plaskostopie-podluzne/ 

 Stopa płasko-koślawa. Charakterystyczną cechą tej wady jest spłaszczenie 

wysklepienia stopy i skręcenie pięty na zewnątrz. Dziecko z tą wadą zdziera buty po 

stronie wewnętrznej.  Stopy płasko-koślawe łączą się z koślawością kolan co pogłębia 

dolegliwości. 

                                                                                                    

https://ebalans.pl/plaskostopie-podluzne/ 

 Stopa szpotawa charakteryzuje się piętą skręconą do wewnątrz  i opierającą się 

na krawędzi zewnętrznej. Wada ta jest odwrotnością  stopy koślawej. W takiej stopie 

pięta oraz cały brzeg zewnętrzny stopy jest przeciążony. Mięśnie pracują 

niesymetrycznie co powoduje bolesność całego układu ruchu. 
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https://www.befado.pl/blog/stopa-konsko-szpotawa-wrodzona-wada-stop/ 

 Stopa wydrążona charakteryzuje się nadmiernym wydrążeniem stopy między 

śródstopiem a piętą oraz skróceniem tego odcinka. Potocznie nazywamy to wysokim 

podbiciem. Występuje tu bardzo niekorzystny rozkład nacisków na stopie dający z 

czasem dolegliwości bólowe. 

                                                                                                        

https://ebalans.pl/plaskostopie-podluzne/ 

 

 

ROZDZIAŁ III. ISTOTA GIMNASTYKI KOREKCYJNO-

KOMPENSACYJNEJ 

  

 „Dobrze ukształtowanego dziecięcia trzeba pilnować, aby równie dobrze rosło, 

aby tej pierwiastkowej budowy nie nadwyrężało, słabych zaś i źle utworzonych, tak 

należy kierować i prowadzić, aby te zboczenia sprostować i uchybienia ile można 
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naprawić” Jędrzej Śniadecki.6 Te słowa to istota gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej. Człowiek nie nadąża dostosowywać się do zmian cywilizacyjnych. 

Wynikiem tego, są różne schorzenia narządu ruchu i wady postawy. Niestety z roku na 

rok coraz więcej osób ze schorzeniami narządu ruchu zgłasza się do poradni 

rehabilitacyjnych. Większość pacjentów stanowią dzieci i młodzież z wadami postawy, 

kręgosłupa i stóp. Mimo, że nasza wiedza o procesach fizjologicznych i czynnikach 

wpływających niekorzystnie na zdrowie jest coraz większa, dotychczas nie udało się 

zmienić, w sposób znaczący, istniejącego stanu. Dominujący obecnie tryb życia,  

siedzący i pozbawiony  aktywności ruchowej, przyczynia się wprawdzie do lepszego 

rozwoju intelektualnego (dzieci mają dostęp do zabawek edukacyjnych, komputerów, 

telewizji, szybkich środków komunikacji), lecz nie wpływa dobrze na rozwój i ogólną 

sprawność fizyczną człowieka. Deficyt ruchu, spowodowany długotrwałym 

przebywaniem dziecka w pozycji siedzącej w szkole, w domu, przed komputerem, bądź 

telewizorem, powoduje zmniejszenie siły mięśniowej, co staje się jedną z przyczyn 

powstawania wad postawy. Trzeba pamiętać, że dobra postawa ulega najczęściej 

pogorszeniu w tzw. okresach krytycznych, czyli między 6 i 21 miesiącem życia 

(początek chodzenia), 5 i 8 rokiem życia (wczesny wiek szkolny) oraz między 11 i 14 

rokiem życia (pokwitanie). Jednym z najważniejszych elementów jest świadome 

współuczestnictwo dziecka w kierowaniu swoim rozwojem, doprowadzenie do 

właściwych nawyków na przyszłość.                                                   

 Najważniejszą rolą gimnastyki korekcyjnej jest kształtowanie nawyku 

prawidłowej postawy. Cel ten osiągamy poprzez uświadomienie dziecku jego wady i   

korygowanie jej oraz utrwalenie prawidłowej postawy ciała. Aby dziecko uświadomiło 

sobie wadę konieczne jest wskazanie nie tylko przyczyny wady, ale również 

konsekwencje zaniedbania ćwiczeń. Odpowiednia motywacja dziecka i świadomość 

wykonywanego ruchu ma przeogromne znaczenie w dążeniu do osiągnięcia celu.  

