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Przykładowe zestawy do samodzielnego wykonania w domu z gimnastyki korekcyjnej.  

POLECAM!!! 

Na początek obejrzyj instruktażowe filmiki do wykonania ćwiczeń, aby mieć prawidłową postawę ciała. 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

https://www.youtube.com/watch?v=U5_73l2bN48 

Zestaw ćwiczeń na skrzywienie kręgosłupa 

1. Pozycja wyjściowa - leżenie na plecach, NN ugięte w stawach kolanowych, stopy oparte na 

podłodze, RR splecione na karku, wdech nosem, wydech ustami głośno sycząc. 

2. P. w. - leżenie na plecach, NN ugięte w stawach kolanowych, RR skrzyżowane na klatce 

piersiowej. 

Unoszenie głowy i RR w przód (naśladowanie ruchu siadania), wytrzymać licząc do 4 lub 6 

i powrót do p.w. 

3. P. w. - leżenie na brzuchu, RR wyciągnięte w przód (broda przyciągnięta do klatki 

piersiowej), NN wyprostowane i złączone. 

 wznos NN w górę, 

 rozkrok NN, 

 złączyć NN, 

 powrót do p.w. 

4. P. w. - leżenie przodem, ramiona w bok, w jednej ręce piłka. 

Uniesienie tułowia w górę i toczenie piłki z jednej ręki do drugiej na wysokości głowy. 

Zestaw ćwiczeń na stopy płaskie (płaskostopie) 

1. Marsz na palcach - podciąganie pięt do wewnątrz. 

2. Marsz na piętach. 

3. Siad na ławce, krześle - uderzanie o podłogę palcami. 

4. Pozycja wyjściowa jw. - zbieranie ręcznika palcami stóp. 

5. Siad rozkroczny - toczenie piłki między podeszwami. 

6. Leżenie na plecach - "jazda na rowerze" z "naciskaniem pedałów" palcami - praca palców. 

7. Leżenie na plecach nogi zgięte, oparte o ścianę - toczenie piłki w górę podeszwami. 

8. Pozycja stojąca lub siad na podłodze, krześle, taborecie - zbieranie palcami drobnych 

przedmiotów (ołówka,kamyków,fasoli), podnoszenie woreczka z grochem i wyrzucanie do 

przodu. 

9. Stanie ze stopami ustawionymi równolegle - kierowanie ciężaru ciała za zewnętrzny brzeg 

stopy z naciskiem palcami na podłoże. 

10. Siad na brzegu taboretu, tułów odchylony do tyłu, kolana wyprostowane - szybkie 

naprzemienne uderzanie palcami stóp o podłogę. 

11. Stanie na ławce lub grubej desce - naprzemienne przyciskanie zgiętych palców do 

krawędzi ławki. 

12. Przysiad - podnoszenie się na palcach z wysokim unoszeniem pięt. 

13. Marsz na zewnętrznych krawędziach stóp - silne podkurczanie palców. 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
https://www.youtube.com/watch?v=U5_73l2bN48


14. Siad na taborecie, krześle - układanie stóp na powierzchni piłki. 

15. "Maszerowanie" stopami do przodu i tyłu. 

16. "Klaskanie" stopami. 

 


