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I. WSTĘP

PRAWIDŁOWA  POZYCJA  STOJĄCA:

Głowa prosto w osi ciała.
Barki na jednym poziomie.
Łopatki ściągnięte.
Symetrycznie ustawiona miednica, biodra 
na jednym poziomie, równe wcięcia w talii.na jednym poziomie, równe wcięcia w talii.
Brzuch lekko wciągnięty.
Pośladki napięte.
Nogi ustawione równolegle, wyprostowane 
w stawach kolanowych bez tzw. przeprostu.
Stopy prawidłowo ustawione i obciążone, 
z wyprostowanymi palcami.
Ręce ułożone swobodnie wzdłuż tułowia.Ręce ułożone swobodnie wzdłuż tułowia.

PRAWIDŁOWA  POZYCJA  SIEDZĄCA:

Pełne, symetryczne oparcie i obciążenie miednicy.
Oparcie pleców poniżej łopatek z podparciem okolicy lędźwiowej.
Kończyny zgięte w stawach biodrowych i kolanowych.
Siedzisko krzesła nie może uciskać okolicy podkolanowej.
Stopy oparte na podłożu lub podnóżku.
Przedramiona symetrycznie oparte i poziomo na blacie, Przedramiona symetrycznie oparte i poziomo na blacie, 
kąt 900 między ramieniem i przedramieniem.
Głowa ustawiona prosto w linii tułowia.

HIGIENA ŻYCIA DZIECI Z WADAMI POSTAWY I BOCZNYM SKRZYWIE-
NIEM KRĘGOSŁUPA:

Dziecko powinno spać w dobrze wywietrzonym pomieszczeniu od 8 do 10 
godzin.
Materac powinien być równy, dość miękki, położony na twardym podłożu. 
Niewskazane są meble rozkładane.
Poduszka po głowę powinna być niewielka, sięgająca do linii barków.
Po przyjściu ze szkoły co najmniej 25 minut dziecko powinno odpoczywać na 
równym, odpowiednim posłaniu, należy zadbać, aby dużo i aktywnie 
spędzało czas na świeżym powietrzu.
NoszenieNoszenie książek, wszystkie przybory trzeba jak najdłużej nosić w tornistrze, z 
przymocowanymi z boku paskami (nie na środku). W starszych klasach tornis-
ter można zastąpić plecakiem. 

Wyprostuj się, a dosięgniesz gwiazd!
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OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ĆWICZEŃ W WARUNKACH 
DOMOWYCH:

Dzieci z wadami postawy i bocznymi skrzywieniami kręgosłupa wymagają 
stałej opieki lekarskiej, poprawę jednak można osiągnąć tylko dzięki SYSTE-
MATYCZNEMU WYKONYWANIU ĆWICZEŃ i przestrzeganiu higienicznego trybu 
życia.
Zmniejszenie lub cofnięcie wady postawy i bocznych skrzywień kręgosłupa 
najbardziej zależy od wczesnego przestrzegania zaleceń dotyczących wła-
ściwego trybu życia oraz rozpoczęcia systematycznych ćwiczeń natychmiast 
po zauważeniu nieprawidłowości. 
Ćwiczenia wykonywane krótko i nieregularnie są bezwartościowe a wykony-
wane nieprawidłowo mogą być szkodliwe.
Wskazane są ćwiczenia w wodzie (bez skoków do wody, styl pływania zależy 
od wady postawy).
Oprócz pływania zalecana jest: jazda na wrotkach, łucznictwo, jazda na 
rowerze, rytmika, taniec towarzyski. 
Dzieci z wadą postawy i skoliozą nie powinny wyczynowo uprawiać żadnych 
sportów.

WSKAZÓWKI DO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ:

Ćwiczymy  dwa razy dziennie po 20 – 45 minut, najlepiej przed śniada-
niem i kolacją. 
Początkowe ćwiczenia są proste i łatwe, w miarę nabywania większej 
sprawności i wzmocnienia mięśni ćwiczenia mogą być coraz trudniej-
sze. 
Przed ćwiczeniem wskazane jest wykonanie masażu pleców np. za 
pomocą ręcznika.
Gimnastykę należy rozpocząć od ćwiczeń oddechowych (wdychanie 
powietrza nosem, wydech ustami z zaciśnięciem zębów, tak aby 
podczas wydechu można było usłyszeć charakterystyczny świst).
Ćwiczenia właściwe przeplatamy ćwiczeniami oddechowymi i rozluź-
niającymi.
W czasie ćwiczeń trzeba oddychać równo, spokojnie, nie wstrzymy-
wać oddechu.
Rozpoczynamy od wykonania każdego ćwiczenia 3 - 5 razy i stop-
niowo zwiększamy liczbę powtórzeń do 10 razy. 
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ĆWICZENIA UNIWERSALNE I ODDECHOWE

Na rozpoczęcie i zakończenie serii ćwiczeń, jak również w ciągu dnia np. w 
przerwach między lekcjami wykonujemy następujące ćwiczenia:

1. Przyjęcie prawidłowej postawy ciała, uniesienie rąk do przodu z wdechem przez 
nos, opuszczenie rąk za siebie z wydechem  ustami.