 

 

 

 
6 J. Śniadecki "O fizycznym wychowaniu dzieci" ze wstępem Demela, wydawnictwo AWF, Kraków 

2002 
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ROLA RODZICÓW W KSZTAŁTOWANIU NAWYKU 

PRAWIDŁOWEJ  POSTAWY CIAŁA DZIECKA 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna nie ma większego sensu i szans na 

poprawienie sylwetki jeśli nie będzie zaangażowania rodziców. Wręcz niezbędne jest 

zaangażowanie rodziców w proces korekcyjny. Musimy sobie zdawać sprawę, iż  

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się raz w tygodniu, w  grupie z mieszanymi 

wadami. Jest to zbyt mała ilość czasu na to, aby dziecko poznało i utrwaliło zasady 

istotne dla  procesu korekcyjnego. Dlatego też wydaje się konieczne przygotowanie 

zestawu ćwiczeń domowych, przeprowadzenie ich w obecności rodziców, ze 

zwróceniem uwagi na strategiczne elementy każdego z ćwiczeń (pozycje wyjściowe, 

korekcja, wytrzymanie pozycji, itp.) oraz okresową ewaluację bądź kontynuację 

ćwiczeń w zależności od poczynionych postępów i współpracy z rodzicami. Zajęcia 

indywidualne w domu powinny być skrupulatnie i systematycznie wykonywane i 

powinny stanowić podstawową formę oddziaływania korekcyjnego. 

Dziecko nie może ćwiczyć samo. Ćwiczyć należy w obecności jednego z rodziców, 

który stara się korygować postawę dziecka i dba o bezpieczeństwo. Ćwiczenia należy 

wykonywać bardzo dokładnie i bez pośpiechu, pamiętając o rytmicznym, głębokim 

oddychaniu. 

Należy ćwiczyć codziennie w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed 

posiłkiem. Do ćwiczeń dzieci powinny przystąpić wypoczęte. Do obowiązkowego 

wyposażenia ćwiczącego należą: kocyk, laska, piłka, woreczek z grochem, kółko ringo. 

Tylko konsekwencja i systematyka ćwiczeń prowadzą do poprawy wady lub jej 

zniwelowania. Jednak nie tylko ćwiczenia  i gimnastyka są ważne  w kształtowaniu 

nawyku prawidłowej postawy. Rodzice, dziadkowie, opiekunowie mają w tej kwestii 

wiele do zrobienia. Od nich bowiem zależy, czy dziecko z wadą postawy ma 

konsekwentnie i prawidłowo zorganizowane życie w ciągu doby. 

Rodzice powinni wraz z dzieckiem zorganizować prawidłowe miejsce do zajęć i gier 

przy biurku, warunki wypoczynku – odpowiednie łóżko, miejsce do ćwiczeń 

korekcyjnych w domu i jego wyposażenie np. taboret, kocyk, laska, ciężarki, woreczek 

z grochem itp. Wspólnie tez powinni zastanowić się nad rozplanowaniem zajęć 

tygodniowych, aby starczyło czasu także zabawę z rówieśnikami. W ten sposób 

wdrażamy dziecko do gospodarowania własnym czasem. 
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Poniżej zaprezentowano wybrane elementy dobowego systemu przeciwdziałania 

wadom  postawy ciała według M. Kutzner- Kozińskiej7                                                                                   

Sen dla dzieci młodszych to około 11 godzin na dobę. Dziecko powinno 

mieć własne łóżko z dość twardym, nieuginającym się zbytnio materacu, małą 

poduszeczkę, której grubość powinna wynosić tyle, żeby wypełniać przestrzeń zawartą 

między barkiem a uchem w pozycji leżenia na boku. Najbardziej wszechstronne 

zastosowanie dla wszystkich wad ma pozycja leżenia na plecach. 

Rozruch poranny powinien trwać 15 minut. Najlepiej, jeżeli dziecko ćwiczy wraz z 

rodzeństwem i rodzicami. Jeżeli tylko jest to możliwe, powinno się to robić na świeżym 

powietrzu (np. przy wyprowadzaniu psa). Charakter ćwiczeń: obszerne luźne ruchy 

kończyn dolnych oraz tułowia z akcentami krótkiego statycznego wytrzymania 

skorygowanej postawy w różnych pozycjach, trochę biegów, podskoków. 

Po rozruchu zaleca się prysznic całego ciała oraz inne poranne zabiegi higieniczne, 

które są dla wszystkich, a szczególnie dla ćwiczących codzienną koniecznością. 

Dotarcie do szkoły wiąże się z tornistrem. Tornister lub plecak powinien być 

zapakowany tak, aby jego zawartość była równomiernie rozłożona i nie przesuwała się. 

Powinno dążyć się do zmniejszenia liczby noszonych książek, gdyż dla kręgosłupa 

dziecka stanowi to jednak nadmierne obciążenie, a sylwetka pochyla się do przodu, by 

unieść ciężar. Należy sprawdzać czasami plecak dziecka, ponieważ większość dzieci 

lubi nosić do szkoły niepotrzebne rzeczy, by się nimi pochwalić przez rówieśnikami.                                                                                     

Zajęcia pozaszkolne dziecka powinny mieć dużo elementów ruchu. Odpoczynek 

dowolnie przez dziecko planowany, powinien być czynny i wystarczająco długi. 

