
ZESTAW XII                                                                                         14.04 -17.04 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

ĆWICZENIA MIĘŚNI GRZBIETU I POŚLADKÓW 

do wykonania w domu 

                    

            Przybór: ręcznik lub mały kocyk, czas ćwiczeń 15-20 minut 

1.  Pozycja wyjściowa : 

 Leżenie przodem z ramionami w bok zrolowany, ręcznik pod brzuchem  

Ruch : 

Unoszenie wyprostowane ramiona w górę – ponad podłogę                             

(aż do złączenia łopatek), powrót do  pozycji wyjściowej. 6-8 razy, 

2. Pozycja wyjściowa : 

 Leżenie przodem z ramionami wyprostowanymi przed głową, zrolowany 

ręcznik pod brzuchem  

Ruch : 

Przenoszenie  wyprostowanych ramion bokiem nad podłogą – z przodu 

do tyłu,  powrót do pozycji wyjściowej. Podczas ruchu głowa jest                      

w przedłużeniu tułowia i lekko unosi się podłogą.6-8 razy, 

3. Pozycja wyjściowa : 

 Leżenie przodem  ramiona pod brodą , zrolowany ręcznik pod brzuchem  

Ruch :  

Unoszenie  prostych  nóg  nad podłogę, nie wysoko i wytrzymanie jak 

najdłużej. 4-5 razy, 

4. Pozycja wyjściowa : 

 Leżenie przodem  ramiona pod brodą ze zrolowanym ręcznik pod 

brzuchem , nogi proste 

Ruch :  

Nożyce pionowe. 3razy 10 sekund, 

Nożyce poziome . 3razy 10 sekund, 

 

 



 

5. Pozycja wyjściowa : 

 Leżenie tyłem,  nogami ugięte w kolanach , stopy złączone, ramionami 

wzdłuż tułowia , 

 Ruch :  

Unoszenie bioder w górę, klaśnięcie pod nogami. 6-8 razy, 

6. Pozycja wyjściowa : 

 Leżenie przodem , ramiona w bok , zgięte w łokciach , zrolowany ręcznik 

pod brzuchem 

 Ruch :  

Unoszenie w górę tułowia i rąk, wytrzymanie jak najdłużej, nogi cały czas 

leżą na podłodze. 2-3 razy 

7. Pozycja wyjściowa : 

 Leżenie tyłem,  nogami ugięte w kolanach , stopy złączone, ramionami 

wzdłuż tułowia , 

 Ruch :  

Unoszenie bioder w górę i naprzemienne prostowanie nóg w kolanach, 

raz prawa raz lewa noga. Kolana blisko siebie, tułów i wyprostowane nogi 

są w jednej linii. 8-10 razy (łącznie obie nogi), 

8. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty 

 Ruch :  

Unoszenie w górę raz prawej raz lewej nogi. Głowa jest przedłużeniem 

kręgosłupa. 1-2 minuty, 

9. Pozycja wyjściowa : 

Przysiad podparty 

 Ruch :  

Naprzemianstronne (raz prawa, raz lewa noga) skoki w tył. 1-2 min. 

 

 

 

 

 



 

 

 


