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Od Autorki 
 

  

 "TRZYMAJ SIĘ! JAK DBAĆ O NASZ UKŁAD RUCHU?" to mały 

poradnik dla młodych wychowawców dzieci i młodzieży 

z zakresu higieny układu ruchu młodego człowieka. Niniejsza 

książeczka zawiera podstawowe informacje o budowie 

i funkcjonowaniu ludzkiego układu ruchu, ciekawostki 

i wskazówki dotyczące utrzymania prawidłowej postawy oraz 

propozycje programowe w formie ćwiczeń, gier i zabaw do 

wykorzystania podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą. 

 

 Przedstawiam Wam również poradnikową postać - Pana 

Kostka, który oprowadzi Was po zakamarkach ludzkiego 

szkieletu i podpowie, jak należy dbać o układ ruchu. Czasem 

może dać Wam też zadanie lub zagadkę - spróbujcie je 

rozwiązać :) 

 

 

 Urszula Cimoch 
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 OTO, CO WAM POKAŻĘ I O CZYM OPOWIEM... 

 

1. Mini kurs anatomii człowieka - układ ruchu 

• Budowa układu ruchu człowieka i jego działanie. (str. 4) 

• Podstawy i ciekawostki z biomechaniki. (str. 9) 

• Kostek majstruje! - propozycje programowe. (str. 12) 

 

2. Prawidłowe nawyki kluczem do dobrej praktyki! 

• Prawidłowe i nieprawidłowe pozycje ciała. (str. 16) 

• Lepiej zapobiegać niż leczyć (str. 22) 

• Kostek radzi... - O czym należy pamiętać, aby jak najdłużej 

utrzymać sprawny układ ruchu? (str. 28) 

• Kostek ćwiczy! Propozycje programowe. (str. 30) 

 

3. Sam pokazujesz - innych mobilizujesz 

• Grunt to motywacja! Kilka porad, jak zmobilizować siebie 

i innych do stosowania zasad dbania o układ ruchu. (str. 39) 
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1. Mini kurs anatomii człowieka - układ ruchu. 
 

 

 

 

 

 

 

Budowa układu ruchu człowieka i jego działanie. 
 

Układ ruchu człowieka składa się z dwóch mniejszych układów: szkieletowego 

i mięśniowego. Współpracują one ze sobą i są odpowiednio połączone ściśle lub 

ruchowo  (stawy). 

Układ szkieletowy, zwany biernym układem ruchu, stanowią kości, chrząstki 

i więzadła. U dorosłego człowieka jest aż 206 kości, a ich liczba zmienia się z wiekiem 

(zrastanie się niektórych kości i zanikanie tkanki chrzęstnej). Chrząstka stanowi m.in. 

cienką ochronną warstwę na kości, dzięki czemu zapobiega ścieraniu się kości 

w stawach i ułatwia ich ruch. Chrząstka znajduje się też w innych miejscach np. 

chrząstka żebrowa umożliwia ruchy oddechowe, gdyż zebra nie są ze sobą zrośnięte. 

Więzadła łączą kości i wzmacniają stawy. Stawy umożliwiają nam ruchy 

w poszczególnych częściach ciała jak też sumując, ruchy całego ciała. 

Szkielet człowieka możemy podzielić na dwie podstawowe części: szkielet osiowy 

(kości czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej) oraz szkielet obwodowy (kości obręczy 

kończyn i kości kończyn). Na następnej stronie przedstawiono szkielet człowieka 

oraz wybrane elementy szkieletu na dokładniej opisanych obrazkach. 

Na początku chcę Wam pokazać jak zbudowany 

jest układ ruchu człowieka. To niezbędne, abyście 

później zrozumieli moje wskazówki i porady, 

a także umieli wykorzystać je podczas zajęć 

programowych z podopiecznymi ;) 

A przy okazji, macie tu wiedzę w pigułce na 

sprawdzian z biologii :) 
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Odcinki kręgosłupa: 

− odcinek szyjny =7 kręgów (C1-C7) 
− odcinek piersiowy =12 kręgów  (Th1-Th12) 
− odcinek lędźwiowy = 5 kręgów (L1-L5) 
− odcinek krzyżowy = 5 kręgów zrośniętych (S1-S5) 
− odcinek guziczny (kość guziczna)  

   

Naturalne krzywizny kręgosłupa w płaszczyźnie 
strzałkowej: 

− do przodu = lordozy (szyjna i lędźwiowa) 
− do tyłu = kifozy (piersiowa i krzyżowa) 

Szkielet człowieka 
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  Szkielet obręczy   

  kończyny górnej   

  i kończyny górnej 

 

 

*ręka = dłoń + nadgarstek 

 

 

 

 

 

Miednica 

 

 

 

    Szkielet kończyny dolnej 

 

 



7 
 

Budowa stawu kulistego, 

czyli np. biodrowego: 

 

 

 

 

 

Funkcje szkieletu: 

• Jest podporą dla całego organizmu. 

• Jest miejscem przyczepu mięśni i przenosi ich siłę, pozwalając na wykonywanie 
ruchów. 

• Ochrania narządy przed urazami mechanicznymi (czaszka, klatka piersiowa). 

• Jest narządem krwiotwórczym (czerwony szpik kostny). 

• Kości są magazynem wapnia dla organizmu. 

 

Układ mięśniowy, zwany czynnym układem ruchu, stanowią mięśnie i ścięgna. Ten 

układ nie działałby również bez pomocy układu nerwowego, pokarmowego, 

krwionośnego i oddechowego. Dlaczego? Jak sama nazwa wskazuje, jest to układ 

czynny i do swojej pracy potrzebuje "paliwa" czyli swoistej energii. Tę energię 

uzyskuje z rozkładu węglowodanów (procesy metaboliczne), dostarczenie tlenu 

przez krew oraz sygnału "Działaj!" z mózgu - do tego potrzebuje współpracy 

z narządami wymienionych układów. Jeśli jednak mięśnie wykonują zbyt intensywną 

pracę, a krew nie nadąża z dostarczeniem tlenu, wówczas rozkład cukrów ustaje na 

etapie kwasu mlekowego -wówczas mięśnie reagują bólem (tzw. zakwasy).  

