
KONSPEKT LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Temat zajęć: Wyrobienie nawyku prawidłowego oddychania wśrodowisku
wodnym.

Wady: plecy okrągłe, postawy skoliotyczne.
Miejsce zajęć: Pływalnia kryta

Ilość ćwiczących: 15 – dziewczęta i chłopcy z kl. V / VI

Cel zdrowotny zajęć: Eliminacja przykurczów w obrębie stawów barkowych,
elongacja mięśni przykręgosłupowych, zwiększanie pojemności życiowej płuc.

Cele wychowawczo-dydaktyczne:
-uczeń zna i stosuje podstawowe zasady higieny oraz bezpieczeństwa na
pływalni
-uczeń poznaje technikę oddychania w wodzie, poznajećwiczenia zwiększające
pojemność życiową płuc
-uczeń znaćwiczenia rozciągające przykurczone mięśnie barków
-uczeń współdziała w grupie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych
-uczeń dostosowuje intensywność ćwiczeń do własnych możliwości
-uczeń zna i rozumie wpływćwiczeń w wodzie oraz pływania na prawidłowy
rozwój fizyczny człowieka oraz profilaktykę i kompensację wad postawy.

Potrzebne przybory: 15 desek do pływania, 2-5 krążków do nurkowania.

Część toku
lekcyjnego

Nazwa i opisćwiczenia Czas Uwagi organizacyjno-
-metodyczne

CZĘŚĆ
WSTĘPNA

czynności
organizacyjno-
porządkowe

zabawa
ożywiająca

Zbiórka, powtórzenie zasad higieny i
bezpieczeństwa w wodzie. Podanie tematu
zajęć.

„Berek z piłką”- dziecko, które jest berkiem,
ma piłkę. Rzuca nią w inne dzieci, trafiony
uczestnik gry zostaje berkiem. Przed piłką
można chować się pod wodę.
Ćwiczenia oddechowe
W dwójkach zabawa „Policz do 10 „- jedno
z ćwiczących dzieci robi przysiad z głową
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N
Na zbiórce należy
zwrócić uwagę na
prawidłową postawę
ciałaćwiczących



CZĘŚĆ
GŁÓWNA

A
ćw.
kształtujące

Ćwiczenia
stosowane

B

pod wodą, drugie pokazuje mu pod wodą
palce dłoni. Po wynurzeniu uczeń musi
podać liczbę palców, którą zobaczył- od 1
do 10.

Ćwiczenia RR
Stojąc tyłem do siebie w dwójkach krążenia
RR w przód i tył trzymając się za ręce.

W postawie praca RR do kraula i stylu
klasycznego

Ćwiczenia NN
Stojąc przodem do brzegu pływalni, noga
prosta w stawie kolanowym oparta o
krawędź pływalni – pogłębianie skłonu T w
przód.

Ćwiczenia NN i T
Noga prosta w stawie kolanowym oparta o
krawędź pływalni – pogłębianie skłonu T w
przód. Ze zmianą nogi

Ćwiczenia T
Opad T ręce proste w stawach łokciowych
oparte o krawędź pływalni – z pogłębieniem
i wydechem powietrza do wody

Ćwiczenia NN
Wyskok z uderzeniem piętami o pośladki,
RR oparte o krawędź pływalni.

Ćwiczenia oddechowe
Głęboki wdech, wydech powietrza do wody.
Podczas wydechu policz do 7.

Ćwiczenia karku i szyi
Oddychanie do stylu klasycznego z aktywną
pracą karku i RR ( postawa rozkroczno-
zakroczna ).

Ćwiczenia NN
RR oparte o krawędź basenu, praca NN do
stylu klasycznego i kraula.

Ćwiczenia rozluźniające obręcz barkową,
likwidacja przykurczów, rozciągania czynne
klatki piersiowej:

10’

Głębokość basenu
110 cm

Ręce proste w łokciach



Z deską poślizg przodem, praca RR jak do
kraula.

Ćwiczenia mm grzbietu
W dwójkach, jeden zćwiczących trzyma
partnera za nogi, leżący przodem wykonuje
pracę RR do kraula w miejscu.
Jak wyżej ale w leżeniu tyłem.

Ćwiczenia mm pośladków i NN
Jeden z dwójki trzyma partnera za ręce,
chodząc po dnie basenu ciągnie
współćwiczącego leżącego przodem, który
pomaga maszerującemu pracując NN jak do
pływania kraulem.

Ćwiczenia oddechowe
„Przepłyń pod mostem”

Ćwiczenia mm brzucha
Współćwiczący stają po przeciwnych
stronach basenu przodem do siebie, RR
chwytają za krawędź basenu, stopami jeden
odpycha

Ćwiczenia równoważne
Leżenie przodem na desce, deski nie wolno
trzymać rękoma, próba utrzymania
równowagi na desce.

Ćwiczenia wzmacniające siłę mm RR i NN
Wyścig dwójek- holowanie tonącego z
deską. Osoba holowana trzyma się deski,
dozwolona jest pomoc wiosłującymi
ruchami NN, holujący pracuje jedną ręką i
nogami do stylu klasycznego lub kraula.

Ćwiczenia oddechowe
Zabawa „Poszukiwanie skarbu”- uczniowie
na sygnał nauczyciela i w określonej części
basenu nurkują, próbując wyłowić krążki.
Wygrywa uczeń, który znajdzie najwięcej
krążków.
Skoki do wody na głowę

Ćwiczenia wyprostne zwiększające
ruchomość w obrębie stawów barkowych
Pływanie dłuższych odcinków kraulem z

18’

Wszystkiećwiczenia w
dwójkach wykonujemy
ze zmianą

„Most” to rozstawione
nogi współćwiczącego
lub ręka leżąca płasko
na powierzchni wody

Deskę należy wsunąć
płasko pod biodra

Przechodzenie na
większą głębokość
basenu



CZĘŚĆ
KOŃCOWA

Ćwiczenia
rozluźniające
i uspokajające

Czynności
organizacyjno-
porządkowe

deską i bez deski 2 x 25 m. Pływanie stylem
grzbietowym – 2 x 25m.

Uczniowie na sygnał nauczyciela i w
określonej części basenu nurkują próbując
wyłowić „skarb”. Wygrywa uczeń, który
znajdzie najwięcej krążków.

Ćwiczenia wyprostne zwiększające
ruchomość dłuższych obrębie stawów
barkowych
Pływanie dłuższych odcinków kraulem z
deską bez deski: 2x25 m

Pływanie stylem grzbietowym z deską i bez
deski : 2x25 m

Ręce oparte o krawędź pływalni, wydech do
wody, wdech nad wodą - ćwiczenie
powtarzamy x 10

Zbiórka, podsumowanie zajęć, przejście do
szatni.

5-7’
Cały czas zwracamy
uwagę na prawidłową
postawę ciała dzieci
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Opracowała:
mgr Marzanna Ziomek


