
GRY I ZABAWY KOREKCYJNE  W  DOMU

W profilaktyce i korekcji wad postaw zabawy i gry ruchowe zajmują szczególne miejsce. Korekcja 
wad postawy jest procesem długotrwałym. Obok oddziaływania na układ mięśniowy, musimy 
doprowadzić do zmiany nawyku postawy z wadliwej na prawidłową, skorygowaną.

        Grom i zabawom korekcyjnym przypisuje się następujące wartości: 
 

1. W znacznym stopniu uatrakcyjniają zajęcia i mobilizują ćwiczących do większego wysiłku. 
2. Rozwijają sprawność fizyczną. Opierają się one w ogromnej większości na naturalnych 

formach ruchu jak: biegi, skoki, rzuty, czworakowanie. Angażują duże grupy mięśniowe, 
więc maja wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój mięśni, które przede wszystkim 
odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała. 

3. Mają oddziaływanie wychowawcze. Udziałem w dobrze zorganizowanych zabawach 
stwarza się możliwości kształtowania odpowiednich cech charakteru: opanowania, 
wytrzymałości, koleżeństwa. 

W korygowaniu wad postawy najważniejsze jest dokładne, precyzyjne wykonanie ruchu i 
egzekwowanie w czasie zabawy poprawnej postawy. Zabawy te obejmują korekcję najczęściej 
występujących wad postawy: pleców okrągłych, bocznych skrzywień kręgosłupa (skolioz), pleców 
wklęsłych,odstających łopatek , płaskostopia. 

W zabawach i grach ruchowych stosowanych w korekcji wad postawy duże znaczenia ma pozycja 
wyjściowa. Najczęściej stosowane pozycje wyjściowe to: leżenie – przodem (na brzuchu), tyłem 
(na plecach), siady – skulny (z nogami skulonymi), ugięty (z nogami ugiętymi), prosty (z nogami 
wyprostowanymi), skrzyżny („po turecku”), równoważny (z nogami uniesionymi nad podłogą), 
klęczny (na piętach), rozkroczny (z nogami w rozkroku), klęki – prosty, podparty, podpory – 
przodem, tyłem. 

 Miejsce ćwiczeń: pomieszczenie przewietrzone o temp. nie mniejszej niż +20 stopni 
Celsjusza,ćwiczenia wykonywać na kocu, podłodze lub dywanie. 

Rodzice (opiekunowie) starają się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewniają
bezpieczeństwo.
Ubiór : Ubiór : strój gimnastycznystrój gimnastyczny

• "Słonko świeci, deszcz pada" - na zapowiedź "słonko świeci" dzieci biegną w miejscu, na 
zapowiedź "deszcz pada" przyciskają się całym ciałem do ściany - chowają pod okapem 
dachu. 

• "Czarownik i czarodziej" - dotknięte przez "czarownika" dziecko staje w postawie 
prawidłowej i może być "odczarowane" przez "czarodzieja", który sprawdza poprawność 
postawy. 

• „Wiatraki” - Stanie w małym rozkroku.Na hasło „wieje wiatr” –wykonanie 
wyprostowanymi rękoma obszernychkrążeń w tył – skrzydła wiatraka obracają się. Na hasło
„wiatr przestał wiać ” –opuszczenie rąk wzdłuż tułowia i utrzymanie poprawnej 
postawy.Zabawa trwa ok. 1 min.Hasła należy podawać na zmianę. 

• "Mały pajacyk" – wykonanie 10 pajacyków

• "Obserwacja przez lornetkę" - leżenie przodem, uniesienie tułowia ponad podłogę, 
ułożenie dłoni w formie lornetek, uniesienie. Wytrzymać (obserwować), 

• „Pływanie żabką”- leżenie przodem, nogi wyprostowane i złączone. Na sygnał dzieci 
unoszą ręce i głowę nad podłogę, wykonują rękoma ruchy jak przy pływaniu żabką: 
energicznie wyciągają ręce jak najdalej w przód, następnie przenoszą w bok i uginając ręce 
ściągają je w „skrzydełka”. 



• "Odlot ptaków" - leżenie przodem, ręce w bok, wzniesione nad podłogę imitują ruchy 
skrzydeł ptaków. 