Mięśnie człowieka mają zdolność kurczenia się pod wpływem sygnałów 

przekazywanych przez układ nerwowy. Praca mięśni polega na skurczu i rozkurczu 

włókien mięśniowych. Mięśnie mogą wykonywać pracę typu statycznego - 

występuje wtedy tylko napięcie mięśni (np. przy siedzeniu) lub typu dynamicznego - 

występuje zmiana długości mięśni i przemieszczanie kości (np. przy chodzeniu). 
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Mięśnie dzielą się ze względu na budowę i pełnione czynności. Wyróżnia się tkankę 

mięśniową: gładką, poprzecznie prążkowaną sercową oraz poprzecznie prążkowaną 

szkieletową.  

Tkanki mięśniowe gładkie i poprzecznie prążkowane serca działają niezależnie od 

naszej woli. Natomiast tkanki mięśniowe szkieletowe zależą od woli, co oznacza, że  

możemy nimi "sterować". Mięśnie te pracują szybko i szybko ulegają zmęczeniu. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze mięśnie szkieletowe i ich funkcje: 

Miejsce występowania Nazwa Rola 

mięśnie głowy okrężny oka • zamyka powieki, ochrania gałkę oczną 

okrężny ust • zaciska wargi, wysuwa je do przodu 

mimiczne • służą zmianie wyrazu twarzy (zmarszczenie 
czoła, ściągnięcie brwi itp.) 

mięśnie grzbietu czworoboczny • unosi i zbliża łopatkę do kręgosłupa, 
• pochyla głowę w bok 

najszerszy 
grzbietu 

• opuszcza podniesione ramię 

prostownik 
grzbietu 

• prostuje kręgosłup 

mięśnie klatki piersiowej międzyżebrowe • wspomagają oddychanie, 
• unoszą i opuszczają żebra 

przepona • oddziela jamę klatki piersiowej od jamy 
brzusznej, 

• uczestniczy w procesie oddychania 

piersiowy większy • przywodzi i opuszcza ramię 

mięsień kończyny górnej dwugłowy 
ramienia 

• odwraca i zgina ramię w stawie łokciowym 

trójgłowy 
ramienia 

• prostuje przedramię 

mięsień kończyny dolnej czworogłowy uda • prostuje udo w stawie kolanowym i zgina w 
stawie biodrowym 

brzuchaty łydki • zgina kolano 
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Podstawy i ciekawostki z biomechaniki. 

PŁASZCZYZNY I OSIE, W KTÓRYCH ROZPATRUJEMY RUCH CZŁOWIEKA: 

A - płaszczyzna poprzeczna 

B - płaszczyzna czołowa 

C - płaszczyzna strzałkowa 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE RODZAJE RUCHU W DANYCH PŁASZCZYZNACH: 

• zginanie - prostowanie (w płaszczyźnie strzałkowej);  
* są to ruchy w stawach, np. kolanowym, łokciowym 
* przeprost = nadmierne wygięcie w stronę przeciwną 

• przywodzenie - odwodzenie (w płaszczyźnie czołowej) 
* są to ruchy uda i ramienia   
= "do siebie" i "od siebie" 

• odwracanie - nawracanie  
* są to ruchy tułowia, głowy oraz w stawach, np. goleniowym, łokciowym  
= "na zewnątrz" i "do wewnątrz" 

• ruchy rotacyjne = obrotowe (płaszczyzna poprzeczna) 

CO WPŁYWA NA OBCIĄŻANIE SZKIELETU? 

• ciężar ciała, 
• ciężar noszonych przedmiotów, 
• siły rozwijane przez nasze mięśnie, 
• ukształtowanie podłoża, po którym się poruszamy, 
• pozycja i ułożenie ciała,  
• opory ruchu (np. wiejący wiatr, przemieszczanie się w wodzie), 
• oddziaływanie otoczenia i przyciąganie ziemskie. 

 
 
 



10 
 

LOKOMOCJA = PRZEMIESZCZANIE NASZEGO  CIAŁA 

Lokomocja jest codzienną czynnością każdego z nas. Odbywa się w czasie 

a istotnymi jej parametrami są: prędkość (szybkość z jaką się poruszamy) 

i przyspieszenie (zwalnianie lub przyspieszanie). Przykładowe prędkości ruchu: 

• chód normalny:  0,7 - 3,0 [m/s] 

• chód sportowy: 4,0 [m/s] 

• sprint:   4,0 - 10,0 [m/s] 

Lokomocja człowieka opiera się na cyklu chodu, który składa się z powtarzających 

się czynności w danym czasie. Cyklem chodu nazywamy czas od chwili postawienia 

pięty na podłożu do ponownego zetknięcia tej samej pięty z podłożem. Długość 

kroku to odległość między punktami podparcia tej samej pięty na podłożu (podczas 

1 cyklu). Długość kroku składa się z dwóch wykroków - lewego i prawego. Wykrok 

jest odległością między punktem podparcia pięty jednej kończyny a punktem 

podparcia drugiej. W prawidłowym chodzie oba wykroki (lewy i prawy) powinny być 

jednakowe.  

 

 

 

WYKROK PRAWY 

 

                                                                                                       DŁUGOŚĆ KROKU 

  WYKROK LEWY 
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CZY WIESZ, ŻE... 

 

 

 

∗ mięsień może podnieść masę 2000 x większą od masy 
własnej; 
 

∗ mięśnie ramienny i dwugłowy ramienia u mężczyzny mają 
masę ok. 200-300 g, ale podczas pojedynczego skurczu ich 
siła odpowiada podniesieniu 1 kg na wysokość 90 m; 
 

∗ serce wykonujące przeciętną pracę (w ciągu dnia, bez 
dużego wysiłku), działa tak intensywnie, jakby w ciągu 
roku wepchnęło 1 tonę krwi na Mount Everest. 
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Kostek majstruje! 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) "Pląs anatomiczny" 

Czy znacie pląs z pokazywaniem części ciała? Jeśli tak to świetnie, jeśli nie to 

możecie się go nauczyć a melodię wymyślić lub podsłuchać np. stąd: 

http://www.youtube.com/watch?v=qmdcyRl8Pes.  

