
KONSPEKT LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

CELE: 1. Wzmacnianie mięśni grzbietu, brzucha, pośladków, kulszowo-
goleniowych.

2. Rozciąganie mięśni piersiowych, biodrowo-lędźwiowych,
prostownika grzbietu w części lędźwiowej.

3. Nauka kontroli prawidłowej postawy ciała współćwiczącego w
ćwiczeniach parami.

TEMAT: Ćwiczenia na plecy okrągło – wklęsłe w parach.
POMOCE: laski, kulki papierowe, koce.
PROWADZĄCA: mgr Krystyna Łysień.

L.p. TOK LEKCJI TRE ŚĆ I PRZEBIEG ZABAW I GIER ILO ŚĆ

POWTÓRZEŃ
UWAGI

1. Organizacja zajęć Część I – wstępno – przygotowawcza
Zbiórka, powitanie, sprawdzenie gotowości do
zajęć. Podanie tematu lekcji.
W szeregu zbiórka. Czubek głowy do sufitu,
cofnięte barki, złączone łopatki, wciągnięty
brzuch, napięte mięśnie pośladków,
podkurczone palce u stóp. Sprawdzenie
poprawności postawy ciała.

Wyrobienie
nawyku
samokontroli,
kontroli
współćwiczących

2. Zabawa
ożywiająca

„Berek” – słup soli. Wyznaczenie berka –
szarfa. Kogo berek dotknie siad w siadzie
ugiętym – skurcz pionowy ramion.
Wybawiamy przez dotknięcie między łopatki.

3.

1.

Ćwiczenie
oddechowe

Ćwiczenia
barków

Siad klęczny- ramiona w górę w skos – wdech.
Opad tułowia w przód – wydech.
Część II – główna A.
1. Siad skulny w parach tyłem do siebie –

chwyt za ręce, unoszenie ramion w górę w
skos, w dół w skos.

2. Siad ugięty, jeden z pary stoi, osoba
siedząca ramiona w świecznik.
Współćwiczący chwyt na wysokości łokci,
jedna noga ugięta w kolanie druga w
zakroku na wysokości łopatek, pociąganie
ramion siedzącego do tyłu z
równoczesnym stawianiem oporu.

3. Przysiad podparty – koci grzbiet – druga
osoba przejazd pod spodem w siadzie
klęcznym.

3 x

5 x

Zmiana
ćwiczących
Koc

2. Ćwiczenia karku i
szyi

1. Siad ugięty parami tyłem do siebie, chwyt
pod łokcie. Głowy złączone, krążenie
głowami (zmiany kierunku ).

3. Ćwiczenia
obręczy
biodrowej

1. Siad ugięty naprzeciw siebie, stopy
dotykają się podeszwowo. Ramiona w
skurczu pionowym. Odpychając się od
siebie przejście do siadu prostego.

2. Siad ugięty przejście do podporu, druga
osoba przejazd pod mostem w leżeniu Koc



przodem na kocu. Po przejeździe zmiana.
3. Leżenie przodem naprzeciw siebie RR w

górę, w skos, chwyt i nożyce.
4. Ćwiczenia

grzbietu
1. Leżenie przodem naprzeciw siebie RR w

górę w skos, oderwanie klatki piersiowej
od podłogi liczymy do 6 wytrzymanie.

2. W pozycji leżenie przodem RR w górę w
skos, chwyt za ręce podciąganie tułowia
RR w bok

5. Ćwiczenia
oddechowe

W parze jeden za drugim-
1. Siad skrzyżny – RR ugięte w stawach

łokciowych – chwyt osoby siedzącej przed
za łokcie. Krążenie barków w tył. Barki w
górę – wdech, opuszczanie – wydech.

3 x

6. Ćwiczenia
brzucha

1. Siad ugięty- przodem do siebie – kolana
na zewnątrz, ramiona w skurczu
pionowym – podnoszenie kolan do
barków, ćwiczący dotykają się
podeszwami.

2. Siad ugięty RR z tyłu, kolana do barków.
Przejście do siadu równoważnego,
napięcie nóg i postawienie.

2 x

2 x

7. Ćwiczenia
oddechowe

Pozycja wyjściowa – siad prosty, przejście do
podporu leżąc tyłem – wdech, powrót do
siadu- wydech

5 x

8. Ćwiczenia mięśni
brzucha

Leżenie tyłem naprzeciw siebie, NN ugięte
unosimy NN stykając się z współćwiczącym
podeszwami stóp rowerek lub krążenia NN.

9. Ćwiczenia stóp W siadzie ugiętym naprzeciw siebie zwijanie
kocyka. koc

1.
Ćwiczenia
obręczy barkowej

B
1. W siadzie klęcznym naprzeciw siebie

nabieramy powietrza i uginamy ręce –
dmuchamy kulkę papieru na czyją stronę
kulka się przetoczy – punkt karny.

Kulka papieru.

2. Ćwiczenia
obręczy
biodrowej

WYŚCIGI
1. Leżenie tyłem na kocu, trzymając koc za

rogi. Odpychamy się ugiętą w kolanie
nogą. Odpychamy się do całkowitego
wyprostu.

Koc

3. Ćwiczenia
grzbietu

1. Obydwie osoby z pary – leżenie przodem
– jeden za drugim. Pierwsza osoba z pary
nogi zaczepione o laskę, druga osoba
chwyt laski za końce. NN ugięte
podeszwami stóp, złączone nogi, kolana
szeroko. Wyścigi zaprzęgów. Zmiany.

2. Jedna osoba z pary siad klęczny, pod
ramionami laski, druga stoi chwyta za te
laski i ciągnie. Zmiana.

Koc
Laska

Koc
Laski

4. Ćwiczenia
brzucha

1. Pierwsza osoba z pary siad klęczny na
kocu, chwyt obu lasek pod ugiętymi RR.
Laski do tyłu. Druga osoba z pary stoi za
– chwyt za laski. Na sygnał pchanie osoby
siedzącej. Zmiana.

Koc
Laski

5. Ćwiczenie
oddechowe

1. W siadzie ugiętym tyłem do siebie. RR w
świecznik – dmuchanieświeczek.



6. Ćwiczenie stóp 1. Siad ugięty naprzeciw siebie. Chwyt
papierowej kulki podeszwami stóp i rzuty
do siebie, próbujemy łapać.

1. Zabawa
uspakajająca

Część III- ko ńcowa.
„ Co się zmieniło ? ”
Ćwiczący w szeregu w siadzie klęcznym RR w
skurczu pionowym. Jedna osoba wychodzi,
pozostałe zmieniają się miejscami. Zadaniem
osoby wychodzącej jest powiedzenie co się
zmieniło.

2. Zbiórka i
zakończenie
lekcji.

Zadanie pracy domowej.
Sprawdź przed lustrem sylwetkę z przodu, z
boku siedząc w siadzie ugiętym RR w skurczu
pionowym.


