
Gimnastyka korekcyjna na W-F 

 

Temat:  Nasze stopy bawią się na różne sposoby. 

Ćwiczący : kl. III (chłopcy i dziewczęta) 

Miejsce ćwiczeń: salka do ćwiczeń 

Przybory i przyrządy: nakrętki, butelki plastykowe, klamerki, 

sznurowadła, szarfy, ławeczki gimnastyczne, materac, drabinki, 

laski, skakanki 

Cele zajęć: 

1. Wyrobienie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie i w biegu. 

2. Wyrobienie nawyku poprawnego trzymania się w staniu i siedzeniu. 

3. Wzmocnienie  mięśni podeszwowych stóp. 

4. Rozwijanie czucia mięśni stóp. 

 

Cele operacyjne: 

Uczeń potrafi: 

 Bawić się przyborami typowymi i nietypowymi, 

 Bezpiecznie wykonywać ćwiczenia. 

 

Uczeń wie: 

 Jak należy przyjmować prawidłową pozycję w staniu, w siadzie , zabawie  

 Jak należy zachować się podczas zabawy 

 Zna zasady o tematyce korekcyjnej 

 

Uczeń: 

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

 Udział w zabawach sprawia mu dużą przyjemność. 

 

Metody: zabawowa, naśladowcza, problemowa 

Formy pracy: zespołowa, praca indywidualna i w grupie. 



1. Część wstępna: 

A. Czynności organizacyjno-porządkowe: Zbiórka, powitanie, sprawdzenie 

gotowości do zajęć. Omówienie poprawnego trzymania się w staniu, w sadzie 

oraz podczas zabaw. 

B. Zabawa na powitanie. Wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy. 

 

 Zabawa „ Stopy witają się” – uczestnicy zabawy dobrani parami siedzą twarzami do 

siebie. Na hasło prowadzącego „prawe stopy witają się” – dzieci zbliżają się do siebie 

prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło prowadzącego „ lewe 

stopy witają się” – dzieci zbliżają się częściami podeszwowymi lewej stopy. W ten 

sposób dzieci witają się z innymi (dzieci ćwiczą na boso). 

 Zabawa „ Wskaż przedmiot palcami stóp” – uczestnicy zabawy biegają po całej sali na 

palcach, z rękoma ułożonymi w „skrzydełka”. Na sygnał prowadzącego „ wskaż 

drabinki” – dzieci podbiegają do drabinek i palcami raz prawej , raz lewej stopy 

wskazują je. Polecenia prowadzącego mogą być różne, np. „wskaż ławeczkę”, „wskaz 

czerwona piłkę”, „wskaz zielone „szarfy itp. 

 

2. Część główna: 

Wzmocnienie mięśni wysklepiających stopy. 

 Zabawa „Baletnica” – uczestnicy zabawy  siedzą na ławeczkach. Czubki palców dotkają 

podłogi, pięty uniesione w górę. Na sygnał prowadzącego dzieci przedstawiają kolejno 

stopy do przodu i do tyłu- imitują kroki baletnicy chodzącej na czubkach palców. 

 Zabawa „Wieszanie bielizny” – uczestnicy zabawy siadają wzdłuż sznurka. Każdy z nich 

ma przy sobie po 4 szarfy. Na sygnał prowadzącego każde dziecko chwyta szarfę 

palcami stopy i wiesza ją na sznurku tak, jak wiesza się wypraną bieliznę. Dzieci 

zawieszają szarfy raz jedną stopą, raz drugą. Po zawieszeniu wszystkich szarf 

prowadzący wyróżnia te dzieci, które ładnie zawiesiły szarfy i utrzymywały prawidłową 

postawę. 

 Ćwiczenia z laską gimnastyczną 

Pw.- siad na ławeczce ręce oparte z tyłu o brzeg ławeczki lub (siad na podłodze ręce oparte z 

tyłu za siebie). Plecy wyprostowane, łopatki ściągnięte. Palce stóp oparte o podłogę, pięty 

uniesione nad podłogę. Przed palcami stóp leży laska gimnastyczna. Ruch – przesuwanie laski 

palcami stóp jak najdalej do przodu i z powrotem, naśladowanie „wałkowanie ciasta”. 

Wzmacnianie mięśni podeszwowych stóp, wzmacnianie mięśni brzucha, mięśni 

oddechowych i rozciągnięcie mięśni piersiowych. 

 Zabawa „Przygotowanie do porządków” – uczestnicy zabawy są podzieleni na 3 grupy. 

Każda grupa stoi przy jednym pojemniku z przyborami. Na sygnał prowadzącego 



wszystkie dzieci palcami stóp raz prawej raz lewej nogi wyciągają przedmioty z 

pojemnika i przenoszą je na wyznaczone pole – przygotowując się do robienia 

porządków. Na sygnał prowadzącego” odpoczynek”- wszystkie dzieci zostawiają 

zabawki i biegną do drabinek lub podział (dziewczynki potem chłopcy ), aby tam 

wykonać „krzesełka”(unoszenie ugiętych nóg) w zwisie na ugiętych rękach. Na sygnał : 

koniec odpoczynku” – dzieci wracają do pracy. Zabawa kończy się, gdy wszystkie 

przedmioty są przeniesione na wyznaczone pole. 

 Zabawa” odkurzacz” uczestnicy zabawy naśladują robienie porządków, czyli palcami 

stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na wyznaczonym polu i wrzucają je do 

odpowiednich pojemników: wszystkie nakrętki do jednego pojemnika, klamerki do 

innego itp.. W czasie sprzątania na hasło „odpoczynek”- dzieci ustawiają się w kole i 

przyjmują pozycję średnią Klappa. Między nimi rozłożone są piłeczki pingpongowe. Na 

sygnał prowadzącego wszyscy jednocześnie silnie dmuchają w piłeczki tak, aby 

potoczyły się one w stronę kolegów. Na hasło prowadzącego „ koniec odpoczynku – 

dzieci wracają do sprzątania. 

 

3. Część końcowa: 

A. Ćwiczenia oddechowe: Pw. – stanie w dłoniach szarfy. Ruch – marsz we wspięciu 

na palcach z jednoczesnym wznosem rąk z szarfami  w górę – wdech. Następnie 

opust ręce bokiem w dół – wydech. 

B. Zabawa ” Wichura”- dzieci zabawy podzieleni są na  grupy. Jedne z nich to 

drzewa. Dzieci tej grupy wykonują siad skrzyżny z rękoma wyciągniętymi w górę( 

jak drzew z gałęziami). Druga grupa – to wichura. Dzieci tej grupy dmuchają z 

jednej strony na drzewa. Te kołyszą się na wietrze. Jeżeli wiatr jest silniejszy – to 

drzewa kołyszą się bardziej. 

C. Omówienie zajęć: 

 

Zwrócenie uwagi na znaczenie poprawnego trzymania się w staniu i w siadzie, w szkole i 

poza nią oraz prawidłowego stawiania stóp w chodzie i podczas biegu. Omówienie realizacji 

zadań lekcji. Pożegnanie. 
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