Pląs polega na śpiewaniu i pokazywaniu obiema rękami wymienianych części 

ciała. Na ostatnie słowo "dłoń" - klaszczemy w dłonie 1 raz. W kolejnych 

powtórzeniach śpiewa się coraz szybciej. Poniżej napisany jest tekst pląsu. 

 

I Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana pięty, kolana, pięty, 

 Głowa, ramiona, kolana pięty, oczy, uszy, usta, nos. 

 

II Stopy, łydki, uda, łokcie, uda, łokcie, uda, łokcie, 

 Stopy, łydki, uda, łokcie, broda, czoło, palce, dłoń. 

 

III Szyja, brzuszek, plecy, barki, plecy, barki, plecy, barki, 

 Szyja, brzuszek, plecy, barki, koniec naszej wyliczanki. 

 

O tym, jak się chodzi mógłbym Wam opowiadać długo ale 

podstawy już znacie. Wiecie też jak jestem zbudowany.  

A teraz przyszedł czas na propozycje dla Was... 

Wymyśliłem i przygotowałem kilka krótkich zabaw, pląsów 

oraz ćwiczeń, które możecie wykorzystać przygotowując 

różne zajęcia dla swoich podopiecznych - oczywiście z 

wykorzystaniem poznanej wiedzy ;) 

Powodzenia! 



13 
 

2) "Pląs gimnastyczny" 

Pląs polega na śpiewaniu lub rytmicznym mówieniu tekstu wraz z pokazywaniem. 

Stojąc w kółku twarzami do środka, inscenizuje się kolejne fragmenty tekstu 

pląsu:  

Prawa noga, wypad w przód, a rękoma zawiąż but. 

Powrót, przysiad, dwa podskoki, w miejscu bieg 

I skłon głęboki. 

Wymach rąk w tył i do przodu 

Już rannego nie czuć chłodu. 

 
Instrukcja inscenizacji: 
Prawa noga – noga prawa wyprostowana i uniesiona w górę, 
Wypad w przód – wyciągnięta noga opada na podłogę 
A rękoma zawiąż but – skłon do wysuniętej nogi i naśladowanie zawiązywania buta 
Powrót – powrót do pozycji stojącej i wyprostowanej(zasadniczej) 
Przysiad – przysiad z wyciągniętymi do przodu rękoma 
Dwa podskoki – dwa podskoki w miejscu 
W miejscu bieg – bieg w miejscu 
I skok głęboki – skłon z sięgnięciem rękoma palców nóg 
Wymach rąk w tył – wysunięcie rąk do tyłu 
I do przodu – wysunięcie rąk do przodu 
Już rannego nie czuć chłodu – przybranie pozycji zasadniczej 

 

3) "Złóż mnie!" - układanka (załącznik nr 1) 

Na końcu książeczki jest plansza z fragmentami Kostka. Należy je powycinać po 

przerywanych liniach i złożyć w całość postać Pana Kostka.  

Wskazówka: możecie skleić postać, przykleić na brystol jako planszę lub 

wykorzystać dziurkacz i niteczkę aby w miejscach stawów Kostek mógł się 

poruszać ;) 

 

4)  "Majsterkowicze" - coś nie tylko dla zuchów ;) 

Z dostępnych Wam materiałów (kartony, kubki, słomki, kartki, materiały, balony, 

taśmy, sznurki, sprężynki itp.) spróbujcie stworzyć postać Pana Kostka.  

 

5) "Bitwa o Kostka" - quiz z wiedzy o układzie ruchu człowieka  

Pamiętajcie, że quiz musi być poprzedzony zbiórką z wiedzy o układzie ruchu. 

Może być ona przeprowadzona w dowolny sposób ;) 
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Liczba uczestników jest dowolna - można wydrukować więcej lub mniej 

zestawów liter w innych kolorach lub dla jednej osoby pozwolić wylosować 

więcej liter w przypadku mniejszej ilości osób (patrz: załącznik). Uczestnicy losują 

karteczkę z literą w dowolnym kolorze. Litery sie powtarzają, ale np. nie wszystkie 

"A" są w jednym kolorze. Zadaniem uczestników jest podzielić się wg koloru liter i 

ułożyć z nich wyraz. Prowadzący nie mówi co to za wyraz, a brzmi on "KOSTEK". 

Po poprawnym ułożeniu wyrazu  grupy siadają wygodnie w kółeczkach, 

przyklejają litery na kartkę i kładą ja przed prowadzącym, aby widział kolor (czyli 

nazwę) grupy.  

 

Następnie toczy się "bitwa o Kostka", czyli quiz z pytaniami z 3 kategorii (3 rundy), 

podczas którego grupy uczestników rywalizują ze sobą. Prowadzący prowadzi 

quiz i zadaje pytania, po 4 z każdej kategorii: 1. Ile? 2. Gdzie? 3. Jak? 

Grupa, która zna odpowiedź wstaje (wszystkie osoby z grupy muszą wstać), 

prowadzący udziela pierwszym głosu i punktuje dobrą odpowiedź 3 punktami, zaś 

w przypadku remisu, gdy równocześnie wstanie kilka grup  i każda udzieli - na 

karteczce! - dobrej odpowiedzi, przyznaje po 1 punkcie każdej grupie. Na koniec 

grupa, która otrzyma największą liczbę punktów otrzymuje papierowego Pana 

Kostka plus ewentualne nagrody w postaci cukierków, dyplomu itp. 