2. Pozycja stojąca, wzniesienie ramion wyprostowanych nad głową z wdechem 
powietrza przez nos, klaśnięcie rękami nad głową, wydech ustami przez zaciśnięte 
zęby z równoczesnym opuszczeniem rąk.
      
3. Skupienie uwagi na odtworzeniu łuków stopy:
- stopa rozluźniona,
- napięcie stopy, by odtworzyć łuk 
i prawidłowo ją obciążyć w pozycji stojącej i prawidłowo ją obciążyć w pozycji stojącej 
( na pięcie, brzegu zewnętrznym i palcach). 

ZESTAW ĆWICZEŃ DLA DZIECI Z WADAMI POSTAWY I OBNIŻONYM 
NAPIĘCIEM MIĘŚNI

Głównym celem ćwiczeń jest podniesienie obniżonego napięcia mięśni, które 
prowadzi do zaburzeń statycznych i dynamicznych w postawie ciała i w efekcie do 
utrwaleń wad postawy a często bocznych skrzywień kręgosłupa, skolioz.
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PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

Na rozpoczęcie i zakończenie serii ćwiczeń, jak również w ciągu dnia np. w 
przerwach między lekcjami wykonujemy następujące ćwiczenia:

1.1. Pozycja wyjściowa: siad na piłce lub krześle w rozkroku z ugiętymi nogami, dłonie 
na kolanach. Podniesienie i wyciągnięcie prawego ramienia w górę. Wytrzymanie 
przez 3 s. Opuszczenie rąk, powrót do pozycji wyjściowej. To samo druga ręka. Plecy 
proste, łopatki ściągnięte.

2. J.w., dłonie skrzyżowane na kolanach. Wzniesienie i wyciągnięcie prawego 
ramienia w górę, wytrzymanie przez 3 s. Opuszczenie ręki do pozycji wyjściowej. To 
samo lewe ręka.

3. Jw., chwycenie oburącz kijka i wyciągniecie ramion z kijkiem w przód. Prostowanie 
na przemian nóg w kolanach z dotknięciem palcami stóp do kijka, utrzymanie nogi w 
górze przez 3 s.(dla ułatwienia palce stóp mocno zadarte do góry). Opuszczenie nogi 
na podłoże.

4. Jw., ramiona z kijkiem w przód, stopy oparte na pietach, na grzbietach stóp 
woreczki o wadze 20 – 30 dag. Uniesienie prawej nogi nad podłoże (kolano w 
kierunku kijka), tak aby nie spadł woreczek, utrzymanie przez 3 s, opuszczenie nogi 
do pozycji wyjściowej. To samo prawą nogą.
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5. Jw., uniesienie obu nóg w górę, wytrzymanie 3 s., opuszczenie nóg do pozycji 
wyjściowej.

6. Leżenie na plecach, nogi ugięte, między stopami woreczek, ręce wyciągnięte za 
głowę na podłożu. Przenoszenie woreczka za głowę z podaniem go do rąk i przejście 
do siadu z włożeniem woreczka między stopy.

7. Leżenie na plecach, nogi ugięte, stopy oparte piętami na piłce lub krześle, ręce 
splecione na karku. Skłon głowy tułowia w przód z jednoczesnym przyciągnięciem 
obu nóg do klatki piersiowej, wytrzymanie 3 s. Opuszczenie głowy, tułowia i nóg do 
pozycji wyjściowej.

8. Klęk podparty z dłońmi na piłce, krześle lub innym podwyższeniu. Uniesienie kolan 
do 10 cm nad podłoże, z oparciem na dłoniach i palcach stóp, wytrzymanie przez 3 
s. Opuszczenie kolan do pozycji wyjściowej.
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9. Postawa stojąca, następnie skłon, podparcie na rękach. Marsz w pozycji 
„niedźwiadka”(z podparciem na rękach). Podczas chodzenia całe dłonie i stopy 
oparte na podłożu.

10. Klęk prosty, ręce z kijkiem w przód. Próba uniesienia prawej nogi nad podłoże bez 
utraty równowagi, wytrzymanie 3 s. Opuszczenie nogi do pozycji wyjściowej. To samo 
lewą nogą. 

11. Stanie tyłem do ściany, głowa, barki, plecy i nogi przylegają do ściany, ręce 
wzdłuż tułowia. Autokorekcja postawy przy ścianie, wytrzymanie 10 s., rozluźnienie.
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PLECY OKRĄGŁE

Plecy okrągłe są wynikiem pogłębienia krzywizny piersiowej kręgosłupa. 
Towarzyszy temu pochylenie głowy do przodu. 
Najczęstszą przyczyną wad postawy jest obniżenie napięcia mięśni, które 
utrudnia utrzymanie prawidłowej postawy ciała. 
Przeciwwskazane są pozycje, które zaokrąglają plecy.
Wskazane jest pływanie stylem grzbietowym.Wskazane jest pływanie stylem grzbietowym.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

1. Klęk podparty, kolana w rozkroku, wysunięcie ramion do przodu i opad tułowia do 
pozycji „ukłonu japońskiego”.

2. Klęk podparty, dłonie oparte na kocu, wysunięcie ramion do przodu (z zachowa-
niem pozycji antylordotycznej). 

3. Leżenie przodem, ręce splecione na karku, unoszenie tułowia w tył, cofnięcie łokci, 
ściągnięcie łopatek, wyciągnięcie głowy w przód.