Wykonywanie codziennych czynności również wymaga przestrzegania higieny i 

oszczędzania zarówno stópki jak i kręgosłupa. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek 

pracy należy przemyśleć i przygotować sobie optymalne warunki do jej wykonywania.                                                                                                                                                  

Odrabianie lekcji jest bardzo ważnym elementem dnia codziennego. Należy zwracać 

uwagę na postawę przy pracy. Bagatelizowanie postawy dziecka przy odrabianiu lekcji 

może wpływać na nią szkodliwie. Ponieważ dziecko w ciągu dnia sporo czasu poświęca 

na różne prace przy stoliku, dlatego podam jakie zasady pracy dziecka należy 

przestrzegać by wypracować nawyk utrzymania prawidłowej postawy siedzącej : 

– tułów powinien być wyprostowany i oddalony od stołu 3 – 5 cm, 

 
7 https://www.wychowanieprzedszkolne.pl/poradnik-dla-rodzicow-jak-dbac-o-prawidlowa-postawe-

dziecka// 
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– nogi dziecka powinny dotykać całymi stopami podłoża (można podstawić podnóżek), 

– głowa powinna być nieznacznie pochylona nad stołem,  w odległości 30-35 cm od 

blatu, 

– łokcie nie powinny leżeć na stole, ale wystawać nieco poza jego brzeg, kartkę do 

rysowania należy umieszczać na wprost środka piersi dziecka, 

– w czasie pracy przy stoliku dziecko powinno siedzieć prosto i nie pochylać się.                                        

Konieczne jest  również    zwrócenie uwagi na to, aby zawsze niezależnie od wieku 

dziecka:                                                                                                                                    

– stolik ustawiony był z oświetleniem padającym z lewej strony (dla dziecka 

praworęcznego) i nie rażącym oczu, o wysokości takiej, by przy siedzeniu dziecko 

opierając się przedramionami o blat stołu miało kręgosłup wyprostowany, 

– wysokość krzesła odpowiadała długości podudzi, wymodelowane oparcie podpierało 

odcinek lędźwiowo – piersiowy kręgosłupa. Można sobie podłożyć małą poduszkę.                                                                                                                 

Natomiast  przy odrabianiu lekcji ustnych lub czytaniu należy częściowo odciążyć 

kręgosłup i pozwolić dziecku na pozycję klęczącą na taborecie z podparciem na 

przedramionach. Prace wyłącznie ustne można przygotować w pozycji leżącej na 

brzuchu, podpierając głowę na dłoniach płasko ułożonych, z książką umieszczoną niżej 

poza tapczanem. Prawidłowa odległość oczu od książki wynosi ok. 30cm.                                                                                               

Odżywianie ucznia powinno być pełnowartościowe wg ogólnie przyjętych zasad. W 

przypadku nadwagi u dziecka należy stosować dietę odchudzającą zgodne z zaleceniami 

lekarza.                                                                                                                                                               

Nie bez znaczenia w procesie kształtowania nawyku prawidłowej postawy u dziecka 

jest jego odpowiedni strój, ubiór. Otóż najlepiej, by dziecko chodziło w luźnej, lekkiej i 

wygodnej,  nie krępującej ruchów odzieży. Obuwie powinno być elastyczne, miękkie, z 

szerokimi noskami  i sztywnym zapiętkiem. W domu wskazane jest chodzenie boso, 

bez kapci czy laczków. 
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GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA                                       

A PRZERWY ŚRÓDLEKCYJNE 

 Każdy nauczyciel pracujący z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym powinien 

przestrzegać zasad higieny pracy i nauki ucznia. Powinien wiedzieć ile czasu dziecko 

może spędzić w pozycji siedzącej pracując przy stoliku. Świadomy nauczyciel stosuje 

ćwiczenia śródlekcyjne, by odprężyć dziecko psychicznie i fizycznie. Gimnastyka 

śródlekcyjna jest potrzebna w toku zajęć szkolnych. Wielogodzinne przebywanie 

dziecka w szkole w pozycji siedzącej jest źle wpływa  na dziecko.  Praca umysłowa 

oraz siedzenie w bezruchu przez długi czas sprawiają, że dziecko szybko się męczy, na 

skutek czego przybiera nieprawidłową postawę ciała, garbi się, pochyla. Oprócz tego za 

wysokie krzesła powodują niedokrwienie wielkich mięśni tylnej strony uda, bo dziecko 

nie potrafi położyć stóp na podłodze. Uczeń, szukając oparcia dla stóp, siada na brzegu 

krzesła na podudziu. Aktywność fizyczna podczas lekcji  ma pozytywny wpływ na 

organizm ucznia, jak i efektywność jego pracy umysłowej. Kilkuminutowe przerwy w 

nauce powinny być stosowane kilkakrotnie w ciągu pobytu dziecka w szkole. 