 

Na następnej stronie znajdują się przykładowe pytania i odpowiedzi do quizu. 
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ILE? CO? JAK? 
Ile kości ma szkielet 
dorosłego człowieka?  
(206) 

Co to jest długość kroku? 
*można pokazać 
(odległość od punktu 
postawienia  pięty jednej 
nogi na podłożu do punktu 
ponownego zetknięcia się 
tej samej pięty z podłożem 
podczas cyklu chodu)   

Jak nazywają się kolejno 
odcinki kręgosłupa? 
(szyjny, piersiowy, 
lędźwiowy, krzyżowy, 
guziczny) 
 

Ile jest ruchów w 
płaszczyźnie strzałkowej? 
(2) 

Co to jest odwodzenie? 
(to jeden z rodzajów 
ruchów w płaszczyźnie 
czołowej, polegający na 
oddalaniu kończyny od osi 
ciała - ruch "od siebie") 

Jak nazywają się trzy kości 
długie kończyny dolnej? 
(udowa, piszczelowa, 
strzałkowa) 

Ile jest płaszczyzn, w 
których rozpatrujemy 
ruch człowieka? 
(3) 

Co to jest kifoza? 
(jest to naturalne wygięcie 
kręgosłupa ku tyłowi, w 
płaszczyźnie strzałkowej, 
np. kifoza piersiowa) 

Jak nazywa się mięsień 
kończyny dolnej, który 
zgina kolano? 
(m. brzuchaty łydki) 

Ile jest odcinków 
kręgosłupa? 
(5) 

Co to jest ręka? 
(jest to część anatomiczna 
ciała, obejmująca dłoń z 
nadgarstkiem) 

Jak dzielimy układ ruchu 
człowieka? 
(układ bierny - szkielet i 
układ czynny - mięśnie) 

 

Wskazówka: Możecie zmieniać lub wymyślić jeszcze kilka pytań, gdyż pierwszy 

dział poradnika zawiera sporo informacji na temat  układu ruchu ;) 
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2. Prawidłowe nawyki kluczem do dobrej praktyki! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prawidłowe i nieprawidłowe pozycje ciała. 

W tym podrozdziale znajdziecie bardzo dużo obrazków i krótkich komentarzy 

odnośnie ułożenia ciała w różnych pozycjach. Zaczynamy... 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. 

Rysunek 1. przedstawia procentowy rozkład obciążeń kręgosłupa podczas 

różnych czynności w odniesieniu do pozycji stojącej zasadniczej = 100% 

obciążenia.  

Teraz pokażę Wam jakie są możliwości naszego ciała, 

a dokładniej układu ruchu. Wiele z Was na pewno wie, ale nie 

zawsze praktykuje dobre pozycje podczas stania, siedzenia, 

chodzenia a nawet leżenia. Chcę abyście rozumieli, dlaczego to 

takie ważne dla Waszego zdrowia a poprzez promowanie 

nawyków , także dla zdrowia Waszych podopiecznych. 

Zachęcam do przeczytania i pooglądania tego, co 

przygotowałem w tym dziale a później "świecenia" dobrym i 

zdrowym przykładem ;) 
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Kolejno przedstawione pozycje na rys. 1. oraz krótkie komentarze do nich: 

Leżenie na plecach 25% 
 

Minimalne obciążenie kręgosłupa, 
bardzo korzysta do spania pozycja 
;) 

Leżenie na boku 75% 
 

Nieco mniejsze obciążenie od 
pozycji stojącej. 

Pozycja stojąca 
zasadnicza 

100% Prawidłowa pozycja stojąca. 

Pochylenie do przodu 
podczas stania 

150% Obciążamy kręgosłup bardziej niż 
stojąc wyprostowanym. 

Pochylenie do przodu 
z ciężarem  podczas 
stania 

220% Bardzo duże obciążenie 
kręgosłupa! 

Siedzenie 
wyprostowanym na 
krześle 

140% Kręgosłup jest bardziej obciążany 
os pozycji stojącej, ale nie jest to 
jeszcze bardzo szkodliwe . 

Siedzenie pochylonym 
na krześle 

185% Bardzo duże obciążenie 
kręgosłupa, zwiększające się przy 
dodatkowym wykrzywianiu się! 

Siedzenie pochylonym 
z ciężarem na krześle 

275% Katastrofa dla kręgosłupa! - 
prawie trzykrotnie większe 
obciążenie od stania 
prawidłowego. 

Leżenie z uniesionymi, 
opartymi o stołek 
nogami 

35% Niewielkie obciążenie kręgosłupa, 
bardzo korzystna pozycja ciała ;) 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. 
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Rysunek 2. przedstawia prawidłową i nieprawidłową pozycję siedzącą przy biurku. 

O ile to możliwe, staraj się siedzieć w ten dobry  sposób, przez co zminimalizujesz 

obciążanie kręgosłupa i zapobiegniesz późniejszym poważnym schorzeniom. 

Na rysunku 3. poniżej przedstawione są inne nieprawidłowe pozycje ciała 

siedzące, których należy bezwzględnie unikać (rys. 3. a, b, c) lub przynajmniej nie 

wydłużać czasu ich trwania bez potrzeby (rys. 3. d, e). 

Rys. 3. 
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Rys. 4. 

Pozycja ciała podczas snu zależy głównie od łóżka i posłania. Najlepsze jest 

posłanie proste, które się nie ugina, z grubym materacem średniej twardości (rys. 

4. c.) niezbyt miękkie (rys. 4. b) i również niezbyt twarde (rys. 4. a.). Wówczas 

pozycja ciała jest najbardziej zbliżona do fizjologicznej. Ważne jest też 

odpowiednie dobranie poduszki do szerokości barków oraz o niezbyt grubej 

warstwie, aby podczas spania nie napinały się żadne mięśnie, m. in. w okolicach 

szyi.  

Pozycje siedzące przynoszą więcej szkody kręgosłupowi niż pozycje leżące czy 

stojące, szczególnie w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym (podstawówka), 

potem podczas pracy przy biurku, komputerze, za kierownicą czy też podczas 

odpoczynku w zapadających się krzesłach. Dlatego aby nie szkodzić kręgosłupowi 

na przyszłość, należy w każdej z tych sytuacji pamiętać o prawidłowej postawie 

ciała. 
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Poza różnymi pozycjami bez obciążenia zdarza się przecież, i to bardzo często, 

nosić torbę, plecak, podnosić i przestawiać coś ciężkiego itd.  