II. WADY POSTAWY I STÓP U DZIECI
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4. Leżenie tyłem, pod szczytem kifozy wałek (np. zrolowany koc), w rękach ciężka             
piłka, przeniesienie prostymi rękami piłki za głowę na podłogę tak, aby były maksy-
malnie zbliżone do podłoża.

5. Leżenie przodem, ręce wzdłuż tułowia, nogi ugięte w stawach kolanowych, między 
stopami ciężka piłka, uniesienie rąk w górę i wkładanie piłki stopami w ręce. 
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PLECY WKLĘSŁE

Plecy wklęsłe są spowodowane zwiększeniem wygięcia lędźwiowego 
odcinka kręgosłupa (lordozy lędźwiowej) i często łączą się z nieprawidłowym 
ustawieniem miednicy (przodopochyleniem) i nieprawidłowościami w 
stawach biodrowych oraz osłabieniem mięśni  brzucha i pośladków.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

1. Klęk podparty, wyprost lewej nogi w tył, 
(bez lordozawania) powrót do pozycji wyj-
ściowej, to samo druga noga. 

2. Jw., z równoczesnym ugięciem rąk i zbli-
żeniem czoła do podłogi, powrót do 
pozycji wyjściowej, to samo druga noga.

3. Leżenie przodem, ręce pod czołem, 
naprzemienne unoszenie prostych nóg w 
górę. 

4. Jw., odwiedzenie prawej nogi i uniesie-
nie jej w górę, utrzymanie tej pozycji przez 
chwilę, a następnie powrót do pozycji wyj-
ściowej. 
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naprzemienne unoszenie ud w górę.

6. Leżenie tyłem, ręce pod głową, 
kończyny dolne z ugięciem w stawach 
biodrowych 60o, uniesienie bioder w górę i 
wytrzymanie przez chwilę w tej pozycji. 

7. Klęk, ręce wzdłuż tułowia, opad 
prostego tułowia w tył (pracują statyczne 
mięśnie brzucha).

8. Leżenie przodem, ręce oparte obok klatki piersiowej, wyprost rąk i uniesienie 
prostego tułowia, tzw. pompka. 

9. Stanie, ręce w bok, głęboki wykrok lewą 
nogą w tył, pogłębienie wypadu, to samo 
druga noga. 
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PLECY OKRĄGŁO-WKLĘSŁE

Plecy okrągło-wklęsłe są następstwem pogłębienia zarówno kifozy piersiowej 
jak i lordozy lędźwiowej. Wskazane są ćwiczenia oddechowe, odruchu 
prawidłowej postawy ciała, gry i zabawy ruchowe oraz pływanie. 

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

1. Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, nogi ugięte, stopy oparte piętami o 
podłoże, ręce splecione na karku, łokcie mocno przylegają do podłoża. Skłon głowy 
i tułowia w przód przez 3 s. opuszczenie głowy i tułowia do pozycji wyjściowej (powtó-
rzyć 10 razy). Dla ułatwienia możliwa jest pomoc współćwiczącego, który podtrzy-
muje stopy dziecka.

2. Jw., skłon głowy i tułowia w przód z jednoczesny przyciąganiem prawej nogi 
wyprostowanej w kolanie do klatki piersiowej, wytrzymanie przez 3 s. Opuszczenie 
głowy, tułowia i prawej nogi do pozycji wyjściowej (powtórzyć 10 razy każdą nogę).

3. Siad, nogi ugięte, kolana złączone, stopy oparte piętami o podłoże, ręce sple-
cione na karku, łokcie mocno ściągnięte w tył. Opad tułowia w tył z utrzymaniem 
ściągniętych łokci i prostych pleców oraz złączonych kolan, wytrzymanie 3 s. Rozluź-
nienie, powrót do pozycji wyjściowej (powtórzyć 10 razy).
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4. Jw., ręce splecione na karku, łokcie z przodu. Wdech nosem z jednoczesnym prze-
niesieniem łokci w tył. Wydech ustami z jednoczesnym przeniesieniem łokci w przód 
(powtórzyć 5 razy).

5. Leżenie na plecach, nogi ugięte, stopy oparte piętami o podłoże, ręce splecione 
na karku, łokcie mocno wciśnięte w podłoże. Wznoszenie bioder w górę do poziomu 
(tułów i biodra w jednej linii), wytrzymanie 3 s. Opuszczenie bioder do pozycji wyj-
ściowej (powtórzyć 10 razy).

