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ACADEMICA

WYDAWNICTWA ZWARTE

KUTZNER-KOZIŃSKA Maria : Proces korygowania wad postawy. – Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2001

NOWOTNY Janusz, SAULICZ Edward : : Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja : podręcznik dla 
studentów. – Katowice : AWF, 1993

POKORA Tadeusz : Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna : skrypt dla studentów. – Wałbrzych : Wydawnictwo
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2002

POPIEL Hanna : Profilaktyka i leczenie zachowawcze wad postawy u dzieci. – Suwałki : Wyższa Szkoła 
Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II ; Łomianki : Spółka Wydawnicza Heliodor, cop. 2005

TRZCIŃSKA Dorota : Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w przedszkolu. – Warszawa : Wydawnictwo AWF, 
2005

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

GHANBARZADEH Mohsen : Study and comparison effect of structural corrective exercise and aerobic corrective 
exercise programs on some pulmonary indices of kyphotic students in Ahwaz // Rozprawy Naukowe 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – T. 26 (2008), s. 8-14

ARTYKUŁY DOSTĘPNE ONLINE

ABRAMÓW Barbara : Gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym – stopy płaskie
http://www.przedszkola.edu.pl/gimnastyka-korekcyjna-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym---stopy-plaskie.html

BABIK Magdalena : Wady postawy ciała - wskazówki dla rodziców i nauczycieli
http://www.edukacja.edux.pl/p-15294-wady-postawy-ciala-wskazowki-dla-rodzicow.php

GUDANIEC Jarosław : Zestawy ćwiczeń do gimnastyki korekcyjnej – przykłady
http://www.edukacja.edux.pl/p-12145-zestawy-cwiczen-do-gimnastyki-korekcyjnej.php

Przykładowy zestaw korekcyjnych ćwiczeń domowych przeciw stopie płaskiej i płasko-koślawej 

MAJEWSKA Monika : Koślawe kolana u dziecka: przyczyny, leczenie i rehabilitacja
http://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/zdrowie-dziecka/koslawe-kolana-u-dziecka-przyczyny-
leczenie-i-rehabilitacja_36549.html

MAJEWSKA Monika : Lordoza (plecy wklęsłe) – przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/kregoslup/lordoza-plecy-wklesle-przyczyny-objawy-leczenie-i-
cwiczenia_33599.html

MAJEWSKA Monika : Skolioza (boczne skrzywienie kręgosłupa) – przyczyny, objawy i leczenie
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/kregoslup/SKOLIOZA-boczne-skrzywieniekregoslupa-przyczyny-
objawy-i-leczenie_36317.html

MROWIŃSKA Irena : Charakterystyka najczęściej występujących wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym 
w świetle postępowania korekcyjnego
http://www.edukacja.edux.pl/p-15540-charakterystyka-najczesciej-wystepujacych.php
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MROWIŃSKA Irena : Znaczenie zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej
http://www.edukacja.edux.pl/p-15541-znaczenie-zabaw-i-gier-ruchowych-w-gimnastyce.php

PETERMAN Anna : "Trzymaj się prosto"  biuletyn dla rodziców z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
http://www.edukacja.edux.pl/p-14072-trzymaj-sie-prosto-biuletyn-dla-rodzicow.php

PRASAŁEK Beata : Wady postawy u dzieci – przyczyny, leczenie i zapobieganie skrzywieniom kręgosłupa
http://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/zdrowie-dziecka/wady-postawy-u-dzieci-przyczyny-
leczenie-i-zapobieganie-skrzywieniom-k_33548.html

PROCAJŁO Ewa : Wpływ gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na wady postawy
http://www.edukacja.edux.pl/p-156-wplyw-gimnastyki-korekcyjnokompensacyjnej.php

ROGALA Joanna : Ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej : klasy I-III
http://www.edukacja.edux.pl/p-10258-cwiczenia-z-zakresu-gimnastyki-korekcyjnej.php

ROMBALSKA Anna : Gry i zabawy w gimnastyce korekcyjnej
http://www.przedszkola.edu.pl/gry-i-zabawy-w-gimnastyce-korekcyjnej.html?pid=3

ZACHARA Anna : Rola gimnastyki korekcyjnej w kształtowaniu prawidłowej postawy przedszkolaka
http://www.edukacja.edux.pl/p-19713-rola-gimnastyki-korekcyjnej-w-ksztaltowaniu.php

ZACHARA Anna : Sensoryka jako forma pracy nad koordynacją dziecka w wieku przedszkolnym
http://www.edukacja.edux.pl/p-19708-sensoryka-jako-forma-pracy-nad-koordynacja.php

Zob. też zestawienia bibliograficzne:

Gimnastyka korekcyjna (2002-2007) – 116/2007
Gimnastyka korekcyjna (2008-2014) – 30/2015
Gimnastyka korekcyjna – wydawnictwa innych bibliotek – 31/2015
Gimnastyka korekcyjna (scenariusze zajęć, programy) – 34/2015

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE
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