W tym przypadku należy pamiętać o kilku prostych zasadach bez względu na 

początkowo mylną niewygodę: 

(1) CIĘŻAR MUSI BYĆ KOCHANY - trzymajcie ciężary zawsze blisko siebie, najlepiej 

na wysokości brzucha, pod sercem lub na plecach, ewentualnie w obu rękach 

można nieść równomiernie rozłożony.  

 

Rys. 5. 
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(2) WIĘKSZY STAW = WIĘKSZE SIŁY - lepiej obciążyć kolana, uginając je nieco 

w celu podniesienia ciężaru niż wyginać się i pochylać obciążając maksymalnie 

kręgosłup; przy takim przykucnięciu najlepiej wciągnąć brzuch i wypiąć miednicę 

lekko w przód i lekko wyprostować plecy, poprzez co napinają się przede 

wszystkim mięśnie brzucha i mięsień czworogłowy uda, który jest bardzo silny 

i nie pozwoli na przemęczenie naszych kolan (rys. 6.). 

 

Rys. 7. 

 

(3) PROSZENIE NIE BOLI, ODPOCZYNEK NIE SZKODZI - nie bójcie się prosić 

o pomoc, gdy macie do przeniesienia coś bardzo ciężkiego, lub gdy po prostu już 

nie macie siły; podobnie nie wstydźcie się prosić o krótki odpoczynek, którą 

najlepiej wykorzystać na kilka prostych ćwiczeń wzmacniających, oddechowych 

i rozciągających, które z pewnością pamiętacie z rozgrzewek na szkolnym 

wychowaniu fizycznym lub na gimnastyce korekcyjnej ;) 
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Lepiej zapobiegać niż leczyć! 

POSTAWA PRAWIDŁOWA - zharmonizowany układ poszczególnych 

odcinków ciała względem siebie, którego utrzymanie wymaga minimalnego 

napięcia układu mięśniowego i nerwowego. 

Opisując prawidłową postawę, możemy wskazać na pewne cechy, które 

przyjmuje się za charakterystyczne dla tej postawy, a są to: 

• głowa ustawiona wprost, nad klatką piersiową, biodrami i stopami, 

• barki na jednej wysokości, niewysunięte do przodu, 

• łopatki przylegające do klatki piersiowej, 

• dobrze wysklepiona klatka piersiowa i płaski brzuch, 

• na plecach łagodnie zarysowane naturalne krzywizny kręgosłupa, 

• ręce i nogi prawidłowo ukształtowane, 

• rzepki zwrócone do przodu, 

• stopy wysklepione (delikatne uniesienie śródstopia). 

 

Trudny okres dojrzewania – również dla kręgosłupa 

Już od przedszkola dzieci zmagają się z wadą postawy. Ich młode niedojrzałe 

kości muszą dźwigać ciężkie plecaki. Niestety nieprawidłowości postawy u dzieci 

są zauważane, dopiero wtedy, gdy są już dobrze widoczne - czyli zdecydowanie 

za późno. Gdy dziecko siedząc przy biurku podwija prawą nogę umieszczając ją 

pod prawy pośladek, to już jest to znak że podświadomie próbuje wyrównać 

prawą część miednicy. Zlekceważone sygnały ciała powodują pogłębianie wad 

postawy.  

Wiele nastolatek zaczyna przyjmować postawę garbiącą w okresie dojrzewania 

podczas wzrostu ich biustu. Chłopcy z kolei w tym okresie doświadczają 

intensywnego wzrostu w krótkim czasie, który nie zawsze współgra z ich 

prawidłową postawą. Dlatego najlepiej przy każdej nadarzającej się okazji należy 

im przypominać o nieestetycznym "garbie".  



23 
 

Siedzący tryb życia dodatkowo negatywnie wpływa na rozwój młodego 

człowieka, powodując osłabienie siły mięśni i obniżenie ogólnej sprawności oraz 

wydolności organizmu. Konsekwencją tego jest pojawienie się zaburzeń postawy 

ciała. Rodzice i wychowawcy muszą być świadomi, że z wad postawy się nie 

wyrasta, nie mijają one wraz z rozwojem. Dzięki możliwościom kompensacyjnym 

i adaptacyjnym młodego organizmu, początkowo mogą one przebiegać 

bezobjawowo, ale zawsze prowokują zaburzenia czynności statycznych  i 

dynamicznych w obrębie miednicy i kręgosłupa.   

A oto konsekwencje takich zaburzeń: 

a)      okrągłe plecy - garbienie się, 

b)      nierówne, odstające łopatki, 

c)      noszenie uniesionych ramion, 

d)      niezrównoważone utrzymywanie głowy, 

e)      skrzywienia kręgosłupa (skoliozy), 

f)       pozorne i rzeczywiste nierówności w długości kończyn dolnych, 

g)      nierównowaga statyczna miednicy (niesymetryczne  ustawienie), 

h)      mięśniowa nierównowaga statyczna, 

i)        koślawości, szpotawości (bioder, kolan, stóp), 

j)        płaskostopie i inne wady stóp, 

k)      dziecięcy kręcz karku. 

 

GARBATA PRAWDA... 

Potocznie nazywany "garb" nazywa się prawidłowo garbem żebrowym i jest to 

bardzo poważna wada postawy. W wyniku nie leczonej skoliozy, częstego obciążania 

tylko jednej strony ciała (np. przez noszenie torby na jednym ramieniu), "garbienia 

się" (z obciążeniem dodatkowym lub bez) i nie pozwalania klatce piersiowej na 

swobodne ruchy oddechowe (tzw. wentylację płuc), żebra znajdują inną drogę dla 

płuc - w drugą stronę, czyli ku tyłowi - aby tam płuca mogły rozciągać się podczas 

oddychania. Najczęściej występuje garb jednostronny.  
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Jak rozpoznać garb żebrowy? 