Kazimiera Wlaźnik i Anna Złotkiewicz 8piszą, iż celem ćwiczeń śródlekcyjnych jest:  

• przeciwdziałanie negatywnym skutkom znużenia i zmęczenia gromadzonego w 

ciągu dnia pracy ucznia, 

• pobudzenie układu krążenia i układu oddychania,  

• korekcja postawy poprzez ruch wszechstronnie angażujący układ kostno-

stawowo-mięśniowy, 

• odciążenie analizatora wzrokowego (zmiana akomodacji oka) i słuchowego,                               

 W jaki sposób zatem organizować ćwiczenia śródlekcyjne, by spełniały swoje 

zadanie? Otóż ćwiczenia śródlekcyjne 3-5 minutowe powinny być przeprowadzone 

zawsze wtedy, gdy nauczyciel zauważy znużenie  u uczniów. Ważne jest, by podczas 

ćwiczeń było otwarte okna w  sali lekcyjnej. Ćwiczenia powinny być dostosowane do 

warunków przestrzennych w sali i powinny zawierać proste zadania pobudzające układ 

oddechowy i krążenia, korygujące nieprawidłową postawę ciała oraz wprowadzające 

odprężenie psychiczne. Aby ćwiczenia te były atrakcyjne dla dziecka muszą być 

różnorodne i łatwe do wykonania. Można, a nawet należy uatrakcyjnić je śpiewem lub 

 
8 K.Wlaźnik, A.Złotkiewicz "Ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne w klasach początkowych". 
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muzyką. Przygotowując zestawy ćwiczeń śródlekcyjnych należy rozpocząć od nauki 

prawidłowego oddechu, czyli wdech nosem i wydech ustami.  Ważne jest, by ćwiczenia 

śródlekcyjne przebiegały w następującym toku: 

• "ćwiczenia mięśni szyi – skłony, skręty i krążenia głowy, których celem jest 

prawidłowe ustawienie głowy i kształtowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa, 

• ćwiczenia ramion – angażują mięśnie obręczy barkowej, ramion, przedramion i 

dłoni, należą do nich skurcze (poziome i pionowe), wymachy, wyprosty i 

krążenia wykonywane w różnych kierunkach i w różnym tempie,  

• ćwiczenia tułowia w różnych płaszczyznach – pobudzają układ krążenia i 

oddychania, korygują postawę, zwiększają gibkość i elastyczność kręgosłupa, są 

to skłony w przód i w tył, skłony boczne, skręty, skrętoskłony i krążenia,  

• ćwiczenia nóg – mają na celu rozruszanie stawów kończyn dolnych, należą do 

nich: chód, bieg, podskoki jednonóż i obunóż, kroki taneczne, specjalne 

ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu,  

• ćwiczenia oddechowe – mają na celu zwiększenie pojemności płuc i ich   

 wentylację."9                         

 Niestety ćwiczenia śródlekcyjne  w szkole traktowane są po macoszemu. Nigdy 

nie ma na nie czasu. Zawsze jest coś ważniejszego do zrobienia, przekazania, 

pokazania. Pamiętajmy jednak, że zdrowy, wypoczęty uczeń, to uczeń łatwiej 

przyswajający wiedzę. Dbajmy zatem o higienę nauki i pracy dziecka. Zadbajmy o to, 

by pobyt w  szkole był dla dziecka przyjemnością, a  nie przykry obowiązkiem. 

 

ROZDZIAŁ IV. DZIAŁANIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE 

W ODNIESIENIU DO WAD POSTAWY.                                                                             

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ I WYBRANE 

ĆWICZENIA. 

 Osłabienie i rozciągnięcie niektórych grup mięśni przy jednoczesnym napięciu i 

skróceniu innych to istota zaburzeń wad postawy. Tak powstałe wady postawy u dzieci 

 
9 https://www.wychowaniefiz.pl/artykul/aktywnosc-fizyczna-w-czasie-przerw-miedzylekcyjnych/ 
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mogą prowadzić do zniekształceń w obrębie kręgosłupa, co w wieku dorosłym może 

zaowocować bolesnymi ograniczeniami ruchowymi. Do walki z wadami postawy 

powinna stanąć oczywiście szkoła, która niestety często przyczynia się do ich 

powstania. Uczniowie spędzają w szkolnych ławkach, często nieprzystosowanych 

indywidualnie do każdego z nich, kilka godzin dziennie. Często zdarza się, że 

nieprawidłowy sposób siedzenia w czasie lekcji nie jest przez nauczyciela korygowany. 

Zgarbiona, nienaturalnie poskręcana sylwetka ucznia nie zawsze zostaje zauważona.  

Efektem tego nieprawidłowa postawa dziecka staje się niestety jego nawykiem. 

Wymuszona i wymagającą zaangażowania i myślenia staje się z kolei postawa 

skorygowana, czyli prawidłowa. W celu niwelowania wad postawy i kształtowania 

nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała przez dziecko opracowano zestaw 

ćwiczeń i zajęć do każdej z  wad postawy. Przedstawię je w tym rozdziale jako część 

praktyczną pracy. 