6. Jw., biodra w górze. Wyprostowanie prawej nogi w kolanie przy utrzymaniu bioder 
w górze, wytrzymanie przez 3s. Ugięcie nogi do pozycji wyjściowej. To samo lewa 
nogą. Powtórzyć 10 razy. 

7. Marsz na piętach w miejscu z utrzymaniem bioder w górze (powtórzyć trzy razy po 
30 s.).
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8. Klęk prosty, ręce wzdłuż tułowia. Wdech z jednoczesnym przenoszeniem rąk 
przodem w górę. Wydech z jednoczesnym opuszczeniem rąk do pozycji wyjściowej, 
(powtórzyć 5 razy).

9. Stanie tyłem do ściany, głowa, barki, plecy i nogi przylegają do ściany, ręce 
wzdłuż tułowia. Autokorekcja postawy przy ścianie, wytrzymanie przez 30s, rozluźnie-
nie. Podczas korekcji głowa i plecy proste, łopatki ściągnięte, brzuch wciągnięty, 
pośladki napięte. Powtórzyć 3 razy po 30 s. 

10. Próba swobodnego chodzenia przy skorygowanej postawie. 
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PLECY PŁASKIE

Plecy płaskie powstają wskutek zmniejszenia fizjologicznych przednio-tylnych 
krzywizn kręgosłupa.
Niewskazane są wyciągi, zwisy, wskazane natomiast ćwiczenia 
ogółnokondycyjne, oddechowe gry i zabawy sportowe oraz pływanie.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

1. Pozycja wyjściowa: stanie w rozkroku, ręce wzdłuż tułowia, skłon tułowia w przód z 
dotknięciem rekami podłogi (pogłębienie skłonu), następnie wyprost tułowia z kilka-
krotnym odrzutem rak prostych w górę. 

2. Jw., ręce na karku, skłon tułowia w przód. 

3. Leżenie tyłem, nogi ugięte w stawach kolanowych, ręce wzdłuż tułowia, skłon 
tułowia w przód z chwytem rękami za kolana tzw. "kołyska".
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4. Leżenie tyłem, ręce w bok, kolana podkurczone do brzucha, ruch jak podczas 
jazdy na rowerze tzw. "rowerek". 

5. Jw., nogi wyprostowane, ręce pod głową, przejście do siadu prostego. Dla ułatwie-
nia wskazana jest pomoc współćwiczącego podtrzymującego stopy.

6. Leżenie przodem, ręce pod czołem, unoszenie prostych nóg w górę.

6. Jw., nożycowe ruchy nóg tzw. "siekierka". 
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PRZYKŁADY ĆWICZEŃ STOSOWANYCH PRZY SKOLIOZACH 
CZYNNOŚCIOWYCH

BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (SKOLIOZA) I POSTAWY 
SKOLIOTYCZNE

Boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza) i postawy skoliotyczne. 
są to wielopłaszczyznowe odchylenia osi kręgosłupa od linii jej prawidłowego 
przebiegu. Zniekształcenia mogą również dotyczyć klatkę piersiową, 
miednicę, kończyny a także narządy wewnętrzne.
PrzyPrzy skoliozach zawsze jest zaburzona równowaga w napięciu i sile mięśni 
utrzymujących prawidłowe ustawienie.

Wyróżniamy skoliozy:

Czynnościowe - powstałe np. z powodu skróceni kończyny dolnej, nie 
stwierdza się zmian w budowie kręgosłupa.
Strukturalne - powstają na skutek zmian w budowie kręgów lub kostnych 
części klatki piersiowej
idiopatyczneidiopatyczne - o nieznanej etiologii, ich powodem mogą być zaburzenia 
metabolizmu w chrząstkach kręgów i więzadłach kręgosłupa oraz równo-
wagi w napięciu mięśni grzbietu.

Niewskazane są długotrwałe marsze, dłuższy wysiłek w pozycji stojącej, 
dźwiganie ciężarów, skoki, przewroty i mostki.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

Jak w przypadku pleców płaskich i wklęsłych.

1. Pozycja wyjściowa: leżenie przodem, ręce pod brodą, wyprost rąk, skurcz pionowy 
rąk z lekkim unoszeniem tułowia w tył, powrót do pozycji wyjściowej.www.ta
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2. Jw., w rękach woreczek. 

3. Jw., w rękach laska trzymana na karku, wyprost rąk wytrzymywanie.

4. Klęk, piłka trzymana rękami na wysokości klatki piersiowej, wyrzut piłki do współ-
ćwiczącego połączony z opadem w przód. 

5. Leżenie przodem z ciężką piłką przy głowie, wypchnięcie rękami piłki do współ-
ćwiczącego. Łokcie uniesione nad podłoże. 
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6. Jw., podawanie piłki wyrzutem znad głowy.

7. Jw., ręce w górę w rękach woreczek z 
piaskiem. Współćwiczący w klęku rozkrocznym 
nad biodrami ćwiczącego kolanami stabilizuje 
miednicę, rękami wspomaga korekcję czynną 
ćwiczącego, skłon tułowia i głowy w tył przeciw 
oporowi współćwiczącego.  

