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Gimnastyka korekcyjna - 

PRZEGLĄD POSTAWY 

CIAŁA część 1 
 

 

 

OMÓWIENIE I CELE 

Drodzy rodzice,  

Podczas dzisiejszych zajęć chciałabym zaprosić państwa do do wspólnej obserwacji rozwoju fizycznego 

Waszego dziecka.  

 

CEL 

Rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju fizycznym dziecka.  

Naszym celem jest wspólne zapobieganie dalszemu rozwojowi niewłaściwej postawy ciała  a w 

konsekwencji wadom  

WERYFIKACJA 

Przegląd postawy ciała  

1. Rozbieramy dziecko do przeglądu , do majtek 

2. Ustawiamy się w dobrze oświetlonym miejsccu i klękamy przed dzieckiem 

3. Dziecko staje przodem do nas. Pozycja wyprostowana, nogi złączone, głową prosta, ręce 

swobodnie ułożone wzdłuż ciała.  

4. Obserwujemy klatkę piersiową i barki.  
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Klatka piersiowa powinna być lekko wysklepiona.  

Barki ułożone na boki( nie do przodu)  

Jeżeli barki będą przywiedzione ( do przodu) klatka piersiowa w konsekwencji zrobi sie wklęsła, 

plecy okrągłe a nawet odstające łopatki.  

5. W dalszej części przeglądu obserwujemy brzuch dziecka a także talerze biodrowe.  

Biodra ( górna część) powinny znajdować się na jednym poziomie 

6.  Następnie ustawiamy dziecko bokiem. Obserwujemy krzywiznę kręgosłupa.  

● W załączniku zdjęcia do porównania prawidłowego i nieprawidłowego ułożenia.  

Postawa prawidłowa : 

Glowa wyprostowana, nad klatką piersiową, która powinna być lekko tylko wypukła. 

Brzuch płaski. Plecy łagodnie wygięte.  

7. Kolejny etap przeglądu: 

ustawiamy dziecko tyłem ( nogi proste, złączone a ręce wzdłuż ciała)  

Obserwujemy plecy, łopatki, Biodra.  

-barki ustawione w płaszczyźnie czołowej  

- łopatki tworzą jednolitą płaszczyznę pleców 

-kręgosłup prosty 

 

Kręgosłup można zbadać ustawiając dziecko w pozycji skłon do przodu. Stoimy za dzieckiem i 

masujemy jemu dłonią kręgi kręgosłupa ( kilka razy przeciągając góra - dół) Kiedy dziecko wyprostuje 

się uwydatni się linia kręgosłupa ( zaczerwieniona kreska) na pierwszy rzut oka można zauważyć czy 

linia ta przebiega bez odchyleń poziomo.  

 

NA DZISIAJ TO JUZ KONIEC BADANIA.  NA NASTĘPNYCH ZAJĘCIACH ZAPROSZĘ 

PANSTWA DO WSPÓLNEGO PRZEGLĄDU NÓG I STOP 

 

Teraz zapraszam do ćwiczeń.  
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Zadanie na dziś - powtórka ćwiczeń z zajec poprzednich (zestaw 4) 

Ćwiczenia w pozycjach  

 1.leżeniu na brzuchu  

2. leżenie na plecach.   

 

 

                                     Pozdrawiam serdecznie :)  
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