Bardzo często jest on mylony z plecami okrągłymi, czyli zaburzeniem w obrębie 

kręgosłupa (nadmierna kifoza piersiowa, a z nią też pogłębiona lordoza lędźwiowa). 

Aby rozpoznać, z którą wada postawy mamy do czynienia, należy stanąć za osobą 

badaną i polecić jej wykonanie skłonu z wyprostowanymi kończynami. Wówczas 

obserwujemy zjawisko garbu lub nie, które są bardzo dobrze przedstawione na rys. 8. 

(a - zdrowe plecy, b - garb żebrowy jednostronny).  

 

Rys. 8 

 

Inne wady postawy przedstawione zostały poniżej na rys. 9. 

 

Rys. 9. 
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STOPY TO PODSTAWA! 

Niezwykle ważne dla utrzymywania prawidłowej postawy i prawidłowego 

poruszania się są zdrowe stopy. Najłatwiej określić rodzaj stóp poprzez 

dopasowanie swojego śladu do poniższego wzorca (rys. 10.), jednakże 

szczegółowej oceny z diagnozą może dokonać tylko lekarz, badając stopy 

wzrokowo, dotykowo oraz na podoskopie.  

Rys. 10. 

(1-3: stopa wydrążona, 4-6: stopa prawidłowa, 7-10: różne postacie płaskostopia) 

 

Dysfunkcje narządu ruchu, oprócz wad postawy, mogą wywoływać szereg 

zaskakujących objawów chorobowych wieku dziecięcego. Przypominają one 

często choroby organiczne jednak w obiektywnych badaniach lekarskich nie 

stwierdza się ich obecności.  

Przykłady podane są na poniższym schemacie: 
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ZAPOBIEGLIWYM BĄDŹ! 

Zapobieganie z Waszej strony, to przede wszystkim świadomość, wiedza 

i stosowanie ich poprzez m. in. zwracanie uwagi na wszelkie nieprawidłowości 

oraz podjęcie konkretnych działań (np. rozmowa z rodzicem, lekarzem, 

fizjoterapeutą, ćwiczenia korekcyjne podczas zajęć ruchowych), mających na celu 

poprawę funkcjonowania Waszych podopiecznych. 

Aby zapobiec pojawieniu się lub dalszemu rozwinięciu bardzo poważnych wad 

postawy należy unikać: nadmiernego obciążania jednej strony ciała, przenoszenia 

ciężkich rzeczy samemu, siedzenia "wykręconym" np. podczas jedzenia albo 

zajęć, staniu w pozycji pochylonej i skrzywionej.  

 

Oto kilka przykładowych poleceń, przedstawionych schematycznie, które warto 

zastosować w swojej pracy wychowawczej, tak jak bardzo często stosują je 

rodzice Waszych podopiecznych: 

 

(1) WYPROSTUJ SIĘ!  

Kiedy dzieci krzywią się, wyginają i wypinają podczas stania… 
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(2) NIE GARB SIĘ! 

Kiedy dzieci np. siedząc przed komputerem albo nad lekcjami pochylają się mocno w dół 
lub  do przodu… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) PRZESTAŃ WYKRĘCAĆ NOGI! 

Kiedy siedząc, czy stojąc dzieci wykręcają stopy, krzyżują nogi, itp. 
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Kostek radzi... 

 

O czym należy pamiętać, aby jak najdłużej utrzymać 
sprawny układ ruchu? 

• Pilnuj prawidłowej postawy ciała. 

• Zachowuj odpowiednią higienę pracy – rób przerwy pracując przy 

komputerze. 

• Staraj się nie dźwigać ciężkich przedmiotów, a ciężar rozkładać 

symetrycznie na obie strony ciała. 

• Noś wygodne, odpowiednio dopasowane obuwie. 

• Podejmuj regularną aktywność fizyczną o umiarkowanym natężeniu. 

• Pamiętaj o rozgrzewce przed ćwiczeniami oraz rozciąganiu 

i regeneracji po ich zakończeniu. 

• Utrzymuj prawidłową masę ciała. 

• Przestrzegaj zasad zdrowego odżywiania. 

• Zadbaj o prawidłowy materac do spania. 

• Odwiedź specjalistę, gdy wystąpią niepokojące objawy. 
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CZY WIESZ, ŻE... 

 

 

 

∗ poprzez spanie na plecach możesz "urosnąć" w ciągu 
jednej nocy nawet o kilkanaście milimetrów ;) 
 
WYJAŚNIENIE: Kręgi kręgosłupa są przedzielone krążkami 
międzykręgowymi (potocznie zwanymi "dyskami"), które 
przenosząc obciążenia ulegają spłaszczeniu - są ściskane. Mogą 
jednak wrócić do swojej pierwotnej, rozprężonej postaci, gdy 
kręgosłup nie jest obciążany, np. podczas leżenia i spania. 
Wówczas cały kręgosłup ulega wydłużeniu a my "rośniemy", 
natomiast po całym dniu obciążania go - "malejemy". 
 
