
  GIMNASTYKA  KOREKCYJNO-

KOMPENSACYJNA 
                                                                                                                 

 

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA PODCZAS ZAJĘĆ  
 

1. Postawa wobec zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – udział w 

zajęciach, stopień przygotowania, aktywność w czasie zajęć.  

2. Umiejętności – ocenia się ucznia ( na bieżąco ) w jakim stopniu została 

opanowana dana czynność ruchowa. 

3. Wiadomości – wpływ aktywności ruchowej na układy oddechowy, krążenia, 

kształtowanie cech motorycznych, zachowanie prawidłowej sylwetki ciała. 

4. Inwencje twórcze – wykorzystanie nietypowych przyborów podczas ćwiczeń, 

stosowanie poznanych ćwiczeń na zajęciach z podkładem muzycznym, 

propozycje ćwiczeń. 

5. Współpraca z nauczycielem – organizacja zajęć w formie gier i zabaw. 

6. Zaangażowanie poza zajęciami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – 

udział w różnych formach aktywności ruchowej mający wpływ na utrzymanie 

prawidłowej postawy ciała. 

7. Poziom rozwoju sprawności i wydolności – sprawdziany i testy. 

 

Z uwagi na specyficzną formę prowadzenia tego typu zajęć , prowadzący 

dokonuje bieżącej ustnej oceny ćwiczących uwzględniając w/w kryteria bez 

określania wartości wyrażonej za pomocą stopnia. Dodatkowo dla każdego 

dziecka sporządza  kartę obserwacji ucznia, gdzie systematycznie odnotowuje 

postępy w formie znaków :(+) potrafi, stosuje,  (-) nie potrafi,  nie stosuje. 

Ocena rezultatów oddziaływania korekcyjnego odbywa się pod koniec  

każdego roku szkolnego.  

 

 

STANDARDY  UMIEJĘTNOŚCI  Z  ZAKRESU 

ĆWICZEŃ  KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH 

DO  OPANOWANIA  PRZEZ  UCZNIÓW 

  

 

KLASA  I            

 

UMIEJĘTNOŚCI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE: 

 



uczeń potrafi prawidłowo ułożyć ciało względem punktu odniesienia w 

pozycjach niskich, 

uczeń potrafi skorygować poszczególne odcinki ciała względem  

siebie w pozycjach niskich, 

uczeń zna pozycje wyjściowe stosowane w gimnastyce: leżenie  

przodem, tyłem, siad prosty, rozkroczny, skulony, klęk prosty,  

podparty, 

uczeń zna kierunki: prawo, lewo, w górę, w dół, w skos, obrót 

przez prawe i lewe ramię, 

uczeń wie, jak korygować sylwetkę w ławce szkolnej, w stołówce 

przy posiłkach i w domu, 

uczeń potrafi reagować na proste komendy (sygnał dźwiękowy,  

zmiana koloru, uniesienie lub opuszczenie ręki), 

uczeń potrafi zachować i korygować sylwetkę w trakcie gier i zabaw 

kształtujących, 

uczeń jest gotowy do przyjęcia na siebie trudu systematycznych  

ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych i starań o higienę własnego zdrowia 

oraz sprawność fizyczną, 

uczeń umie zachować się w terenie i czerpać z tego walory  

zdrowotne, wolicjonalne i utylitarne. 
 

KLASA  II 

 

UMIEJĘTNOŚCI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE: 
 

uczeń potrafi prawidłowo ułożyć ciało względem punktu  

odniesienia w pozycjach średnich (klęk, siad, pozycja kuczna), 

uczeń potrafi manipulować przyborem w ćwiczenia ruchowych: 

rzuty, chwyty, toczenia, przesuwania, odbijania, zwijania, rozwijania; w leżeniu, 

klęku i siadzie; indywidualne i w parach, 

uczeń potrafi skorygować postawę własną i współpartnera w pozycjach średnich 

(samokontrola), 

uczeń zna proste ćwiczenia, które wzmacniają jego osłabione  

partie mięśniowe, 

uczeń potrafi świadomie i rzetelnie wykonywać ćwiczenia w pełnym zakresie 

ruchu, 

uczeń potrafi utrzymywać i korygować sylwetkę w domu i w trakcie zabaw, 

uczeń jest przygotowany do systematycznych ćwiczeń  

korekcyjno – kompensacyjnych, przestrzegania zachowań  

związanych z jego zdrowiem i higieną osobistą oraz czynnym 

wypoczynkiem, 

uczeń umie radzić sobie z własnymi trudnościami i słabościami, 

uczeń jest przygotowany do stymulowania swoim rozwojem 



intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym z uwzględnieniem 

zainteresowań i potrzeb w trójtorowym działaniu korekcyjno – 

kompensacyjnym. 

 
 

 

KLASA  III 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE: 

 

 
uczeń umie prawidłowo ułożyć swoje ciało względem punktu 

odniesienia we wszystkich pozycjach (niska, średnia, wysoka),  

uczeń umie korygować postawę odcinkową (głowa- barki, 

ramiona-klatka piersiowa, brzuch- grzbiet, ustawienie nóg i stóp), 

uczeń umie prawidłowo reagować na komendy, 

uczeń potrafi utrzymywać prawidłową sylwetkę w trakcie 

ćwiczeń, zabaw i gier, chodzie, marszu, truchcie i biegu, nie 

tylko na zajęciach w szkole, ale przede wszystkim poza nią, 

uczeń zna i stosuje ćwiczenia przeciwdziałające jego 

indywidualnej wadzie, 

samokontrola nawyku przyjmowania prawidłowej postawy w różnych 

sytuacjach życiowych, 

uczeń zna zasady obowiązujące w ćwiczeniach, zabawach i grach kształtujących 

jego prawidłową postawę, 

uczeń potrafi bezpiecznie współpracować z partnerem  w zespole oraz grupie 

podczas ćwiczeń i zadań kształtujących  

nawyk prawidłowej postawy, 

uczeń jest świadomy potrzeby systematycznego uprawiania 

ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych wpływających na poprawę jego 

sylwetki, zdrowy styl życia i ogólny stan zdrowia, 

uczeń wie, jak wdrażać rodziców do aktywności ruchowej- do 

zabaw, gier rekreacyjnych i korzystać z walorów środowiska,  

w jakim żyjemy, mieszkamy. 

 

 
Opracowała : Danuta Dacko 