PLECY OKRĄGŁE 

Co powinniśmy zrobić? Poprzez cofnięcie barków w tył rozciągnąć to, co 

przykurczone i jednocześnie  wysunąć klatkę piersiową w przód. 

Czego nie powinno robić dziecko z tą wadą? Siedzieć w zgarbionej pozycji oraz 

jeździć na rowerze. Zaleca natomiast zajęcia na basenie – pływanie na plecach oraz 

gimnastykę korekcyjną.                                     

Ćwiczenia wspomagające korekcję do wykonania w warunkach domowych:                                

Ćwiczenie: "Kołyska na brzuchu" – dziecko kładzie się na brzuchu, dłońmi chwyta  za 

stopy i kołysze się w przód i tył. 
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Fot.Magdalena Klorek 

Ćwiczenie: "Kotek pije mleko" – dziecko wykonuje klęk podparty, dłonie ustawione 

palcami do środka. Uginając ręce w łokciach  dotyka brodą do podłogi. 

Ćwiczenie: "Aniołek na śniegu" – leżąc na plecach, dziecko stara się okrężnym ruchem 

ręki narysować "aniołka" po podłodze. Ręce nie odrywają się od podłogi. 

 

 

 

 

 

Fot.Magdalena Klorek 

 

Ćwiczenie: "Sięgaj jak najdalej" – dziecko kładzie się na plecach, ugina nogi w 

kolanach, stopy ma oparte na podłodze. Piłkę trzyma w dłoniach, opartą na kolanach i 

przenosi ją za głowę, jak najdalej, wyprostowanymi rękami. 

Ćwiczenie: "Leżenie pod palmami" – dziecko kładzie się na plecach, ugina nogi w 

kolanach, stopy na podłodze.  Ręce zgięte w łokciach podkłada pod głowę. Łokcie 

przyciska do podłogi. Zwracamy uwagę, by całe plecy były przyklejone do podłogi. 
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Fot.Magdalena Klorek 

Ćwiczenie: "Motylek" – dziecko siada w siadzie skrzyżnym na podłodze.  Dłonie 

zakłada za głowę jak przy "Leżeniu pod palmami". Zadaniem motylka jest machanie 

skrzydełkami w tył tak, aby łokcie nie wychodziły przed uszy. 

 

Fot.Magdalena Klorek 

 

PLECY WKLĘSŁE  

Co powinniśmy zrobić?  Pożądaną aktywnością jest jazda na rowerze. 
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Czego nie powinno robić dziecko z tą wadą? Nie powinno chodzić na palcach oraz 

wyciągać rąk w górę ponad głowę. Nie wskazane jest pływanie na plecach. 

Ćwiczenia wspomagające korekcję do wykonania w warunkach domowych: 

Ćwiczenie: "Zły kot" – dziecko w klęku podpartym ręce opiera na podłodze na 

szerokości barków. Głowę chowa między barkami dotykając broda do klatki piersiowej. 

Ćwiczenie: "Skulony jeż" – dziecko siada na stopach, kolana blisko siebie. Ręce kładzie 

na podłodze, a łokcie dotykają kolan. Czoło opiera na dłoniach. 

Ćwiczenie: "Nożyce" – dziecko kładzie się na plecach, nogi unosi pod katem 45   nad 

podłogę i przekłada raz jedną, raz drugą stopę nad sobą. 

Ćwiczenie: "Kołyska na plecach" – dziecko kładzie się na plecach, ugina nogi w 

kolanach, rękami oplata kolana i przyciąga jak najbliżej brody. Kołysze się w przód i 

tył. 

Ćwiczenie: "Dotknij ręki" – dziecko stojąc wyciąga ręce przed siebie, zgina nogę w 

kolanie i próbuje dotknąć nią wyciągniętych w przód rąk. Prawa noga do prawej ręki, 

lewa do lewej. 

PLECY WKLĘSŁO-OKRĄGŁE  

Co powinniśmy zrobić? Warto wykonywać ćwiczenia w wodzie. W celu pobudzenia 

mięśni rozciągniętych i rozluźniania przykurczonych zalecany jest masaż klasyczny. 

Ćwiczenia wspomagające korekcję do wykonania w warunkach domowych: 

Ćwiczenie: "Dzień dobry" – dziecko siada na krześle w rozkroku, laska gimnastyczna 

na plecach na wysokości łopatek. Ręce ułożone jak do "motylka". Dziecko wykonuje 

skłon w przód, wytrzymuje 10 sekund (liczy do 10), wraca do pozycji wyjściowej. 

Ćwiczenie: "Kula u nogi" – dziecko leży na plecach, nogi ugięte w kolanach. Stopy na 

podłodze, między stopami piłka. Ręce położone wzdłuż ciała przyklejone do podłogi. 

Stopami chwyta piłkę i unosi piłkę  w górę. Opuszcza i odkłada. 
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Ćwiczenie: "Rowerek" – dziecko leży na plecach, ręce wzdłuż tułowia, nogi ugięte, 

uniesione w górze – udaje pedałowanie na rowerze. 

