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STOPY PŁASKO – KOŚLAWE STATYCZNE 

Kształt stóp u dzieci jest częstym powodem niepokoju rodziców. Wynika to m.in. z braku 

precyzyjnych norm dotyczących kształtu stóp w okresie rozwojowym.  

Szczególnie dużo wątpliwości związanych jest z tematem stóp płasko – koślawych. 

Stopy płasko – koślawe charakteryzują się obniżeniem lub zniesieniem sklepienia podłużnego 

stopy z towarzyszącym koślawym ustawieniem stępu. 

Jeśli zniekształcenie widoczne jest w pozycji stojącej, podczas pełnego obciążenia stopy, 

natomiast w odciążeniu jej kształt jest prawidłowy mówimy o stopie płasko – koślawej 

statycznej. W większości przypadków nie wymaga ona leczenia. Zalecane jest stosowanie 

odpowiedniego obuwia profilaktycznego oraz aktywność ruchowa. 

Poniżej przedstawiamy zestaw ćwiczeń wspomagających prawidłowy rozwój stóp 

przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

 

 

ZESTAW ĆWICZEŃ 

 

ĆWICZENIE 1 – STÓPKI GÓRA - DÓŁ  

pozycja wyjściowa : siad prosty, dłonie oparte na podłodze z tyłu  

ruch : naprzemienne maksymalne zgięcia grzbietowe i podeszwowe stóp 

ilość powtórzeń:10  

 

ĆWICZENIE 2 – STÓPKI DO I OD SIEBIE  

pozycja wyjściowa : siad prosty, nogi w lekkim rozkroku  

ruch : skręty stóp do siebie i od siebie  

ilość powtórzeń:10  

 

ĆWICZENIE 3 – OKLASKI  

pozycja wyjściowa : siad prosty, dłonie oparte na podłodze z tyłu.  

ruch : stopy zwrócone do siebie stroną podeszwową – próbujemy bić brawo stopami.  

ilość powtórzeń: 10  

 

ĆWICZENIE 4 – OBEJRZYJ STOPĘ  

pozycja wyjściowa : siad na podłodze  

ruch : dziecko unosi nogę i skręca stopę stroną podeszwową w kierunku twarzy, tak 

jakby chciało ją obejrzeć, następnie pociera dłonią podeszwę stopy, jakby ją czyściło.  

ilość powtórzeń: 5 razy na każdą nogę.  
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ĆWICZENIE 5 – ŚCIKSAMY PIŁKĘ  

pozycja wyjściowa : siad ugięty w pozycji motyla, stopy odwrócone, słabo napompowana 

piłka/balon między stopami  

ruch : dziecko wciska przodostopia w piłkę/balon  

ilość powtórzeń: 10  

 

ĆWICZENIE 6 – PIŁKA W GÓRĘ  

pozycja wyjściowa : siad ugięty, stopy obejmują piłkę, dłonie oparte na podłodze z tyłu.  

ruch : wyrzut piłki stopami w górę  

ilość powtórzeń: 5 – 8  

 

ĆWICZENIE 7 – GĄSIENICZKA  

pozycja wyjściowa : siedzenie na krzesełku, przed krzesłem leży szarfa  

ruch : zwijanie szarfy palcami stopy  

ilość powtórzeń: 5 razy na każdą nogę  

 

ĆWICZENIE 8 – WĘDRUJĄCY WORECZEK  

pozycja wyjściowa : siedzenie na krzesełku  

ruch : chwytanie i podnoszenie palcami stopy woreczka leżącego na podłodze i podanie 

go stopa do przeciwległej dłoni.  

ilość powtórzeń: 5 razy na każdą nogę  

 

ĆWICZENIE 9 – Z KÓŁECZKA DO KÓŁECZKA  

pozycja wyjściowa : siedzenie na krzesełku, przed krzesłem leżą dwie obręcze w jednej z nich 

drobne zabawki np. woreczki, klocki, piłeczki  

ruch : chwytanie poszczególnych elementów stopą/stopami i przenoszenie ich do drugiej 

obręczy  

ilość powtórzeń: 2  

 

ĆWICZENIE 10 – RYSUJEMY  

pozycja wyjściowa : siedzenie na krzesełku, przed krzesłem na podłodze leży kartka i coś do 

pisania ( ołówek, kredka )  

ruch : chwyt palcami jednej stopy kredki i rysowanie po kartce.  

ilość powtórzeń: 5 razy na każdą nogę 


