
Zestaw XXII                                                                                            11.05- 15.05.20 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

ćwiczenia antygrawitacyjne i elongacyjne 

do wykonania w domu 

 

 

 Ćwiczenia antygrawitacyjne należą do grupy ćwiczeń specjalnych, których 

zadaniem jest przede wszystkim korygowanie nieprawidłowości w zakresie 

ustawienia danego odcinka ciała. 

Ćwiczenia elongacyjne należą do grupy ćwiczeń czynnych, rozciągających.                         
Ich zadaniem jest wydłużanie kręgosłupa w jego osi długiej.  

 

Pomoce: książka , którą można położyć na głowie(nie za ciężka, nie za duża,          

nie w śliskich okładkach), ręcznik (kocyk), krzesło, 

1. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny, ramiona w „ skrzydełka”- ramiona uniesione w górę, łokcie 

ugięte pod kątem prostym, plecy proste, 

Ruch : 

Maksymalne wyciąganie w górę głowy i ramion. Wytrzymać 4 sekundy            

4-5 razy, 

2. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny, proste  ramiona w górę, plecy proste, 

Ruch : 

Maksymalne wyciąganie ramion w górę. Wytrzymać 4 sekundy                           

i powtórzyć 4-5 razy, 

3. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny, ramiona wzdłuż tułowia, plecy proste, na głowie książka 

głowa wyciągnięta w górę,  



Ruch : 

 Ramiona bokiem w górę – wdech nosem, ramiona bokiem  w dół głęboki 

wydech ustami. Około 30 sekund, 

4. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny, dłonie oparte na biodrach, plecy proste, 

Ruch : 

Naciskanie rękami na biodra z maksymalnym wyciągnięciem głowy                 

w górę, wytrzymać i powtórzyć 5-6 razy, 

5. Pozycja wyjściowa : 

Siad ugięty, dłonie ułożone na głowie, łokcie szeroko rozstawione, 

Ruch : 

Maksymalna elongacja (rozciąganie) kręgosłupa z wyciągnięciem głowy  

w gorę i naciskanie rękoma na głowę, wytrzymać i powtórzyć 5-6 razy, 

6. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, dłonie oparte na podłodze przy biodrach, 

Ruch : 

Nacisk rękoma na podłogę, wypychanie barków i głowy w gorę, 

wytrzymać i powtórzyć 5-6 razy, 

7. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty 

Ruch : 

Ukłon japoński – ramiona i głowa daleko wysunięte w przód, głowa              

nie jest opuszczona w dół, pośladki nie odrywają się od pięt. Wytrzymać             

i powtórzyć 5-6 razy,  

8. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, ramiona proste wyciągnięte w przód. Pod brzuchem           

w okolicy pępka zrolowany ręcznik 

Ruch : 

Wyciąganie ramiona jak najdalej w przód, klatka piersiowa przylega              

do podłoża. Wytrzymać i powtórzyć 5-6 razy, 

9. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, proste ramiona w górę, 

Ruch : 

Toczenie się po podłodze w jedną i w drugą stronę bez pomocy rąk,               

1-2 minuty, 



10. Pozycja wyjściowa : 

Postawa, ramiona wzdłuż tułowia 

Ruch : 

Wdech nosem z równoczesnym uniesieniem ramion w gorę i wspięciem 

na palce. Powolny wydech ustami z opuszczeniem ramion i powrotem  

do stania na całych stopach, około 30 sek, 

11. Pozycja wyjściowa : 

Postawa , proste ramiona wzdłuż tułowia, książka na głowie 

Ruch : 

Utrzymanie prostej postawy i chodzenie z książką na głowie, 1-2 minuty, 

12. Pozycja wyjściowa : 

postawa, proste ramiona wzdłuż tułowia, książka na głowie 

Ruch : 

Przysiad, całe stopy oparte na podłodze, plecy proste, ramiona wzdłuż 

tułowia, 1-2 minuty, 

13. Pozycja wyjściowa : 

Siad klęczny, proste ramiona wzdłuż tułowia, książka na głowie, 

Ruch : 

Próba przejścia z siadu klęcznego do postawy tak żeby z głowy nie spadła 

książka, 1-2 minuty, 

14. Pozycja wyjściowa : 

Siad na krześle tyłem do ściany, książka na głowie 

Ruch : 

Maksymalna elongacja (rozciąganie) kręgosłupa, wytrzymać i powtórzyć 

5-6 razy, 

 