 

Fot.Magdalena Klorek 

Ćwiczenie: "Na plaży" – dziecko leży na brzuchu. Łokcie zgięte, dłonie przy twarzy. 

Pod brzuchem zrolowany ręcznik. 

PLECY PŁASKIE 

Co powinniśmy zrobić?  Należy przede wszystkim wzmacniać mięśnie. Konieczna jest 

nauka przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Warto również 

korzystać  z pływalni. 

Ćwiczenia wspomagające korekcję do wykonania w warunkach domowych: 

Ćwiczenie: "Koci grzbiet" – dziecko klęczy w klęku podpartym i wygina kręgosłup w 

górę -koci grzbiet, następnie wygięcie kręgosłupa w dół – siodełko. 

Ćwiczenie: "Delfin" – dziecko leży przodem na brzuch, ramiona skrzyżowane, dłonie 

na barkach, nogi leżą na podłodze – unoszenie tułowia w górę. 
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Fot.Magdalena Klorek 
 

Ćwiczenie: "Ukłon" – dziecko stoi w rozkroku, ręce  wzdłuż tułowia. Poprzez skłon 

dotyka dłońmi podłogę przed sobą, pod sobą i za sobą w miarę możliwości, po czym 

prostuje się i unosi ręce w górę. 

Ćwiczenie: "Kołyska" – dziecko kładzie się na plecach z ugiętymi kolanami 

przysuniętymi do klatki piersiowej, dłońmi łapie się za kostki i kołysze się w przód i w 

tył. 

SKOLIOZA 

Boczne skrzywienie kręgosłupa, czyli skolioza jeśli jest wcześnie wykryte  może być 

skorygowane w początkowym etapie właśnie przez odpowiednie ćwiczenia na skoliozę. 

Jednak warunkiem jest, by skrzywienie było niewielkie. Stopień zaawansowania zmian 

w przypadku skoliozy zawsze musi ocenić ortopeda. W przypadku dzieci ćwiczenia na 

skoliozę wykonywane w domu są nie tylko zaleceniem, ale obowiązkiem. Nie zajmują 

dużo czasu i mogą być prowadzone bez użycia skomplikowanych przyrządów 

gimnastycznych.  

Co powinniśmy robić? Warto dużo pływać w  basenie. 

Czego nie powinno robić dziecko z tą wadą? Odradzana jest jazda konna. 
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Ćwiczenia wspomagające korekcję do wykonania w warunkach domowych: 

Ćwiczenie: "Skłon" – klasyczne skłony tułowia w przód z wyprostowanymi rękoma, 

którymi dziecko próbuje  dosięgnąć podłogi nie uginając nóg  w kolanach,                                                                                                                             

Ćwiczenie: "Przyklej się do ściany" – utrzymanie wyprostowanej pozycji ciała przy 

ścianie, z przylegającymi do niej piętami, barkami i ściągniętymi łopatkami. Jest to 

wbrew pozorom trudne ćwiczenie.   

 

            Fot. Magdalena Klorek 

                                                                                                   

Ćwiczenie: "Przysiad" – przysiady w lekkim rozkroku z utrzymaniem prostych pleców 

i właściwej sylwetki ciała. 

WADY KLATKI PIERSIOWEJ 

W przypadku kurzej klatki piersiowej. 

Co powinniśmy robić?  Przede wszystkim należy oddziaływać na cały narząd ruchu, 

by zwiększyć ruchomość w stawach, usunąć przykurcze, zwiększyć siłę mięśni i 

podnieść sprawność fizyczną. Koniecznie trzeba wykonywać ćwiczenia oddechowe.                                                                                                                          
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Niezbędne są również: biegi, podskoki, rzuty,  jazda na rowerze oraz pływanie kraulem 

lub stylem motylkowym.                                   

Czego nie powinno robić dziecko z tą wadą?  Nie wolno wykonywać przewrotów.              

W przypadku lejkowatej klatki piersiowej.                                                                       

Co powinniśmy robić? Wskazania takie jak w  przypadku kurzej klatki piersiowej. 

Zaleca się pływanie na plecach. 

 

KOLANA SZPOTAWE     

Co powinniśmy robić? Należy rozciągać mięsień prosty uda i mięśnie łydek  oraz 

mięśnie kulszowo-goleniowe.          

Ćwiczenia wspomagające korekcję do wykonania w warunkach domowych:                                                                                                            

Ćwiczeni: "Zgnieć piłeczkę" – siad ugięty podparty, między kolanami gumowa piłka, 

którą zgniatamy. 

Ćwiczenie: "Złącz kolana" – leżenie w rozkroku. Próba złączenia kolan przez ugięcie 

ich do środka, a stóp na zewnątrz. 

Ćwiczenie: "Podnieś nogę" – stanie tyłem do ściany. Unoszenie zgiętej w kolanie nogi 

w górę, na skos przez nogę przeciwną. 