  

∗ prawidłowa postawa to nie jest pozycja stojąca i 
całkowicie wyprostowana, ale np. z jedną nogą opartą o 
niski stopień - nie ma skrzywienia bocznego i zachowane 
są fizjologiczne krzywizny kręgosłupa. 
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Kostek ćwiczy!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) "Rosnę każdej nocy!" - sprawdź ciekawostkę na sobie ;) 

Przygotuj  tabelkę zachęcającą  do wykonania tego ćwiczenia, na wzór poniższej 

i zawieś ja w widocznym miejscu, żeby nie zapomnieć. Zaczynając od wieczora, 

spróbuj przez 7 dni (jeśli chcesz to  dłużej), rano i wieczorem mierzyć swój wzrost. W 

tym celu zaznacz na ścianie/futrynie ołówkiem zaznaczać kreską na wysokości 

swego wzrostu. W ten sposób wyznaczysz o ile milimetrów lub nawet centymetrów 

urośniesz podczas nocy. Możesz dodatkowo zapisywać ile godzin przespałeś/-aś i 

następnie wyciągnąć wnioski, ile potrzeba Ci snu, aby Twój kręgosłup najlepiej 

odpoczął - najlepszy wynik wzrostowy ;) 

Przykład: 

Róznica wysokości [mm] 
Wys. poranna (dzień II)- wys. wieczorna (dzień I) 

Liczba godzin snu 

= 10 mm 9 h 

 

 

 

 

 

Wasza wiedza zaczyna sięgać mojej! Jesteście już świadomi 

tego, co mogłoby się dziać ze mną, gdybym nie stosował zasad 

prawidłowej postawy. wiece też jakie pozycje obciążają 

kręgosłup bardziej, a jakie mniej. 

A teraz przyszedł czas na propozycje dla Was... 

Wymyśliłem i przygotowałem znów kilka krótkich zabaw oraz 

ćwiczeń, które możecie wykorzystać przygotowując różne 

zajęcia dla swoich podopiecznych - oczywiście z 

wykorzystaniem poznanej wiedzy ;) 

Powodzenia! 
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2) Ćwiczenia mięśni "Kegla" - propozycja dla starszych  

Mięśnie "Kegla" (m. dna miednicy) to jedna z najważniejszych grup mięśniowych 

w organizmie człowieka. Pełnią one ważną rolę w funkcjonowaniu m. in. układu 

pokarmowego i układu moczowego.  Kiedy mięśnie Kegla ulegają osłabieniu, jakość 

życia w każdym jego wymiarze znacznie się pogarsza. To osłabienie może być 

spowodowane wieloma czynnikami, m. in. otyłością, ciężką pracą fizyczną, 

dźwiganiem ciężarów oraz chorobami z intensywnym, przewlekłym kaszlem. Aby do 

tego nie dopuścić, należy ćwiczyć sprawność tej właśnie grupy mięśni. Wśród nich 

jest miesień w okolicy lędźwiowej, który odpowiada za utrzymywanie w ryzach 

naszej postawy oraz zapobiega bólom pleców i zwyrodnieniom kręgosłupa w 

odcinku lędźwiowo-krzyżowym na starsze lata. Dlatego też warto już teraz w 

młodym wieku, zacząć ćwiczyć na co dzień opisane niżej czynności. 

KIEDY? JAK? ILE RAZY? 

- siedząc 
prawidłowo 
- stojąc 
prawidłowo 
- leżąc na 
plecach 

Zidentyfikujesz mięśnie Kegla, 
przerywając strumień moczu podczas 
sikania – to właśnie o te mięśnie chodzi. 
Napinając je, jednocześnie zaciskasz 
zwieracze odbytu, cewki moczowej 
i wejście do pochwy. Zapamiętaj to 
uczucie, by dalej ćwiczyć „na sucho”. 
 
Kiedy już wiesz, o które mięśnie chodzi, 
połóż się na plecach lub stań w lekkim 
rozkroku. Napnij tę grupę mięśni, policz 
do 5 i powoli je rozluźnij. Chwilę 
odpocznij i powtórz ćwiczenie.  
 
Wyobraź sobie, że dno miednicy jest 
windą i staraj się ją maksymalnie 
wciągnąć do góry. Gdy „winda” wjeżdża 
na kolejne piętra, napinaj mięśnie coraz 
mocniej, aż będą napięte maksymalnie. 
A gdy zjeżdża w dół, stopniowo 
rozluźniaj mięśnie, aż dojedziesz do 
parteru. 
 

Doktor Kegel 
zalecał 
wykonywanie 
ćwiczeń trzy razy 
dziennie przez 
minimum 5–10 
minut. 
 
Jednak 
najważniejsze, aby 
ćwiczenia były 
wykonywanie 
solidnie 
i systematycznie, 
więc nawet jak 
codziennie zrobisz 
jedną serię 10 
powtórzeń to 
będzie dobrze ;) 



32 
 

Aby ćwiczyć prawidłowo, powinno się: 

• napinać mięśnie dna miednicy (otaczające pochwę, cewkę moczową i odbytnicę), 

ale bez napinania mięśni pośladków i brzucha, 

• rozluźnić mięśnie brzucha (na początku najlepiej ćwicz na leżąco, kładąc dłoń na 

brzuchu i kontrolując, czy go nie napinasz), 

• unikać ćwiczeń podczas oddawania moczu ( utrudnia to opróżnienie pęcherza, co 

może wywołać infekcję), 

• normalnie oddychać (nie wstrzymywać oddechu). 

 

 

3) "Jak jest lepiej?" - quiz z wiedzy o pozycjach ciała (załącznik nr 2) 

Uczestnicy zabawy siedzą w dużym kółku, a gdy bawi się dużo osób należy 

podzielić ich w grupy 2-3 osobowe. Prowadzący na środku stawia "maszynę 

losującą") z karteczkami i miseczkę z cukierkami (przykładowo). Uczestnicy 

kolejno losują po jednej karteczce, czytają na głos pytanie i zastanawiają się 

chwilę nad odpowiedzią. Gdy są gotowi odpowiadają uzasadniając swój wybór. 

Jeśli odpowiedź jest prawidłowa uczestnik (lub grupa) dostaje dwa cukierki, jeśli 

jest prawidłowa  tylko częściowo - jeden cukierek, natomiast gdy uczestnik 

odpowie źle, nie dostaje wówczas cukierka a pytanie przechodzi na kolejną osobę 

(grupę). Uczestnicy są nagradzani na bieżąco i mogą od razu zjadać otrzymywane 

cukierki ;) 

 

W załączniku nr 2 jest lista pytań do wydrukowania na zajęcia. 

