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POSTAWA CIAŁA 

Postawą ciała nazywa się sposób trzymania się osoby w swobodnej pozycji stojącej 

a zewnętrznym tego przejawem jest sylwetka. 

Postawa zmienia się w ciągu całego życia, w trakcie rozwoju osobniczego oraz pod wpływem 

różnych czynników środowiskowych. 

Do właściwego rozwoju postawy konieczna jest prawidłowa budowa układu kostno – 

stawowego oraz właściwe funkcjonowanie układu mięśniowego i nerwowego. Istotną rolę 

w kształtowaniu postawy ciała odgrywają nawyki, zwłaszcza przyjmowane pozycje i sposób 

wykonywania codziennych czynności. 

Wszystkie nieprawidłowości dotyczące postawy ciała określa się mianem wad postawy. 

Przyczyny wad postawy są liczne, mogą to być określone schorzenia lub czynniki zewnętrzne 

takie jak niewłaściwe stanowisko nauki /pracy, niewłaściwe pozycje przyjmowane podczas 

nauki /pracy i wypoczynku, przeciążony plecak, nadwaga / otyłość, ograniczenie aktywności 

ruchowej. 

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży polega na: 

 Codziennej dbałości o utrzymanie prawidłowej postawy, 

 Eliminowaniu czynników sprzyjających wystąpieniu wady, 

 Zapewnieniu dziecku odpowiedniej ilości ruchu, 

 Regularnej kontroli stanu zdrowia. 

Poniżej przedstawiamy zestaw ćwiczeń profilaktycznych kształtujących prawidłową postawę 

ciała do samodzielnej pracy w domu. 

 

ZESTAW ĆWICZEŃ 

 

ĆWICZENIE 1  
pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, nogi ugięte, odcinek lędźwiowy kręgosłupa przylega 

do podłoża, ręce wzdłuż tułowia.  

Obszerne krążenie nogami „ rowerek”  

ilość powtórzeń: po 10 x do przodu i do tyłu.  

 

ĆWICZENIE 2  
Pozycja wyjściowa: jak wyżej  

Wdech nosem z jednoczesnym podniesieniem ramion przodem w górę, aż do położenia 

ich za głową na podłożu. Wydech ustami z jednoczesnym przeniesieniem ramion przodem 

w dół do pozycji wyjściowej  

ilość powtórzeń: – 5  
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ĆWICZENIE 3  
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, nogi ugięte, między kolanami piłka, ręce splecione na 

karku.  

Przyciągnięcie kolan z piłką do klatki piersiowej z jednoczesnym skłonem głowy w przód 

– wytrzymać przez 3 sekundy. Powrót do pozycji wyjściowej  

ilość powtórzeń: – 10  

 

ĆWICZENIE 4  
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, nogi ugięte, odcinek lędźwiowy kręgosłupa przylega 

do podłoża, ręce wzdłuż tułowia.  

Wznoszenie bioder w górę do poziomu, tułów i biodra ustawione w jednej linii, brzuch 

wciągnięty, pośladki napięte – wytrzymanie przez 3 sekundy.  

Powrót do pozycji wyjściowej.  

ilość powtórzeń: – 10  

 

ĆWICZENIE 5  
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, nogi wyprostowane, ręce z piłką leżą za głową.  

Rozciągamy tułów, próbując odsunąć piłkę jak najdalej od głowy, w trakcie rozciągania 

wdech, w trakcie rozluźnienia wydech – wytrzymać 5 sekund.  

ilość powtórzeń: – 5  

 

ĆWICZENIE 6  
Pozycja wyjściowa: leżenie przodem, pod brzuch należy włożyć niewielki ręcznik zwinięty w 

rulon, nogi wyprostowane, stopy złączone, ręce ugięte leżą pod czołem.  

Unoszenie głowy i tułowia tuż nad podłoże, wzrok skierowany w podłoże – wytrzymać 3 

sekundy  

ilość powtórzeń: – 10  

 

ĆWICZENIE 7  
Pozycja wyjściowa: leżenie przodem, pod brzuch należy włożyć niewielki ręcznik zwinięty w 

rulon, nogi wyprostowane, ręce wyprostowane, wyciągnięte w przód, głowa oparta o podłoże.  

Unoszenie naprzemienne nogi prawej i ręki lewej oraz nogi lewej i ręki prawej  

ilość powtórzeń: – 10  

 

ĆWICZENIE 8  
Pozycja wyjściowa: leżenie przodem, pod brzuch należy włożyć niewielki ręcznik zwinięty w 

rulon, nogi wyprostowane, ręce odwiedzione, łokcie ugięte do 900.  

Przenoszenie kolana do boku na zmianę prawe – lewe  

ilość powtórzeń: – po 5 razy  

 

ĆWICZENIE 9  
Pozycja wyjściowa: klęk podparty, ręce ustawione na szerokość barków, kolana na szerokość 

bioder, brzuch wciągnięty, wdech nosem.  

Przejście do siadu na pietach ramiona wyciągnięte w przód (ukłon japoński), wydech  

ilość powtórzeń: – 5 - 8  
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ĆWICZENIE 10  
Pozycja wyjściowa: klęk podparty, ręce ustawione na szerokość barków, kolana na szerokość 

bioder, brzuch wciągnięty, wzrok skierowany w podłoże.  

Unoszenie naprzemienne wyprostowanej nogi prawej i ręki lewej oraz nogi lewej i ręki 

prawej, noga do wysokości pośladka, ręka do wysokości ucha  

ilość powtórzeń: – 10  

 

ĆWICZENIE 11  
Pozycja wyjściowa: klęk podparty, ręce ustawione na szerokość barków, kolana na szerokość 

bioder,  

Uniesienie bioder, wyprostowanie nóg w kolanach, piety dotykają do podłoża wytrzymać 

5 sekund  

ilość powtórzeń: – 5 - 8  

 

ĆWICZENIE 12  
Pozycja wyjściowa: klęk prosty, sylwetka wyprostowana, brzuch lekko wciągnięty, pośladki 

napięte, ręce wzdłuż tułowia.  

Przeniesienie kolana lewego do przodu z jednoczesnym uniesieniem prawej ręki - 

wytrzymać 3 sekundy, powrót do pozycji wyjściowej, to samo z przeciwnymi kończynami 

ilość powtórzeń – po 6 na każdą stronę.  

 

ĆWICZENIE 13  
Korekcja postawy przed lustrem:  

Nogi w lekkim rozkroku, stopy ustawione równolegle, brzuch lekko wciągnięty, pośladki 

napięte, klatka piersiowa uwypuklona, łopatki lekko ściągnięty, barki opuszczone, czubek 

głowy wyciągnięty do sufitu – wytrzymać 30 sekund  

ilość powtórzeń: – 3  

 

ĆWICZENIE 14  
Marsz przy skorygowanej postawie. 