 

KOLANA KOŚLAWE 

Co powinniśmy robić? Zaleca się siadanie w siadzie skrzyżnym oraz jazdę na rowerze. 

Pomocne jest również pływanie. 

Czego nie powinno robić dziecko z tą wadą? Niewskazane są długie spacery oraz 

długie stanie w miejscu. Odradza się siadanie na piętach ze stopami i podudziami 

skierowanymi na zewnątrz. 

Ćwiczenia wspomagające korekcję do wykonania w warunkach domowych:                                                                                                             
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Ćwiczenie: "Siad skrzyżny" – dziecko siada w  siadzie skrzyżnym i kładzie dłonie na 

kolanach. W tej pozycji spycha kolana maksymalnie w dół, zachowując wyprostowany 

tułów.      

 

Fot. Magdalena Klorek                                                                                                                                                                          

Ćwiczenie: "Uwolnij się" - dziecko w  pozycji siedzącej lub leżącej stara się odepchnąć 

nogi kolegi, który ściska swoimi nogami nogi kolegi na wysokości kostek. 

 

Fot.Magdalena Klorek 

Ćwiczenia: "Krzesełko" – dziecko siada na krześle, uginając kolana pod kątem 

prostym. Dłońmi trzyma siedzenie krzesła. Woreczek z grochem trzyma między 

stopami. Następnie dziecko prostuje nogi unosząc je na wysokość siedzenia. 
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WADY STÓP 

 Celem ćwiczeń przy wadach stóp jest wzmocnienie mięśni osłabionych oraz 

usunięcie przykurczów. Bardzo ważne jest prawidłowe ustawienie stopy przy każdym 

ćwiczeniu. Doskonałym uzupełnieniem ćwiczeń korekcyjnych przy wadach stóp jest 

wprowadzenie elementów tanecznych z muzyką.     

Co powinniśmy robić? Ważne jest, by dzieci dużo chodziły na boso.     

Czego nie powinno robić dziecko z tą wadą? Nie powinny nosić zbyt wąskich ani za 

ciasnych butów. Istotny jest także fason obuwia – nie może mieć wąskich czubków. 

Ćwiczenie: "Rzuć woreczek" – dziecko leżąc na plecach chwyta pacami stopy 

woreczek z grochem i rzuca go jak najdalej za siebie. Następnie drugą nogą wykonuje 

to samo. 

Ćwiczenie: "Przynieś kredkę" – ćwiczenia z chwytaniem, noszeniem drobnych 

przedmiotów pomiędzy palcami lub na stopie np. kredek, woreczków z grochem                                                                                                                                                                       

Ćwiczenie: "Skarpetka" – zdejmowanie skarpetki lewą nogą na prawej nodze oraz 

odwrotnie.                                                                                                                                                               

Ćwiczenie: "Piłka" – w siadzie ugiętym unoszenie piłki trzymanej stopami w górę i jej 

opuszczanie.                                                                                                                                                                 

Ćwiczenie: "Toczenie piłki"– w staniu toczenie piłki jedną stopą w przód, tył i na boki.                                                                                                                                                                        

Ćwiczenie: "Ściana" – siedząc przed ścianą należy umieścić piłkę pomiędzy stopami i 

ścianą oraz kulać ją w górę i w dół. Piłka nie może spaść. 

 

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ                                            

GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ 

 

ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE NA KRZEŚLE 

1. Siad na krześle z nogami w rozkroku na szerokość bioder, ręce w bok.                                        

Klaśnięcie rękoma nad głową, powrót do boku  i klaśnięcie za plecami.  

2. Siad na krześle z nogami w rozkroku na szerokość bioder, pochylaj się dotykając 
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ręką lewą do prawej stopy i odwrotnie tak, by nie spaść z krzesła. 

3. Chwyć rękoma z tyłu oparcie krzesła i ściągając łopatki  prostuj plecy. Będąc 

wyprostowanym wykonaj obrót głowy w lewo i w wprawo.                                                                        

4. Chwyć rękoma z tyłu oparcie krzesła i ściągając łopatki  prostuj plecy. Postaraj się 

nie ruszając barkami przybliżyć lewe ucho do lewego barku, policz do trzech i 

wyprostuj głowę. Następnie wykonaj to samo ćwiczenie w druga stronę. 

 5. Chwyć rękoma z tyłu oparcie krzesła i ściągając łopatki  prostuj plecy. Wykonaj 

powolne naprzemienne skręty głowy w  prawą i lewą stronę głową.  

6. Siedząc na krześle zataczaj obszerne kręgi barkami do tyłu i do przodu.  

7. Siedząc na krześle zataczaj łokciami obszerne kręgi do tyłu i do przodu.                                                                          

8. Siedząc na krześle unieś przed siebie proste ręce na wysokość barków. Policz do 10 i 

opuść. 