1. Przysiad podparty, wyprost nóg i rąk. 

2. Klęk podparty, „koci grzbiet”, ale bez odrywania kolan 
od podłogi. Ćwiczenie można wykonywać ze 
współćwiczącym, który ręcznie stawia opór przykładając 
dłonie w okolice łopatki. 

3. Leżenie tyłem, nogi w kolanach ugięte, ręce wzdłuż tułowia, skłon tułowia w przód, 
chwyt rękami za kolana i przyciągnięcie głowy do kolan tzw. "kołyska". 

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ ROZCIĄGAJĄCYCH MIĘŚNIE GRZBIETU
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ASYMETRIA BARKÓW - PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

1. Stanie przodem w kącie ściany, oparcie oburącz dłoni o ścianę na wysokości 
piersi, skłon całego tułowia w przód, kolana wyprostowane. Siła nacisku musi być 
kierowana na stronę niższego barku.

2. Stanie w lekkim rozkroku, ręce wzdłuż tułowia, wymach rąk w górę i w dół 10 razy.

3. Stanie w lekkim rozkroku ręce zgięte w łokciach na wysokości piersi, wymach rąk 
w bok do wyprostowania łokci.
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4. Klęk podparty, ręce wyprostowane w łokciach, palce rąk skierowane do środka. 
Zginanie rąk w łokciach, dotykanie podłoża kolejno: brodą, nosem, czołem, lewym 
uchem, prawym uchem.

5. Stanie, ręce wzdłuż tułowia, równoczesne unoszenie barków w górę i w dół. Łopatki 
ściągnięte do tyłu, głowa ustawiona prosto.

6. Klęk podparty na śliskim podłożu, pod kolanami kocyk, odpychanie na kocu w 
przód do siadu, wyprostowanie tułowia, uniesienie rąk w górę, łokcie pod kątem 90º.
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ODSTAJĄCE ŁOPATKI

PolegająPolegają na nieprawidłowym ustawieniu obręczy barkowej, przy której przy-
kręgowe brzegi łopatek wyraźnie odstają. W wyniku tego barki przemiesz-
czają się w dół i do przodu zniekształcając wybitnie sylwetkę dziecka. Złe 
ustawienie obręczy barkowej jest zawsze przyczyną  nieprawidłowości w usta-
wieniu kręgosłupa i tułowia. Opadnięte i wysunięte do przodu barki powodują 
osłabienie mięśni ustawiających łopatkę i przytrzymujących ją w normalnym 
położeniu.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

Zaproponowane ćwiczenia należy wykonywać dokładnie i systematycznie. 
Zalecane jest pływanie stylem grzbietowym. 

Unikamy krążeń ramion w przód.

1. Leżenie przodem, z dłońmi pod brodą. Na hasło „wbij gwóźdź” uniesienie  ramiona 
nad podłoże, naśladowanie ruchu wbijania gwoździa młotkiem w podłogę przez ok 
10 sek. Na hasło „odpocznij” leżenie na brzuchu, w bezruchu głęboko oddychając. 
Powtarzamy ćwiczenie po 2-4 razy, każdorazowo zmieniając ułożenie rąk.

2. Leżenie przodem, z dłońmi pod brodą. Nogi wyprostowane i złączone. Na hasło 
„Samolot leci”- przeniesienie wyprostowanych rąk w bok, uniesienie ich jak najwyżej 
w górę bez odrywania klatki piersiowej od podłogi, jednocześnie unosimy głowę. 
Niskie uniesienie wyprostowanych nóg. Na hasło „Samolot ląduje” powrót do pozycji 
wyjściowej. Ćwiczenie powinno trwać 3-6 sek.

Błędem jest oderwanie klatki piersiowej od podłogi, asymetrycznie ułożone ręce, 
wysoko uniesione nogi.
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3. Leżenie przodem, nogi wyprostowane i złączone. Na hasło „ślimak pokaż rogi” 
uniesienie rąk nad podłoże, łokcie unosimy do góry, przykładamy zwinięte pięści 
dłonie do skroni i prostujemy wskazujące palce pokazując rogi jak u ślimaka. Na 
hasło „Ślimak schowaj rogi” dziecko kładzie dłonie na podłodze i opierając na nich 
brodę, wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa ok. 2 min. 

Błędami są: oderwanie klatki piersiowej od podłogi oraz niskie uniesienie łokci.

4. Leżenie przodem, dłonie pod brodą. Na hasło „popatrz przez lornetkę” oderwanie 
rąk od podłogi i ułożenie z dłoni „lornetki” przez którą obserwowane jest otoczenie na 
wprost. Na hasło „odpocznij” powrót do pozycji wyjściowej.

5. Siad skrzyżny ręce oparte na biodrach w „skrzydełka”, na hasło „Rośnie drzewko” 
wyciąganie rąk w górę, na hasło „Więdnie drzewko”opuszczenie rąk.
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7. Klęk podparty z ugiętymi rękoma. Palce rąk skierowane do środka, klatka pier-
siowa i głowa nisko nad podłogą.  W tej pozycji dziecko porusz się przez określony 
dystans do przodu, udając węszącego pieska. Ręce w łokciach muszą być znacznie 
ugięte.

