
Domowe zestawy ćwiczeń korekcyjnych. 

 

Uwagi do ćwiczeń korekcyjnych:  

- najbardziej wskazane jest wykonywanie ćwiczeń codziennie w godzinach popołudniowych 
lub wieczornych przed posiłkiem, 

 - strój ćwiczebny, na boso, 

 - ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w obecności rodzica, 

 - ćwiczyć 3 razy w tygodniu, przez min 15 minut,  

- ćwiczyć należy w pogodnym, wesołym nastroju,  

- nie należy wykonywać ćwiczeń po posiłku,  

- rodzice (opiekunowie) starają się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń (słownie) 
oraz zapewniają bezpieczeństwo. 

 

 Zestaw ćwiczeń domowych kształtujące nawyk prawidłowej postawy:  

- stanie tyłem do ściany – kontrola poprawnego ustawienia stóp, kolan, miednicy, brzucha, 
barków i głowy,  

- jak wyżej – skłon tułowia w przód ze stopniowym zbliżaniem stóp do ściany – wyprost,  

- leżenie tyłem (na plecach), nogi ugięte, stopy na podłodze – stopniowe zbliżanie nóg do 
klatki piersiowej (plecy przylegają do podłoża),  

- stanie – laska (lub podobny przybór) na plecach (pod łokciem) – marsz z laską na plecach, 

 - siad skrzyżny (po turecku) ramiona wzdłuż tułowia, plecy przywarte do ściany – luźny skłon 
w przód, swobodny powrót do skorygowanej pozycji, 

 - marsz z przyborem na głowie (książka, woreczek) - kontrola poprawnego ustawienia 
miednicy, brzucha, barków i głowy (miednica w jednej linii z nogami, brzuch wciągnięty, barki 
ściągnięte do tyłu, głowa prosto).  

 

Zestaw ćwiczeń domowych dla wady płaskostopie (1):  

- w siadzie na krzesełku lub taborecie – stawianie na ziemię na zmianę jednej i drugiej stopy 
na palcach z wysokim unoszeniem pięty,  



- w siadzie lub staniu, stopy ustawione blisko siebie – podkurczanie i prostowanie palców 
stóp, wewnętrzne krawędzie stóp unoszą się, 

 - chód gąsienica – przesuwanie się do przodu z silnym podkurczaniem i prostowaniem 
palców stóp, 

 - siad na brzegu krzesła z odchylonym tułowiem ku tyłowi i wyprostowanymi kolanami – 
szybkie naprzemienne uderzanie palcami stóp o podłogę – fontanna,  

- chód we wspięciu krzyżując stopy jedna przez drugą,  

- siad prosty – dziecko na zmianę „drapie” jedną stopę palcami stopy drugiej.  

 

Zestaw ćwiczeń domowych dla wady płaskostopie (2):  

- przysiad z wysokim unoszeniem pięt, ręce wsparte o ścianę lub podane rodzicowi, 

 - chód w różnych kierunkach trzymając woreczki (mogą być szmatki, ścier ki, małe ręczniczki, 
itp.) palcami stóp. Każda stopa trzyma jeden woreczek,  

- w staniu chwytanie woreczka (mogą być szmatki, ścierki, małe ręczniczki, itp.) palcami 
stopy z ziemi i przekazywanie do rąk z przodu lub z tyłu,  

- leżenie tyłem (na plecach), nogi zgięte, kolana rozchylone szeroko, palce jednej stopy 
trzymają woreczek (mogą być szmatki, ścierki, małe ręczniczki, itp.). Przekazywanie woreczka 
drugiej stopie (woreczek podaje noga – nodze),  

- leżenie tyłem (na plecach), palce obu stóp trzymają po jednym woreczku (mogą być 
szmatki, ścierki małe ręczniczki, itp.) . Jazda na rowerze, mijają się kolana, a stopy mocno 
pedałują,  

- w staniu zakładanie na krzesełko (na podwyższenie) i zdejmowanie woreczka (mogą być 
szmatki, ścierki małe ręczniczki, itp.) palcami jednej i drugiej stopy.  
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