 9. Siedząc na krześle unieś do góry przedramiona, tak aby tworzyły kąt prosty z 

ramionami. Ręce powinny stykać się ze sobą  dłońmi i przedramionami.  

10. Siedząc prosto na krześle spleć palce dłoni i wypchaj je przed siebie jak najdalej w 

przód. 

11. Siedząc prosto na krześle powoli pochylaj sie do przodu, by chwycić się za kostki. 

 

ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE W POZYCJI STOJĄCEJ 

1. Stań  prosto i napnij wszystkie mięśnie. Maszeruj rytmicznie w  miejscu. 

2. Stan prosto i powoli pochylaj się w przód próbując dotknąć podłogi.                                            

3. Stań prosto ściągając łopatki. Będąc wyprostowanym wykonaj obrót głowy w obie 

strony.                                                                                                                                                            

4. Stań prosto ściągając łopatki i nie poruszając barkami przybliż lewe ucho do lewego 

barku, a następnie wykonaj to samo ćwiczenie, ale w drugą stronę. 

 5. Stań prosto ściągając łopatki i powoli wykonaj głową 3 obroty w lewo potem w 

prawo. 

6. Stań w niewielkim rozkroku z lekko ugiętymi kolanami. Ręce połóż na biodrach. 

Podnieś prawą rękę do góry nad głowę, jednocześnie lekko przechylając się w lewo. 

Następnie wykonaj to samo ćwiczenie, tylko zmień rękę i kierunek pochylania się. 
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WNIOSKI 

 Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci często jest jednym z 

elementów ćwiczeń podczas lekcji wychowania fizycznego w szkołach. Dzieci mają 

tendencję do przybierania nieprawidłowej postawy: garbią się, przyjmują niewłaściwą 

postawę podczas siedzenia w ławce, mają też często źle dobrane obuwie, co może stać 

się przyczyną płaskostopia i skrzywień kręgosłupa. Wielu uczniów w  klasach 1-3 ma 

niewystarczającą dawkę ruchu w  ciągu dnia, szczególnie ruchu na świeżym powietrzu. 

Czas wolny spędzają przed ekranem telewizora i  komputera oraz wpatrując się w ekran 

smartfona. Wszystko to prowadzi do przybierania przez dzieci  nieprawidłowej postawy 

i utrwalania  oraz pogłębiania wad postawy.  Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

dla dzieci pozwala skutecznie zapobiegać powstawaniu wad postawy oraz korygować 

wady już istniejące. Niestety obecne przepisy pozwalają na nieprowadzenie zajęć z  

gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole. Tylko dobra wola nauczyciela 

wychowania fizycznego oraz wychowawcy klas początkowych i ich kompetencje mogą 

spowodować, by dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej w szkole. Również brak czasu rodziców na ćwiczenie z 

dzieckiem i nie zwracanie uwagi na jego postawę podczas odrabiana lekcji czy podczas 

posiłków nie wpływa dobrze na postawę dziecka.  Rola rodziców jest kluczowa w tym 

temacie. Ważne jest zainteresowanie rodzica dzieckiem, wytłumaczenie dziecku na 

czym polega jego wada postawy jak i również uświadomienie mu, że tylko od niego 

zależy, czy w dorosłym życiu będzie zdrowym, silnym człowiekiem. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 Klimek A.red., "Ćwiczenia korektywne z elementami rehabilitacji", AWF, Kraków, 

1984.                                                                                                                                                      

Kutzner-Kozińska M., "Korekcja wad postawy",  WSiP, Warszawa, 1986.                                                                                   

Kutzner-Kozińska M., Wlaźnik K., "Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10letnich", 

WSiP, Warszawa 1988.                                                                                                                                                 

Ostręga W. "Wady postawy u dzieci i młodzieży. Przyczyny powstawania i zapobieganie 

w domu i w szkole", ORE, Warszawa, 2014.                                                                                  



Rola gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w kształtowaniu prawidłowej postawy 

ciała wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym. 

36 
 

Owczarek S., "Atlas Ćwiczeń Korekcyjnych", WSiP, Warszawa, 1998.                                  

Romanowska A., "Konspekty zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej", 

Korepetytor, Płock, 2000.                                                                                                                                      

Trzcińska D. "Gimnastyka kompensacyjno- korekcyjna w przedszkolu" Zeszyty 

naukowo- metodyczne. AWF Józefa Piłsudskiego, Warszawa, 2005.                                                                           

Tuzinek S., "Zarys metodyki postępowania korekcyjnego", Politechnika Radomska, 

Radom, 2000.                                                                                                                                                       

Wilczyński J. "Korekcja wad postawy" Wyd. Anthropos. Starachowice,  2001.  

Zasoby internetowe:                                                                                                        

www.profesor.pl                                                                                                            

www.wychowaniefiz.pl                                                                                                                               

www.e-butydladzieci.pl                                                                                                                    

www.multirodzice.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rola gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w kształtowaniu prawidłowej postawy 

ciała wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym. 

37 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