• „Rybki w stawie” – leżenie przodem na kocykach z nogami wyprostowanymi i złączonymi,
ręce ugięte w łokciach i oparte o podłogę, palce rąk skierowane do środka. Na hasło dzieci 
odpychają się dłońmi od podłogi i ślizgają się po podłodze. 

• „Kwiatek rośnie” – siad skrzyżny, tułów pochylony do przodu, dłonie na podłodze. Na 
hasło „kwiatek rośnie” dzieci powoli prostują tułów i wyciągają ręce w górę jak najwyżej. 
Na hasło „kwiatek więdnie” dzieci powoli wracają do pozycji wyjściowej. 

• „Zdmuchnij świeczkę” – siad skrzyżny z rękami ułożonymi w „skrzydełka”, dłonie 
zaciśnięte w pięści a jeden palec wyprostowany i skierowany do góry jest „zapaloną 
świeczką”. Na sygnał dzieci obracają głowę w lewo i „zdmuchują” lewą „świeczkę”. 
następnie skręcają głowę w prawo i zdmuchują prawą „świeczkę”. Na hasło „zapal 
świeczkę” dzieci prostują po jednym palcu każdej dłoni. 

• „Budowanie domu” – siad skrzyżny z dłońmi na kolanach, plecy wyprostowane, głowa 
wyciągnięta w górę. na hasło „budujemy dom” dzieci przenoszą ręce w skrzydełka, 
następnie przenoszą prawą ręką w górę i ustawiają dłoń równolegle do podłogi. Tak samo 
ustawiają lewą rękę ale z dłonią nad dłonią prawą, przenoszą prawą dłoń nad lewą itd. 
Budujemy tyle pięter aż dzieci maksymalnie wyciągną ręce w górę. Wówczas prowadzący 
podaje hasło „budujmy dach” – dzieci wyciągają dłonie w górę i łączą palce prawej i lewej 
dłoni tworząc „dach” nad zbudowanym domem

• „Marsz wielkoludów”- marsz we wspięciu na palce i maksymalne uniesienie prostych rąk 
w górę

• "Spacer bocianów" - poprawny chód w przód z wysokim unoszeniem kolan do linii bioder.

• "Kurki zbierają ziarenka" - w klęku podpartym, dłonie skierowane do środka. 
Naśladowanie ruchów kury zbierającej ziarenka, dotknąć nosem do podłogi między rękoma.

• "Wrzuć woreczek" - Na sygnał dziecko stara się jak najszybciej chwycić woreczek 
palcami stóp i wrzucić go do celu. Kto wrzuci więcej woreczków ?

• "Gąsienice" - naśladowanie stopami stóp poruszanie się gąsienic. 
• "Śnieżyca" - stopami drzemy gazety na jak najdrobniejsze kawałki (płatki śniegu), które 

pokrywają podłoże. 
• "Odkurzacz" - stopami sprzątamy śmieci (strzępy gazety, guziki, kapsle, kasztany, 

woreczki z grochem, szarfy) gromadząc je w stosownym pojemniku. 

• "Wycieranie się po kąpieli" - wycieramy się po kąpieli, stopa to ręcznik. 

• "Orkiestra" - wyklaskujemy łączącymi się podeszwami stóp rytm dowolnej piosenki. 

• „Bicie brawa stopami” –leżenie tyłem,lub siad na podłodze, kolana skręcone na zewnątrz, 
podeszwy stóp skierowane jedna do drugiej. Na hasło dzieci unoszą stopy nad podłogę 
uderzają jedna o drugą. Na hasło „stopy odpoczywają” – dzieci wracają do pozycji 
wyjściowej. 

• „Skarpetka” – dzieci na krzesełkach. Na sygnał każde dziecko za pomocą palców stopy 
przeciwnej stara się zdjąć skarpetkę z jednej nogi, a następnie z drugiej nogi (luźna 
skarpetka).

• „Baletnica” – dzieci siedzą na krzesełkach, czubki palców dotykają podłogi, pięty 
uniesione. Na sygnał dzieci przestawiają kolejno stopy do przodu, do tyłu i w bok – imitują 
kroki baletnicy chodzącej na palcach. 
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