
ZESTAW XXX                                                                                        08.06 -12.06 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i brzucha 

do wykonania w domu 

                  

 

1.  Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny, ramiona wzdłuż tułowia, plecy proste 

Ruch : 

Krążenia głową w prawą i w lewą stronę, skłony głową w jedną i w drugą 

stronę. 1-2 minuty, 

2. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny, ramiona wzdłuż tułowia, plecy proste 

Ruch : 

Maksymalny wyprost pleców ze ściąganiem łopatek, głowa prosto.                

30 sek -1 minuta, 

3. Pozycja wyjściowa : 

Siad skrzyżny, tułów pochylony w przód, ramiona jak najdalej do przodu 

Ruch : 

Prostowanie tułowia i wyciągnięcie ramion jak najwyżej w górę, powrót 

do pozycji wyjściowej. 6-8 razy, 

4. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, ramiona pod brodą,  

Ruch : 

Skłon tułowia w tył z jednoczesnym uniesieniem prostych nóg, łokcie 

oderwane od podłoża, 6-8 razy, 

5. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, ramiona ugięte w łokciach, uniesione w górę – 

„skrzydełka” 

 

 



Ruch : 

Unoszenie głowy, ramion i tułowia w górę z jednoczesnym ściąganiem 

łopatek przez dodatkowe uniesienie, ściągnięcie ramion ułożonych                

w „skrzydełka”. 1-2 minuty, 

6. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, ramiona proste przed siebie, 

Ruch : 

Przetaczanie się po podłodze z leżenia przodem do leżenia tyłem                   

i z powrotem do leżenia przodem w jedną i w drugą stronę, ramiona cały 

czas nad głową. 1-2 minuty,  

7. Pozycja wyjściowa : 

Klęk prosty podparty, dłonie skierowane do środka 

Ruch : 

Uginanie łokci i przyciąganie klatki piersiowej do podłoża – dzieci znają    

to ćwiczenie jako „kotki piją mleko”. 1-2 minuty, 

8. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana ugięte, nogi uniesione w górę,  ramiona wzdłuż 

tułowia 

Ruch : 

Jazda na rowerze – nogi kręcą koła , nie machają górę i w dół. Nogi kręcą 

koła do przodu i do tyłu. 1-2 minuty, 

9. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, jedna dłoń leży na brzuchu – ćwiczenie oddechowe 

Ruch : 

Nos wdech – długi i głęboki, usta – wydech. Ręka leżąca na brzuchu 

kontroluje, jak brzuch podnosi się przy wdechu i opuszcza się przy 

wydechu. 5-6 razy, 

10. Pozycja wyjściowa : 

Siad prosty, ramiona w „skrzydełka” 

Ruch : 

Przetoczenie do leżenia na plecach z nogami w górze, powrót do siadu – 

naśladowanie huśtania się huśtawki, 6-8 razy, 

 

 

 



11. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie przodem, nogi wyprostowane , podniesione w górę, biodra cały 

czas na podłodze, 

Ruch : 

Dotknięcie prostymi ramionami stóp, bez uginania kolan,                                    

2 razy po 5 powtórzeń , 

12. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana ugięte, ramiona wzdłuż tułowia – ćwiczenie 

oddechowe 

Ruch : 

Ramiona w górę – wdech nosem, ramiona w dół – wydech ustami.          

Około 30 sekund, 

13. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana ugięte, przyciągnięte do tułowia, ramiona               

w „skrzydełka” leżą na podłodze, 

Ruch : 

Przenoszenie złączonych nóg z jednej strony podłogi na drugą, ramiona 

nie odrywają się od podłoża.  1-2 minuty, 

14. Pozycja wyjściowa : 

Leżenie tyłem, kolana przyciągnięte do tułowia, ramiona przyciągają 

kolana do tułowia, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa 

Ruch : 

Przetoczenie do siadu skulnego i z powrotem przetoczenie do  pozycji 

wyjściowej  - kołyska, 1-2 minuty, 

15. Pozycja wyjściowa : 

Przysiad podparty 

Ruch : 

Podskoki obunóż w tył i do przodu. 30 sek – 1 minuta, 

16. Pozycja wyjściowa : 

Postawa zasadnicza 

Ruch : 

Wspięcie na palce i przetoczenie na pięty, 1-2 minuty. 

 

 

 