8. Stanie w rozkroku, wykonywanie wyprostowanymi rękoma 10 obszernych krążeń w 
tył. Przerwa w ćwiczeniu, opuszczenie rąk wzdłuż tułowia. Ćwiczenie trwa ok 1 min.

6. Siad skrzyżny z rękoma ułożonymi w „skrzydełka”. Na sygnał wysuwanie głowy do 
przodu i wymawianie słowa „kuku”, a następnie cofanie głowy naśladowanie wysu-
wanie się kukułki z wnętrza zegara. I chowanie się jej do środka. Zabawa trawa ok. 1 
min. W trakcie zabawy głowa jest dłużej schowana niż wysunięta, tułów przez cały 
czas jest nieruchomy, głowa ustawiona poziomo.
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9. Leżenie na brzuchu na śliskim podłożu z  kocykiem pod klatką piersiową, wyciąga-
nie rąk do przodu, przesuwanie ciała po podłożu do pozycji skrzydełek.
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WADY KLATKI PIERSIOWEJ

Wady klatki piersiowej, powstają najczęściej na skutek przebytej krzywicy.

Wyróżniamy:

klatkę piersiową lejkowatą tzw. „szewska”, powstaje na skutek wrodzo-
nego zaburzenia rozwoju przepony lub nieproporcjonalnego rozwoju 
chrząstek żebrowych.
klatkę piersiową kurzą, cechuje się zniekształceniem mostka, który tworzy 
silne uwypuklenie do przodu.

W korekcji tych wad bardzo ważne są ćwiczenia ogólnorozwojowe, które 
zwiększają ruchomość w stawach, zwiększają siłę mięśniową, ćwiczenia 
oddechowe, zwiększające pojemność płuc, ruchomość klatki piersiowej, 
wzmacniają mięśnie oddechowe. Wskazane jest również pływanie.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

1. Pozycja wyjściowa: siad klęczny, ręce wzdłuż tułowia, krążenie rękami przodem w 
górę 4 x następnie opad tułowia do pozycji „ukłonu japońskiego”.

2. Jw., klęk przed ławeczką i „ukłon japoński” z oparciem o ławkę.

www.ta
kd

laz
dro

wia.
pl



W
A
DY
 K
LA
TK
I P
IE
RS
IO
W
EJ

3. Leżenie tyłem, nogi ugięte, w rękach ciężka piłka oparta o klatkę piersiową, unie-
sienie piłki prostymi rękami w przód, ugięcie rąk i przeniesienie piłki prostymi rękami 
za głowę. 

4. Siad klęczny, ręce wzdłuż tułowia, chwyt laski oburącz, wyrzut rąk w górę 3x .

5. Stanie, szarfa obejmuje klatkę piersiową w połowie mostka, wydech – zaciągnię-
cie szarfy, wdech z dawkowanym oporem. 
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KOŚLAWOŚĆ I SZPOTAWOŚĆ  KOLAN

Koślawość i szpotawość  kolan są wadami wynikającymi z przeciążenia 
szybko rosnących kości przy słabym układzie mięśniowo-więzadłowym.
Koślawość kolan - przy złączonych i wyprostowanych kolanach tworzy się 
odstęp między stopami (większy niż 4-5 cm).
Uwagi:Uwagi: dzieci, u których występuje skłonność do koślawości kolan nie 
powinny długo chodzić ani stać w rozkroku, trzeba im również całkowicie 
zabronić przebywania w siadzie klęcznym między piętami, z podudziami i 
stopami skierowanymi na zewnątrz. Przy istniejącej nadwadze staramy się o jej 
zmniejszenie.
Nie wolno uprawiać sportów, które przeciążają długotrwale kończyny dolne.
SzpotawośćSzpotawość kolan - przy złączonych  stopach i wyprostowanych nogach 
tworzy się odstęp między kolanami, najczęstszą przyczyną jest krzywica i 
otyłość, do wady usposabia również zbyt długie przebywanie w pozycji tzw. 
siadzie po turecku. Ćwiczenia można poprzedzać masażem nóg oraz okolicy 
pośladków.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ DLA KOLAN KOŚLAWYCH

Przeciwwskazany jest siad na piętach ze stopami i podudziami na zewnątrz.

1. Leżenie przodem, ręce pod czołem, 
„nożyce pionowe” nogi z maksymalnym 
wyprostem.

2. Nogi ugięte w stawach kolanowych, 
rotacja wewnętrzna w stawie 
kolanowym oporowana przez 
współćwiczącego.

3. Siad niski, podudzia zbliżone do siebie, poduszeczka między kolanami i przejście 
do stania.
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4. Siad ugięty z oparciem pleców o ścianę, przejście do stania.

