
KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH DLA PŁASKOSTOPIA

KLASA:III PROWADZĄCA: MAGDALENA
WITKOWSKA

MIEJSCE ĆWICZEŃ: SALA GIMNASTYCZNA
CZAS: 45”
LICZBA ĆWICZĄCYCH:1O
TEMAT: ĆWICZENIA CHWYTNE STÓP.
CEL ZAJĘĆ:WZMOCNIENIE MIĘŚNI STÓP.
PRZYBORY: KREDKI, GAZETY, WORECZKI

Tok lekcji Treść lekcji
Pozycja wyjściowa

Opis ruchu

Czas
Ilość

powtórzeń

UwagiCzęść
lekcji
Część

I
wstępna

10 min.

1.Zbiórka,powitanie,sprawdzenie
obecności, przegląd stroju.

2.Podanie celu zadań,
oc.postawy

3.Sprawdzeniećwiczenia
zadanego do domu-pisanie stopą.

4.Zabawa ożywiająca
„Wyganianie kurek z ogródka”

5.Marsz z zachowaniem
prawidłowej postawy -ćw.
oddechowe.

1.P.w.-siad
skrzyżny, plecy
proste ręce na
kolanach.
2.Objaśnienie wady

3.P.w:siad prosty
podparty.
Ruch: uczeń pisze

swoje imię na
podłodze
4.P.w:postawa
zasadnicza, podział
na dwa zespoły.
Ruch: zespoły
posiadają taką samą
liczbę woreczków
na sygnał należy
przerzucić woreczki
na stronę
przeciwnika
palcami stóp.
Wygrywa zespół
który ma mniej
woreczków.
5.P.w:w marszu
Ruch: uczniowie
maszerują w
skorygowanej
postawie zabierając
gazetę. Wznos RRz
gazetą –wdech,
opad-wydech

2min.

2min

2min

3min

1min

Zwrócić uwagę na
prawidłową postawę
ciała, plecy proste.

Marsz dookoła sali.



Część

II

główna
A

15min

1.Ćwiczenie RR i głowy

2.Ćwiczenia tułowia

3.Ćwiczenia NN

4.Ćwiczenia oddechowe

5.Ćwiczenia mięśni brzucha.

6.Ćwiczenia grzbietu i
pośladków

7.Ćwiczenie antygrawitacyjne

8.Ćwiczeni elongacyjne-„Ukłon
japoński”.

P.w-postawa
zasadnicza,ćwiczący
stoi na gazecie.
Ruch: krążenie
głową w prawo i
lewo, następnie RR
w przód i w tył.
P.w-jw. w lekkim
rozkroku
Ruch: krążenia
tułowia w prawą i
lewą stronę.
P.w-jw.
Ruch: należy
wykonać 10
przysiadów na
całych stopach
P.w- siad
prosty,gazeta w RR
na wysokości
twarzy.
Ruch: dmuchanie w
kierunku trzymanej
gazety.
P.w- leżenie tyłem.
Ruch:NN uniesione
w górę,przekładanie
gazety raz pod
jedną,raz pod drugą
nogą.
P.w-leżenie
przodem
Ruch:gazeta w
wyprostowanych
rękach, wznos rąk i
nóg-wdech, opad-
wydech.
P.w- postawa
zasadnicza, gazeta
na głowie
Ruch: próba
utrzymania gazety
na głowie, chód po
sali.
P.w-niska Klappa
Ruch:RR z gazetą
wyciągamy jak
najdalej w przód.

5x

5x

10x

5x

10x

10x

1 min.

1 min.

Uczniowie ustawieni
na linii bocznej
boiska.



Część
lekcji

Tok lekcji Treść lekcji
Pozycja wyjściowa
Opis ruchu

Czas
Ilość
powtórzeń

Uwagi

Część

główna

B

15min

1.Ćwiczenia w parach,ćwiczenia
chwytne stóp, wzmocnienie
mięśni stopy.

1.P.w-siad
prosty,przekazują
sobie gazetę z
jednej stopy do
drugiej.
2.P.w-j.w
Ruch: przekazują
kolorowe kredki z
jednej do drugiej
stopy.
3.P.w-pozycja
zasadnicza.
Ruch: marsz z
kredką trzymaną
pod palcami stóp.
4.P.w-siad prosty
podparty
Ruch: próba
napisania swojego
imienia na gazecie.
5.P.w-j.w, Ruch:
uczniowie zgniatają
gazetę w kulę,
chwyt gazety
palcami stóp i rzut
do partnera.
6.P.w-postawa
zasadnicza
Ruch: złożenie a
następnie
rozłożenie gazety.
7.P.w-j.w
Ruch:rwanie
gazety palcami
stóp(4 kawałki) I
zebranie ich do
ręki.

2min

2min

1xkażdy
z pary

3min

3min

2min

1x każdy
z pary

Ćwiczenia w parach
mogą być
wykonywane bez
współzawodnictwa
lub ze
współzawodnictwe
m lub kto ładniej.

Międzyćwiczeniami
przeplatamyćw.
oddechowe.

Podczas wyścigów
uczniowie piszą to
samo imię.

Dwa kawałki gazety
przekazuje jedna
noga, dwa druga.

Część

III

końcowa

5min

Zabawa uspokajająca –
oddechowa „Dmuchanie kul
wykonanych z gazety”

P.w-uczniowie w
leżeniu przodem na
obwodzie koła
Ruch:wprawiaja w
ruch kule wykonane
z gazety, kule nie
mogą wyjść poza
obwód koła.

2min



2.Ćwiczenie domowe

3. Marsz korekcyjny

4. Ocenaćwiczących

5. Zakończenie zajęć.

1.Napisz kredką,
umieszczoną w
palcach swoje imię
na kartce.
1.Marsz na palcach,
plecy proste
skorygowane, ręce
w skrzydełka.
1.Slowna pochwała,
wyróżnienie
najlepszych.

Pożegnanie.

1x

1min

1min


