
Trzymaj się prosto!- stymulowanie 
rozwoju fizycznego u  dzieci w wieku 

przedszkolnym



Cele:
● Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy 

ciała    
● Przeciwdziałanie nieprawidłowym nawykom 

i wytworzenie właściwych nawyków
● Kształtowanie świadomości własnego ciała

● Usprawnianie motoryki dziecka, podnoszenie 
ogólnej sprawności i wydolności organizmu

●Zwiększanie wydolności narządów ruchu oraz 
układów krążenia i oddechowego



Cele:
● Zwiększanie wydolności narządów ruchu oraz 

układów krążenia             i oddechowego
● Zwiększanie ruchomości w stawach, wydłużenie, 
skrócenie                     i wzmocnienie odpowiednich 

grup mięśniowych
● Kształtowanie zdolności do długotrwałego 

utrzymania postawy skorygowanej
● Korygowanie zaburzeń statyki ciała i 

przeciwdziałanie ich pogłębianiu się



Opis Dobrej Praktyki
Poprzez odpowiednią ilość ruchu zgodnego z wzorcami 

ruchowymi oraz nacisk na utrzymywanie prawidłowej 

postawy ciała, dziecko powinno nabyć właściwe nawyki 

oraz umieć je stosować w życiu codziennym podczas 

rozwoju fizycznego.
Dobra Praktyka zakłada objęcie opieką dzieci w wieku 

przedszkolnym            w zakresie usprawniania narządu 

ruchu oraz zapobieganiu powstawania wad postawy. 

Realizowana będzie w wybranych grupach 

przedszkolnych w formie zajęć grupowych. Zajęcia będą 

odbywać   się  w sposób planowany                   i 
systematyczny, będą miały charakter zabawy i zostaną 

dostosowane           do wieku i możliwości 

psychofizycznych dzieci. 



Opis Dobrej Praktyki
Dobra Praktyka obejmuje treści z zakresu profilaktyki 

wad postawy dostosowane do dzieci w wieku 
przedszkolnym.  Uwzględniono zasady, metody, formy 

i środki swoiste dla zajęć profilaktyczno - 
korekcyjnych stosowanych w profilaktyce wad 

postawy. Wykorzystuje oprócz metod 
fizjoterapeutycznych inne  metody wspierające ogólny 

rozwój dziecka. Jego elementy mogą wprowadzać 
nauczyciele na zajęciach dydaktycznych lub 

wyrównawczych celem wspierania prawidłowego 
rozwoju fizycznego oraz budowania nawyków 

prawidłowej postawy.



Efekty:
● Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.

● Utrwalanie pamięci ruchowej poprawnie 
wykonywanych ruchów oraz utrzymywanych 

pozycji przez większą ilość powtórzeń.
● Wypracowanie czucia własnego ciała i nawyku 

utrzymywania go      w pozycji skorygowanej.
● Stałe korygowanie prawidłowej postawy we 
wszystkich pozycjach    w czasie ćwiczeń oraz w 
różnych sytuacjach, w jakich znajduje się dziecko 

w przedszkolu, w domu i poza nim.



Wpływ Dobrej Praktyki na dzieci
Dziecko:

● chętnie uczestniczy w zajęciach
● posiada motywację i pracuje nad prawidłową 

postawą ciała
● przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się 

podczas gier, 
zabaw i ćwiczeń 

● przybiera właściwą pozycję wyjściową
● równo obciąża obie stopy podczas stania

● prawidłowo oddycha podczas wykonywanych 
ćwiczeń

● wyczuwa prawidłową pozycję ciała w różnych 
pozycjach



Wpływ Dobrej Praktyki na dzieci
Dziecko:

● świadomie rozluźnia i zwiększa napięcie w stawach
● stopniowo wykonuje ćwiczenia o zwiększonej 

intensywności
● posiada nawyk prawidłowej postawy

● dokładnie wykonuje ruchy w poszczególnych 

płaszczyznach
● ma utrwaloną pamięć ruchową poprawnych ruchów

● trwale utrzymuje ciało w pozycji skorygowanej
● samo potrafi skorygować niewłaściwą postawę w 

różnych sytuacjach
● jest świadome skutków utrzymywania nieprawidłowej 

postawy



Czas realizacji

Marzec 2020 do nadal 



Dziękujemy za uwagę
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