5. Siad o nogach ugiętych z kolanami rozchylonymi na zewnątrz. Podeszwy stóp 
stykają się ze sobą dłonie nachwytem obejmują grzbiet stóp, rozpieranie kolan 
łokciami na zewnątrz z niewielkim opadem tułowia w przód. 

6. Siad skrzyżny, dłonie na kolanach, spychanie kolan w dół.

7. Siad skrzyżny ręce w bok lub na karku, przejście do stania bez pomocy rąk.
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PRZYKŁADY ĆWICZEŃ DLA KOLAN SZPOTAWYCH

Przeciwwskazany jest siad skrzyżny.
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8. Leżenie na plecach nogi w rozkroku, współćwiczący staje w rozkroku tak, aby jego 
kończyny dolne były po stronie zewnętrznej, próba powiększenia rozkroku przez 
ćwiczącego. 

1. Siad prosty, podparty, nogi maksymalnie wyprostowane, kostki przyśrodkowe stóp 
złączone, uniesienie nóg z maksymalnym napięciem mięśni.

2. Leżenie przodem, między stopami piłka, uniesienie prostych nóg w górę.
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3. Leżenie tyłem, ręce w bok, nogi proste w kolanach, ugięte w stawach biodrowych 
do 600 od podłoża, rozkrok, a następnie złączenie nóg. 

4. Pozycja i ćwiczenie jw. ale nogi ugięte w stawach kolanowych.

5. Siad prosty – rozkroczny, współćwiczący staje w niewielkim rozkroku, kończyny 
dolne ćwiczącego znajdują się po stronie zewnętrznej współćwiczącego, przy-
wodzenie kończyn dolnych (ćwiczenie oporowe).
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PŁASKOSTOPIE

Płaskostopie jest wadą wynikająca z osłabienia i niewydolności mięśni stóp. 
Przejawia się nieprawidłowym obniżeniem sklepienia stóp.
Główne przyczyny płaskostopia to: skłonności rodzinne, obniżone napięcie 
mięśni, brak aktywności ruchowej, przyjmowanie nieprawidłowych pozycji 
ciała, nadwaga, nieprawidłowe obuwie. 
WszystkieWszystkie rodzaje płaskostopia wymagają leczenia jednak najważniejszą rolę 
odgrywa profilaktyka prowadzona już od najmłodszych lat.
Aby uzyskać poprawę, trzeba systematycznie, codziennie, wolno i dokładnie 
ćwiczyć, (łatwiejsze ćwiczenia 4-5 razy w ciągu dnia, trudniejsze 2-4 razy).
Ćwiczenia można poprzedzać masażem stóp (wykonywanie ruchów 
głaszczących i lekko ugniatających stronę grzbietową i podeszwową stóp, 
zawsze w kierunku od palców do pięt).

PRZYKŁADY ĆWICZEŃPRZYKŁADY ĆWICZEŃ

1. Siad płaski, naprzemienne zginanie i prosto-
wanie stopy w stawach skokowych z równo-
czesnym zginaniem palców. Należy utrzymać 
proste plecy. 

2. Siad kuczny podparty, kulanie piłeczki po 
podłożu między stopami.

3. Siad na ławeczce, chwytanie i podnoszenie 
palcami stóp z podłogi różnych drobnych 
przedmiotów (woreczka z grochem), rzut 
woreczka do koła lub tarczy.
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4. Siad na krześle, stopy oparte o 
podłoże, kolana ugięte 900, zwijanie 
palcami stóp kocyka lub ręcznika 
(robienie kokardy).

5. Siad na krześle, pisanie lub rysowanie 
na papierze ołówkiem trzymanym 
między 1 i 2 palcem stopy.

6. Siad ugięty, objęcie brzegiem przyśrodkowym stóp piłki, przejście z pozycji 
siedzącej, do leżenia na plecach i podanie stopami piłki do rąk.

7. Leżenie tyłem, stopy oderwane od podłoża, 
krążenie stóp do wewnątrz i na zewnątrz.

8. Leżenie przodem, ręce pod brodą, nogi 
ugięte w stawach kolanowych do kąta 
prostego, zbliżenie do siebie i oddalenie 
podeszwy stóp „klaskanie stopami”. 
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STOPA PŁASKO - KOŚLAWA

W stopie prawidłowej patrząc od tyłu - oś pięty jest przedłużeniem osi 
podudzia. Przy koślawości stopy pięta ulega skręceniu na zewnątrz i opiera się 
o podłoże brzegiem przyśrodkowym. Dziecko z tego typu wadą zdziera obcas 
po stronie wewnętrznej. 
StopyStopy płasko-koślawe często współistnieją z koślawością kolan, co jest 
przyczyną pogłębiania się dolegliwości.
Podstawową pracy z ta wadą oraz z płaskostopiem jest prawidłowe ustawie-
nie stopy przy każdym ćwiczeniu oraz nauka prawidłowego chodu z 
równoległym ustawieniem stóp i odpowiednim stawianiu stopy od pięty 
poprzez śródstopie na łuku zewnętrznym do palców.

