
Referat wygłoszony do rodziców dzieci 
 uczęszczających na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 

 
 

Temat: Ujemne wpływy środowiska zewnętrznego, ich 
wyrównywanie i profilaktyka zajęć gimnastyki korekcyjnej. 
 
 
 Niezależnie od przyczyn wywołujących wady, na co w części 
przypadków nie ma wpływu (np. wady wrodzone) istnieją czynniki wady 
potęgujące. 
Szkodliwość wielu z nich można ograniczyć, świadomie dobierając warunki 
oddziaływania poszczególnych elementów środowiska zewnętrznego. Dlatego 
też warunki te u każdego osobnika powinny być analizowane na równi z 
badaniem lekarskim. 
 Większość czasu, przypadającego na 12 – 15 godzinny dzień, dziecko 
spędza w pozycji siedzącej (szkoła, odrabianie lekcji, oglądanie telewizji, 
spożywanie posiłków, praca przy komputerze). Organizowanie aktywności 
ruchowej na rzecz siedzącego trybu życia przyczynia się do wytworzenia 
określonych zmian adaptacyjnych. Gdy zmiany te ograniczają niezbędne w 
życiu możliwości funkcjonalne, należy je uznać za niekorzystne i drogą doboru 
odpowiednich wewnętrznych i zewnętrznych czynników środowiskowych, 
ograniczyć lub usunąć ich negatywny wpływ. 
 Przemyślana organizacja warunków życia dziecka w systemie 24 – 
godzinnym stwarza dopiero sytuację, w której gimnastyka korekcyjna – jako 
element tego systemu – może dać oczekiwane rezultaty. 
 Wyłączając 8 – 9 godzin snu, pozostały czas, zależnie od wieku, 
właściwości rozwoju i wynikających z tego potrzeb, należy szczegółowo 
rozplanować w systemie dziennym i tygodniowym. Wdraża to dziecko do 
gospodarowania własnym czasem, a zwłaszcza bardziej świadomej autokorekcji 
wad postawy. 
 

 

 

 

 

 

Do elementów 24 – godzinnego systemu przeciwdziałania wadom 

postawy zaliczamy: 

 



1) sen, który u dzieci młodszych powinien trwać 8 – 9 godzin. Aby 
zapewnić prawidłowy sen, dziecko musi mieć własne łóżko o twardym 
materacu, poduszkę o grubości wypełniającej przestrzeń miedzy barkiem i 
głową; najwszechstronniejsze zastosowanie dla wad ma pozycja leżąca na 
plecach; 
 

2) rozruch poranny ok. 15 minut, obszerne, luźne ruchy kończyn górnych i 
dolnych oraz tułowia z akcentami krótkiego statycznego wytrzymania 
skorygowanej postawy w różnych pozycjach, trochę biegu w miejscu, 
podskoków, itp. Rozruch poranny najlepiej przeprowadzić na świeżym 
powietrzu lub przy otwartym oknie; 

 
3) dojście do szkoły – zawartość tornistra równomiernie rozmieszczona i nie 

powinna przesuwać się; 
 

4) praca w szkole – odpowiednio dostosowane do wzrostu dzieci ławki, 
krzesełka; należy dążyć do zapewnienia dzieciom właściwych warunków 
pracy; 

 
5) ćwiczenia śródlekcyjne – działanie tych ćwiczeń powinno być 

skierowane na napięcie grup mięśniowych rozciągniętych na skutek 
siedzenia w ławkach, z jednoczesnym rozciągnięciem i rozluźnieniem 
mięśni nadmiernie napiętych, wciągnięcie do pracy większych zespołów 
mięśniowych, a także układów krążenia i oddychania; 

 
6) zajęcia pozaszkolne – około 2 godzin dziennie odpoczynek ma mieć 

charakter czynny i powinien zawierać w wystarczającym wymiarze różne 
elementy ruchu; 

 
7) odrabianie lekcji – opanowanie prawidłowej pozycji roboczej, do czego 

potrzebne są: biurko lub stół prostokątny, światło z lewej strony (dla osób 
leworęcznych z prawej), wysokość krzesła odpowiadająca długości 
podudzia, wymodelowane oparcie podpierające odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa; zasadą obowiązującą przy odrabianiu lekcji jest zmienność 
pozycji;  

 
8) odżywianie – pełnowartościowe, w przypadku znacznej nadwagi należy 

zastosować dietę odchudzającą oraz wzmożyć aktywność ruchową 
zgodnie z zaleceniami lekarza.  

 
Znaczna część dzieci potrzebuje oddziaływania korekcyjnego przez 

kilka lat z powodu wad postawy. Możliwość pogłębiania się wad 
występuje szczególnie do okresu zakończenia wzrostu kostnego. Wymaga 



to planowego i długotrwałego postępowania, co jest możliwe przy dużej 
świadomości i aktywności, zarówno dziecka, jak i ich rodziców. 

Przyswojenie sobie nawyków higieny pracy i czynnego 
wypoczynku, a także konieczność intensywnej pracy nad sobą, stanowią 
dla dziecka, a często i dla całej rodziny, trwały dorobek nie tylko o 
charakterze zdrowotnym, lecz i wychowawczym. Należy jednak 
zaznaczyć, że jest to proces żmudny i trudny. Pomocą jest właściwa 
postawa rodziców.  

Postępowanie korekcyjno – kompensacyjne ma na celu likwidację 
wady lub zahamowanie dalszego jej rozwoju, a tym samym przywrócenie 
prawidłowej postawy ciała. Uzyskujemy to dzięki ćwiczeniom 
zwiększającym ruchomość w stawach, zwiększających siłę mięśni i 
wyrabiającym nawyk prawidłowej postawy. Poprzez ćwiczenia 
kształtujące oraz gry i zabawy oddziałujemy nie tylko na narząd ruchu, 
ale  także na narządy wewnętrzne, zwiększające tym samym wydolność 
układu oddechowego i sercowo – naczyniowego.  

Ważnym elementem postępowania wyrównawczo – korekcyjnego 
jest właściwa organizacja warunków życia, przestrzeganie zasad higieny 
pracy i wypoczynku, żywienia oraz ogólna ruchliwość dziecka. Do 
realizacji programu muszą się włączyć, oprócz lekarza i nauczyciela 
prowadzącego zajęcia gimnastyki korekcyjnej, także rodzice i samo 
dziecko. Proces wyrównywania jest długotrwały, dlatego trzeba stale 
podtrzymywać u dziecka motywację czynnego udziału w zajęciach 
korekcyjnych. 

Tylko kompleksowy, przemyślany i konsekwentnie stosowany 
program postępowania korekcyjnego może dać oczekiwane rezultaty. 
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