
KONSPEKT
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla pleców wklęsło - okrągłych

Małgorzata Miernik

Temat: Ćwiczenia rozciągające zginacze stawu biodrowego i
wzmacniające mięśnie grzbietu odcinka piersiowego

Cele główne:

1. umiejętności - doskonaleniećwiczeń wzmacniających mięśnie odcinka
piersiowego oraz rozciągających zginacze stawu biodro-
wego,
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2. motoryczność – kształtowanie wytrzymałości siłowej mięśni grzbietu,

3. wiadomości – sposoby kształtowania siły mięśni,

4. akcenty wychowawcze –dbałość o wykorzystywane przybory i przy-
rządy. Wdrażanie uczniów do samokontroli
i samooceny jako podstawy samokształcenia
i samodoskonalenia fizycznego wżyciu póź-
niejszym.

KLASA IV

MIEJSCE ĆWICZE Ń – sala korekcyjna

LICZBA ĆWICZ ĄCYCH – 10 osób

CZAS TRWANIA - 45 min.

POMOCE - papierowe torebki, woreczki, krążki, kocyk, laski gimnastyczne,
ławeczka skośna, obręcze gimnastyczne, szarfy, ławeczka gim-
nastyczna, lustro posturo graficzne, drabinki.

METODY – zabawowo-naśladowcza, zadaniowaścisła, zastępczego sprzęże-
nia zwrotnego, bezpośredniej celowości ruchu

FORMY – zespołowa, obwód stacyjny,

PROWADZĄCY – Małgorzata Miernik

TERMIN – kwiecień 2002r.

Tok lekcji Zadania
Dozo-
wanie

Uwagi
organiz.-
metod.

1 2 3 4

I część – wstępna

Zorganizowanie
grupy i sprawdzenie
gotowości do zajęć.
Motywacja do
udziału w zajęciach.

a) zbiórka po obwodzie koła,
b) przywitanie sportowe,
c) sprawdzenie obecności i

strojućwiczebnego,

2’ Ćwiczący odkładają ze-
garki, łańcuszki w wy-
znaczone miejsce pod
kątem bezpieczeństwa.
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Ćwiczenia dosko-
nalące nawyk pra-
widłowej postawy
ciała przez ZSZ z
wykorzystaniem re-
ceptora optycznego.

Zabawa ożywiająca

Ćwiczenia odde-
chowe

d) podanie tematu zajęć i spo-
sobu ich realizacji

Stanie przed lustrem, korekcja i
autokorekcja przed lustrem po-
sturo graficznym:
- stojąc przodem
- stojąc bokiem
Samokontrola postawy

Zabawa „Lisie ogonki”
Dzieci biegają w rozsypce po
sali z szarfami „ogonkami”
włożonymi na spodenki.
Każde dziecko próbuje zabrać
ogonek koledze. Dziecko, które
straci ogonek przyjmuje po-
prawną postawę, RR w skrzy-
dełka.

Siad skrzyżny, wyprost tułowia,
dmuchanie papierowych tore-
bek

1’

1’

2’

3 x

Głowa i szyja wycią-
gnięte w górę, barki uło-
żone symetrycznie i cof-
nięte, łopatki, pośladki
cofnięte, brzuch wcią-
gnięty.
Korekcja odcinka pier-
siowego i lędźwiowego.
Prowadzący koryguje.

Akcent kładziemy na
prawidłową postawę
oraz wytrzymanie jej
przez pewien czas.
Zaangażowanie recepto-
rów wzroku i czucia głę-
bokiego, pobudzenie
układu krążenia i odde-
chowego.

1 2 3 4

II część – główna

A

1.Ćwiczenia RR Marsz po sali z woreczkami w dło-
niach, naprzemianstronne krążenia
RR w tył.
Następnie ustawiają się w koła we-
dług koloru woreczków.

1’ Dzieci idąc po obwodzie
koła odkładają szarfy i
pobierają kolejno wo-
reczki. Im większa am-
plituda ruchu, tym tempo
wolniejsze.
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2.Ćwiczenia NN

3.Ćwiczenie T

4.Ćwiczenie T

5.Zabawa ześpie-
wem „Nazywają
mnie poleczka”

1

W kilku kołach, na sygnał – chwyt
palcami stóp woreczka – stanie
jednonóż (RR w bok).

W staniu na krążku – taniec z prze-
suwaniem się do przodu przez wy-
konywanie skrętów w lewą i prawą
stronę.

W rozsypce na zapowiedź –„kot
jest” – myszki chowają się do
„norki” robiąc niski ukłon japoń-
ski.

Uczniowie ustawiają się na obwo-
dzie koła – tańczą i śpiewają pio-
senkę „Nazywają mnie poleczka”.

1’

1’

1’

2’

Zaangażowanie recepto-
rów czucia głębokiego.

Dzieci kolejno odnoszą
woreczki i pobierają
krążki. Ćwiczenie T w
płaszczyźnie poprzecz-
nej.

Dzieci odnoszą krążki w
wyznaczone miejsce.
Ćwiczący przyjmują po-
zycję Klappa.Ćwiczenie
T w płaszczyźnie strzał-
kowej.

Część główna

B

Ćwiczenie wzmac-
niające mięśnie
grzbietu odcinka
piersiowego

STANOWISKO I

P.W. Leżenie przodem na kocyku,
RR do przodu. Przed dzieckiem na
podłodze leży krążek, a na nim
woreczek. Dziecko podnosi krążek
w górę z woreczkiem. Następnie
podrzuca w górę starając się, aby

3’ Ćwiczenia w formie ob-
wodućwiczebnego.
Ustawienie stanowisk z
przygotowanymi na pi-
śmie zadaniami.
Wznos tułowia nad po-
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Ćwiczenie rozcią-
gające mięśnie ob-
ręczy biodrowej
(zginacze stawu
biodrowego) przez
stretching

Ćwiczenie odde-
chowe

woreczek odwrócił się i spadł na
krążek na drugą stronę
„Smażenie naleśników”.