ĆWICZENIA JAK W PRZYPADKU PŁASKOSTOPIA

1. Siad na krześle, przed krzesłem na podłożu laska, palce stóp oparte na lesce, pięty 
uniesione, bez dotykania piętami podłoża przesuwanie laski jak najdalej w przód.

2.  jw., naciskanie stopami na laskę i toczenie jej w przód i tył.www.ta
kd
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5. Pozycja stojąca, przed stopami laska, palce stóp zawinięte na lasce. Przesuwanie 
się w bok po lasce krokiem odstawo-dostawnym z przyciskaniem palców do laski.

4. Pozycja stojąca, ręce wzdłuż tułowia, stawianie naprzemienne stóp ruchem gąsie-
nicowym po podłożu.

3. Siad na krześle, przed stopami laska, stopy zgięte podeszwowo, pięty uniesione, 
palce stóp oparte na podłożu. Przeniesienie kończyn dolnych nad laską i dotykanie 
podłoża za i przed laską.
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8. Obie osoby siad ugięty, ręce oparte o 
podłoże, lekko ugięte w łokciach , dłonie 
skierowane do przodu. Tułów wyprosto-
wany, głowa wyciągnięta do przodu, nogi 
ugięte w kolanach, jedna z osób trzyma 
piłkę stopami z boków, druga stawia 
palce stóp na piłce, przetaczanie piłki od 
jedne do drugiej osoby.jedne do drugiej osoby.

9. Osoba pierwsza siad ugięty, ręce oparte 
o podłoże, lekko ugięte w łokciach, dłonie 
skierowane do przodu, tułów wyprosto-
wany, głowa wyciągnięta do góry, nogi 
ugięte w kolanach, rozstawione na 
zewnątrz stopy obejmują piłkę, druga 
osoba siad klęczny twarzą do kolegi, ręce 
przygotowaneprzygotowane do chwytu piłki. Wyrzucenie 
piłki do kolegi.

7. Siad z nogami ugiętymi, między stopami piłka, ramiona wyciągnięte w przód. 
Podawanie piłki stopami do rąk. Powtórzyć 10 razy. Głowę i plecy trzymamy prosto, 
łopatki  ściągnięte brzuch wciągnięty.

6. Pozycja stojąca, na podłożu narysowana linia lub przyczepiona tasiemka,  marsz 
po linii , dokładne stawianie stóp w jednej linii. Ruch stopy zaczynamy od pięty 
poprzez śródstopie na łukach zewnętrznych do palców.
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STOPA WYDRĄŻONA

Zniekształcenie polega na pogłębieniu wydrążenia stropy w odcinku między 
piętą a śródstopiem z równoczesnym skróceniem tego odcinka.

Zalecane są ćwiczenia rozluźniające rozcięgno stopy.

1. Pozycja stojąca, na podłodze rozłożony 
kocyk, łapanie palcami stóp rogów 
kocyka, robienie tzw. „koperty”.

2.  Pozycja stojąca, ręce wzdłuż tułowia. 
Wznoszenie się na palcach stóp, opad 
poprzez nacisk na śródstopie na pięty. Raz 
jedna, raz druga noga.

3.  Bieg po sali, na hasło „Bocian”, dziecko 
przyjmuje pozycję stając na jednej nodze, 
ręce w bok, próba utrzymania równowagi 
przez min. 5 sek. Powtarzamy ćw. 5 razy.

www.ta
kd

laz
dro

wia.
pl



ST
O
PA
 W
YD
RĄ
ŻO
N
A

5. Siad płaski, opieramy szarfę za pale stopy. Podciągamy do góry wyprostowaną 
nogę. Ćwiczymy naprzemiennie prawą i lewą nogą.

4. Siad na krześle, ruchy okrężne stóp po 9 okrążeń w prawą i lewą stronę.
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STOPA SZPOTAWA

Zniekształcenie to jest odwrotnością stopy płasko-koślawej, charakteryzuje 
się skręceniem pięty do wewnątrz i oparciem jej na zewnętrznej krawędzi. Przy 
szpotawości dziecko zdziera obcas po stronie zewnętrznej.

Przeciwwskazane są ćwiczenia typu: marsz na krawędziach wewnętrznych stóp!

1. Klęk podparty, stopy położone na 
wewnętrznych krawędziach. Osoba współ-
ćwiczącego stara się przewrócić ćwiczą-
cego, który stawia opór.

2.  Leżenie przodem (na brzuchu), z dłońmi pod brodą, nogi wyprostowane w 
kolanach w rozkroku, stopy skierowane palcami na zewnątrz. Łączenie nóg, stopy 
prostujemy. Ćwiczenie powtarzamy 5 serii po 10 razy.

3.  Siad ugięty. Chwyt szarfy stopą, 
prawą stopą za prawą nogę, lewą stopą 
za lewą nogę. Ćwiczenie powtarzamy 5 
serii po 10 razy.

4.  Stanie, ręce wzdłuż tułowia, naprze-
mienne naciskanie paluchem stopy 
lewej i prawej o podłoże, pięta do góry 
nie dotyka podłoża.
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