
Konspekt zaję ć z gimnastyki korekcyjnej.

Zadanie głó wne: Usuwanie przykurczó w mięśni klatki piersiowej
oraz ograniczeń  ruchomości w stawach.
Temat zaję ć: Ćwiczenia z przyborem kształtujące  prawidłową  postawę ciała.
Miejsce ćwiczeń : sala gimnastyczna.
Wada: Skoliozy.
Czas trwania: 45 minut
Wiek ćwiczących: 12-13 lat.
Ilość ćwiczących: 8 osó b.
Przybory i przyrządy: Materace, kocyki, drabinki, szarfy, lustro.
Prowadzący zaję cia: mgr Joanna Drwięga

   Rodzaj zadania                  Opis ćwiczenia Uwagi
metodyczne

1.Ćwiczenie
organizacyjno
porządkowe.

2.Zabawa
oż ywiająca.

    I Czę ść wstę pna 5’

1.Zbió rka, powitanie, omó wienie tematu lekcji.

2.Zabawa:Ogonki.
Pw. Stanie w lekkim rozkroku, każ de z dzieci wkłada
z tyłu spodenek po 5 szarf.  Na sygnał dzieci rozbiegają
się po sali w ró ż nych kierunkach. Zadaniem ćwiczących
jest zebranie jak najwięcej szarf  z jednoczesnym
zachowaniem swoich ogonkó w.

.
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1.Ćw.kształtujące
głowy i szyji.

2.Ćwiczenia MM
ramion i obręczy
barkowej.

3.Ćwiczenie
kształtujące nawyk
prawidłowej
postawy.

4..Ćwiczenia
oddechowe.

5.Wzmocnienie MM
ściągających łopatki.

6.Wzmocnieni MM
grzbietu.

7.Ćwiczenia
elongacyjne
kręgosłupa.

                     II Czę ść głó wna 35’

1.Pw.Stanie w lekkim rozkroku,  RR z szarfą  w gó rze.
Ruch. Skłony głowy w przó d w tył i na boki. Tik-Tak,
Bim-Bam.

2.W RR szarfy.  Ruch:. Naprzemienne wymachy rąk
w gó rę  w dó ł i na boki naśladując wiejący wiatr.

3.Pw. Stanie w rozkroku RR z  szarfami wyciągnięte
w bok.. Ruch: Na sygnał prowadzącego dzieci biegają
po sali naśladując samoloty.

4.Pw. Stanie przy ścianie w pozycji korekcyjnej. Ruch:
RR z szarfami w gó rę wdech,  w dó ł wydech..

5.Pw. Leż enie przodem na materacu, RR wyciągnięte
w przó d trzymają  szarfę. Ruch: Unoszenie RR w gó rę,
wytrzymać i powró t do pw.

6.Pw. Jw. w obydwu RR znajdują  się zwinięte szarfy.
Ruch: Uderzanie szarfami (klepanie)w podłogę.

7.Pw. Leż enie przodem na kocyku. RR w pozycji
skrzydełek. W dłoniach szarfy. Wspó łćwiczący stoi
przed kolegą  tyłem i trzyma drugi koniec szarf. Ruch:
Wspó łćwiczący ciągnie za sobą  partnera.

RR w pozycji
skrzydełek.

7.Wspó łćwiczący
powinien
zachować
poprawną
postawę.
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8.Wzmocnienie MM
grzbietu i
pośladkó w.

9.Ćwiczenia
oddechowe.

10.Ćwiczenia
wzmacniające MM
brzucha.

11.Zabawa z
elementem
korekcyjnym.

12.Ćwiczenia
elongacyjne
kręgosłupa.

13.Ćwiczenia
rozciągające MM
klatki piersiowej.

8.Pw. Klęk podparty szarfy: jedna umocowana na lewej
nodze, a druga w prawej dłoni. Ruch: Marsz po  sali
z naprzemiennym wymachem koń czyn. ( ćwiczą
koń czyny raz z szarfami, a raz bez szarf).

9.Pw. Siad skrzyż ny w jednej dłoni szarfa, któ rej koniec
wisi przed ustami. Ruch: Wdech nosem  i silny wydech
na szarfę.

10.Pw. Leż enie tyłem na materacu, NN ugięte
w stawach biodrowych i kolanowych, w dłoniach szarfa
złoż ona w pó ł i mocno naciągnięta. Ruch: Uniesienie
głowy i barkó w nad podłogę, z dotknięciem szarfy
do kolan.

11.Pw. Swobodny bieg  w ró ż nych kierunkach,
z przekładaniem szarf z ręki do ręki. Ruch: Na sygnał
ćwiczący rozkładają  szarfy na podłodze i muszą  w nich
wykonać dowolną  postawę korekcyjną .

12.Pw. Dzieci  w siadzie na piętach tworzą  koło.
W dłoniach trzymają  szarfy. Ruch: Wysunięcie RR
z szarfą  jak najdalej w przó d i przejście do pozycji
ukłonu „japoń skiego”, powró t do pw.

13.Pw. Siad ugięty w kole, plecy wyprostowane w
obydwu dłoniach szarfy. Ruch: Odrzuty RR w tył
z ró wnoczesnym uwypukleniem klatki piersiowej
w przó d, powró t do pw.

9.Wydech
powinien być tak
silny aby
poruszyć szarfę.

10.Łopatki w czasie
ćwiczenia powinny
przylegać do podłogi.

11.Prowadzący
wyró ż nia te
dzieci któ re
prawidłowo
przyjęły postawę
korekcyjną .

12.To samo
ćwiczenie
moż emy
wykonać:
pozostawiając
swoją  szarfę na
środku koła.
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14.Wzmocnienie
MM skośnych
brzucha.

15.Ćwiczenia MM
grzbietu.

1.Ćwiczenia przeciw
płaskostopiu.

2.Ćwiczenia
wyciszające
organizm.

3.Czynności
organizacyjno-
porządkowe.

14.Pw. Siad ugięty stopy ustabilizowane w RR szarfa.
Ruch: Skręt tułowia z położ eniem szarfy na podłodze
za sobą , i skręt w stronę przeciwną  z zabraniem szarfy
i przeniesieniem jej z powrotem za siebie.

15.Rw. Leż enie na brzuchu przodem do siebie, RR
przed sobą  trzymają  za koń ce szarf. Jedna osoba
w leż eniu na kocyku przed pozostałą  grupą .. Ruch: Na
sygnał dzieci unoszą  wysoko RR tworząc tunel.
Ćwiczący na kocyku musi jak najszybciej ślizgiem
przedostać się na drugą  stronę tunelu.

                     Czę ść koń cowa 5’

1.Pw. Siad na ławeczce przed stopami leż y szarfa.
Ruch: Chwyt szarfy palcami stó p i wykonywanie
stopami ruchó w „prania bielizny”.

2.Pw. Leż enie na plecach, szarfą  przesłaniamy oczy.
Ruch: Wsłuchiwanie się w spokojną  muzykę
relaksacyjną .

3.Sprzą tanie przyboró w. Omó wienie zadań  lekcji.
Poż egnanie.

14.Stopy pod
drabinkami.

15.Ćwiczenie
koń czymy,
aż  każ dy
z zawodnikó w
przejedzie przez
tunel.
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