STANOWISKO II

P.W. klęk obunóż, opad T w tył,
RR z laską w skurczu pionowym
na wysokości łopatek, wytrzymać
20 sek., następnie odkładamy la-
skę. RR oparte o podłoże, wypy-
chamy biodra w przód, wytrzymać
20 sek.

STANOWISKO III

P.W. leżenie tyłem, NN ugięte w
stawach kolanowych i oparte sto-
pami o podłoże, RR ułożone pod
głowę, łokcie przylegają do podło-
ża. Swobodne wdechy i wydechy.

2

3’

3’

ziom podłogi.
Odpoczynek RR leżą na
podłodze, broda oparta o
RR.

W czasiećwiczenia
przyjąć wygodną pozy-
cję, gdyż odprężenie po-
prawi jego wyniki

Ciało ułożone w osi.
Wdech przez nos, wy-
dech przez usta z „sy-
czeniem”.

Ćwiczenia rozcią-
gające mięśnie
brzucha oraz mię-
śnie obręczy bio-
drowej (zginacza
stawu biodrowego)

STANOWISKO IV

P.W. siad skulony na ławeczce
skośnej, stopy między uchwytami
ławki, RR z laską w skurczu pio-
nowym, laska z tyłu na wysokości
łopatek, opad T w tył do kąta 450,
wytrzymać 20 sek., następnie leże-
nie przodem na podłodze z chwy-
tem rękoma w okolicy stawów

3’ Asekuracja przez współ-
ćwiczącego. W czasie
ćwiczenia oddychać
spokojnie i równomier-
nie, ani na chwilę
wstrzymywać oddechu.
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Wzmacnianie mię-
śni grzbietu odcinka
piersiowego

Zwis czynny,ćwi-
czenie rozciągające
mięśnie brzucha i
mięśnie obręczy
biodrowej (zginacze
stawu biodrowego)

Ćwiczenia równo-
ważne

1

Ćwiczenia dosko-
nalące nawyk pra-
widłowej postawy
ciała przez ZSZ z
wykorzystaniem od-
ruchów proprio-
ceptywnych

skokowych ugiętych NN.

STANOWISKO V

P.W. leżenie przodem. RR wzdłuż
T, w dłoni woreczek, przenieść RR
do przodu w górę i przekładać wo-
reczek z dłoni do dłoni nie doty-
kając dłońmi do podłoża, NN
oparte o pierwszy szczebel drabin-
ki.

STANOWISKO VI

P.W. zwis tyłem do drabinki,
unieść zgięte NN w stawach bio-
drowych i kolanowych, „krzeseł-
ko”, wytrzymać 20sek., następnie
skłon w tył z leżenia przodem na
podłodze, wytrzymać 20 sek.

STANOWISKO VII

Wrzucanie woreczków palcami
stopy raz lewej, raz prawej do ob-
ręczy.

2

STANOWISKO VIII

P.W. klęk podparty, po kilku pró-
bach wyginania w dół i w górę od-
cinka lędźwiowego, ustalić czu-
ciem mięśniowym właściwą pozy-
cję.

3’

3’

3’

3

3’

Wznos tułowia nad po-
ziom podłogi. 15-20min.
ćwiczyć powoli.

NN unosimy do kąta
prostego. W czasie skło-
nu NN i podbrzusze spo-
czywają na podłożu. Od-
dychać spokojnie i rów-
nomiernie.

4

Ocena przez autokorek-
cję. Prowadzący kory-
guje.
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Ćwiczenia antygra-
witacyjne

III cz ęść – końcowa

Ćwiczenia przeciw
płaskostopiu

Ćwiczenia utrwala-
jące nawyk prawi-
dłowej postawy
przez ZSZ z wyko-
rzystaniem recepto-
ra optycznego

1

Ćwiczenia uspoka-
jające i rozluźniają-
ce oparte na trenin-
gu autogennym
Schultza.

Omówienie lekcji

STANOWISKO IX

Przejście po listwie ławeczki z wo-
reczkiem na głowie.

P.W. stanie na obręczy z worecz-
kiem na głowie, wykonać marsz
dostawny bokiem po obręczy. RR
w „skrzydełka”.

P.W. stanie bokiem do lustra po-
sturo graficznego, dzieci przyglą-
dają się ustawieniu miednicy i ple-
ców- autokorekcja

2

P.W. leżenie tyłem NN lekko roz-
warte, ręce ułożone wzdłuż ciała,
lekko odrzucone od T, głowa uło-
żona prosto.

Wyegzekwowanie od uczniów
wiedzy o sposobach kształtowania
siły.

3’

1’

1’

3

1’

2’

Asekuracja współćwi-
czącego.

Ułożyć dłoń na odcinku
lędźwiowym, pozwala to
na dobre wyczuwanie
ruchów miednicy. Pro-
wadzący koryguje.

4

Oddychać należy spo-
kojnie i rytmicznie.Ćwi-
czenie powinno dopro-
wadzić do ogólnego
rozluźnienia i uspokoje-
nia.

Uczniowie dokonują sa-
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Nastawienie
uczniów do pracy w
domu

Zbiórka w szeregu.

Przypomnienie oćwiczeniach ko-
rekcyjnych i zachęcenie do aktyw-
ności ruchowej. 1’

mooceny.

Uczniomćwiczącym w
domu przypomnieć
układ wcześniej opraco-
wany.


