
ZESTAW XXVIII                                                                                         01.06 -05.06 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

ćwiczenia w niskich pozycjach odciążających kręgosłup 

do wykonania w domu 

                    

            Przybór: ręcznik(kocyk) do stabilizacji  

1.   Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny, ramiona ugięte, dłonie  przed twarzą, palcami do siebie, 

plecy proste 

Ruch : 

„budowanie domu” – przesuwanie dłoni w górę, raz jednej raz drugiej 

(jedna dłoń wyżej od drugiej o 2-3 cm) aż do maksymalnego wyciągnięcia 

ramion i całego kręgosłupa w górę. 3-4 razy, 

2.  Pozycja wyjściowa : 

 Leżenie przodem , ręcznik (kocyk) w okolicy pępka, dłonie pod brodą, 

nogi proste 

Ruch : 

Unoszenie głowy i ramion jak najwyżej, nogi nie odrywają się od podłogi, 

klatka piersiowa nie podnosi się z podłogi, 

8 razy po 2-3 sekundy, 

3. Pozycja wyjściowa : 

 Leżenie przodem ,ręcznik (kocyk) w okolicy pępka,  ramiona ugięte                

w „skrzydełka”, nogi proste nie odrywają się od podłogi 

Ruch : 

 przeniesienie ramion w bok na d podłogą do wyprostu i powrót                     

do pozycji wyjściowej , 6-8  razy, 

 uderzanie dłońmi o podłogę , ok. 30 sek, 

 odrzuty rąk w górę, ok.30 sek 

 przeniesienie ramion w przód do wyprostu i powrót do pozycji 

wyjściowej, 6-8 razy. 

 



 

4. Pozycja wyjściowa : 

Przysiad podparty  

Ruch : 

Chodzenie na czworakach wzdłuż linii( ręcznik) , prawa ręka i prawa 

stopa  po jednej stronie linii (ręcznika), lewa ręka i lewa stopa po drugiej 

stronie. Czworakowanie na stopach i dłoniach. 2-3 minuty, 

5. Pozycja wyjściowa : 

 Leżenie tyłem, kolana ugięte, ramiona wzdłuż tułowia 

Ruch : 

Przejście do podporu tyłem, biodra uniesione wysoko,  4-5 kroków                  

w przód w kierunku nóg i powrót cofając się. 1-2 minuty, 

6. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty 

Ruch : 

Wymach  prawą ręką w górę ze skrętem głowy w kierunku ruchu 

ramienia – spojrzenie na sufit, zmiana ręki , wymach lewej ręki                         

ze skrętem głowy. 1-2 minuty, 

7. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty 

Ruch : 

Na przemian stronne unoszenie prawej ręki z prawą nogą – wytrzymanie, 

noga i ręka wyprostowane, uniesione na wysokość tułowia, zmiana, lewa 

ręka i lewa noga uniesione w górę, wytrzymanie i zmiana. 2-3 minuty, 

8. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty 

Ruch : 

Czworakowanie na rękach i jednej nodze, druga noga ugięta uniesiona           

w górę. Dworakowanie np. dookoła rodzica w jedną i w drugą stronę.            

1-2 minuty, 

9. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty 

 

 

 



Ruch : 

„ukłon japoński” – ramiona jak najbardziej  w przód, dłonie dotykają 

podłogi, głowa pomiędzy ramionami,  pośladki nie odrywają się od pięt. 

Rozciąganie kręgosłupa. 6-8 razy, 

10.  Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty 

Ruch : 

Ramiona proste rozstawione bardzo szeroko, jedna noga prosta 

uniesiona wysoko w górę, druga pozostaje na podłożu,  stabilizując 

pozycję, zmiana nóg. Uniesiona noga, tyłów i proste ,szeroko ustawione 

ramiona podczas ćwiczenia powinny być w jednej linii.  1-2 minuty, 

11. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty, ramiona na szerokość barków 

Ruch : 

„koci grzbiet” – maksymalne wygięcie tułowia w górę – łuk,  ramiona  

całe ćwiczenie proste, głowa w „przedłużeniu” kręgosłupa, rozluźnienie 

mięsni grzbietu – opuszczenie tułowia. 1-2 minuty, 

12. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty 

Ruch : 

„falowanie do przodu i do tyłu” – przesuwanie tułowia i głowy do przodu 

nad dłonie leżące na podłodze, ugięcie ramion i przesunięcie tułowia 

dołem, blisko podłoża do pozycji wyjściowej. 4-5 razy. Zmiana kierunku, 

ugięcie łokci i przesunięcie tułowia w przód nisko podłoża, przejście nad 

dłońmi , wyprostowanie ramion i przesunięcie tułowia w kierunku stóp. 

4-5 razy, 

13. Pozycja wyjściowa : 

Siad klęczny, pośladki nie odrywają się od stóp ,ramiona w przód leżą            

na podłożu 

Ruch : 

Uniesienie ramiona nad podłogę, wytrzymanie 4-5 sekund, pozycja 

wyjściowa. 1 minuta, 

14. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny, ramiona w bok ugięte w łokciach , plecy proste, ćwiczenie 

oddechowe 



Ruch : 

„dmuchanie świeczek” – głowa prosto – wdech nosem, skręt głowy                

w kierunku prawej ręki (świeczki)- długi  wydech ustami. Głowa prosto – 

wdech nosem, skręt głowy w lewo – gaszenie świeczki- długi wydech 

ustami. Około 30 sekund, 

 

 

 