Prowadzący korzysta z pełnej listy na następnej stronie, natomiast do "maszyny 

losującej" wrzuca wycięte pytania z załącznika. 
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Jak jest lepiej? 
a) Sposób 1 

 
b) Sposób 2 

 

Sposób 1 (a), ponieważ lepiej jest pchać 
i naprężyć mięśnie brzucha (bardzo 
silne) a przy tym odciążyć kręgosłup, 
niż go obciążać podczas ciągnięcia 
ciężaru. 

a) Sposób 1 

 
b) Sposób 2 

 
 

Sposób 1 (a), ponieważ nie wolno 
dopuszczać do sytuacji, gdzie ciężar 
jest podnoszony przy wygiętym 
nienaturalnie kręgosłupie; lepiej jest 
ugiąć kolana i odciążyć kręgosłup. 

a) Wziąć przedmiot, odwrócić się 
aby go położyć, położyć i znów 
odwrócić się aby wziąć kolejny, 
itd. (bez chodzenia, przez 3-4 h) 
 

b) Wziąć przedmiot, odwrócić się, 
przejść dalej aby go położyć, 
wrócić, wziąć następny itd.  
(chodzić w jedną i w drugą 
stronę przez 3-4 h) 
 

Odp. b), ponieważ nie wolno 
dopuszczać do sytuacji, gdy stoimy 
długo w miejscu i wykonujemy tylko 
ruchy skrętne tułowia. Wówczas 
kręgosłup i niektóre mięśnie 
szkieletowe są bardzo przeciążane. 
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Jak jest lepiej chwytać coś i przenosić? 
a) Sposób 1 

 
b) Sposób 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób 2 (b), ponieważ ciężar należy 
trzymać blisko siebie, co nie nadwyręża 
kręgosłupa. 
 

Która pozycja najmniej obciąża kręgosłup? 
a) Sposób 1 

 
 
b) Sposób 2 

 
 

Sposób 2 (b) ponieważ pochylanie się i 
"garbienie" nie pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej postaci, lepiej natomiast 
się odchylić i całkowicie oprzeć. 



35 
 

Jaka pozycja podczas siedzenia na lekcji, gdy tylko słuchamy jest 
najkorzystniejsza dla naszego kręgosłupa? 

a) Plecy proste, ręce na kolanach 
 

b) Plecy proste i oparte o krzesło, 
ręce spuszczone w dół 

 
c) Plecy proste i pochylone lekko, 

łokcie podparte na ławce  
 

Odp. c), ponieważ lekkie pochylenie 
podczas siedzenia ułatwia zachowanie 
fizjologicznych krzywizn kręgosłupa a 
dodatkowe odciążenie rąk poprzez 
położenie ich na ławce jest niezwykle 
korzystne - kręgosłup "dźwiga" 
mniejszy ciężar podczas siedzenia. 

Jaka pozycja jest bardziej obciążająca kręgosłup? 
a) Nr 1 

 
b) Nr2 

 
 

Odp. a), - Nr 1 - ponieważ ręce ważą 
bardzo dużo, gdy rozpatrujemy je jako 
dodatkowe obciążenie kręgosłupa, 
ponadto pochylona postawa szkodzi 
jemu również. 

 

Propozycja: W poradniku znajduje się wiele ciekawych informacji (rozdział 2). 

Jako  prowadzący zajęcia, postarajcie się teraz sami opracować więcej pytań do 

tego quizu. Dzięki temu będziecie lepiej rozumieli zasady dotyczące prawidłowej 

postawy i korzystnych pozycji ciała ;) 

 

 

4) "Komiksowo" - zajęcia artystyczne (załącznik nr 3) 

Uczestnicy zajęć zostają podzieleni przez prowadzącego na grupy 3-5 osobowe. 

Każda grupa dostaje różne materiały papiernicze (potrzebne będą kredki, mazaki, 

farby, pędzle, duże białe kartki, bloki kolorowe, nożyczki i kleje).  

Zadaniem grup uczestników jest przygotowanie wielkich komiksów, dotyczących 

zasad dbania o prawidłową postawę. Każda grupa losuje karteczkę z tematem 

komiksu.  
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Interpretacja zależy od pomysłowości członków grup. W przypadku najmłodszych 

- prowadzący tłumaczy, a pozostałym tylko pomaga zrozumieć tematy. 

 

Tematy są do wycięcia z załącznika nr 3 i brzmią następująco: 

(1)  LEPIEJ STAĆ  RUSZAĆ SIĘ NIŻ SIEDZIEĆ I NIC NIE ROBIĆ. 

(2)  CIĘŻAR MUSI BYĆ KOCHANY. 

(3)  POSTAWA NASZĄ WIZYTÓWKĄ. 

(4)  NIE GARB SIĘ!  

(5)  DOBRE POSŁANIE = ZDROWE SPANIE :) 

Wskazówka: Prowadzący może zmienić  lub wymyślić własne hasła, w zależności od 

tematyki zajęć poprzedzających wykonywanie komiksów. 

 

 

 

5) "Poranne zaprawy dla naszej postawy" - propozycje ćwiczeń kształtujących 

nawyk prawidłowej postawy 

 

Ćwiczenie 1. Autokorekcja postawy przed lustrem: a) stojąc przodem, b) stojąc 
bokiem. Głowa i szyja wyciągnięte w górę, barki ułożone symetrycznie, łopatki 
ściągnięte, brzuch wciągnięty, pośladki ściągnięte. W staniu bokiem do lustra 
korekcja odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a także głowy, łopatek, barków i brzucha  
 
Ćwiczenie 2. Stanie tyłem do ściany, pięty, plecy i głowa dotykają ściany. Krok do 
przodu, próba samodzielnego stania, po chwili powrót do pozycji wyjściowej. 
Powtórzyć ćwiczenie kilka razy. 
 
Ćwiczenie 3. Leżenie przodem ramiona wyprostowane, nogi złączone, obrót ciała 
w lewo lub w prawo o 360 stopni bez udziału ramion i nóg. Ćwiczenie wykonać w 
obie strony. 
 
Ćwiczenie 4. Marsz z książką (woreczkiem) na głowie. 
 
Ćwiczenie 5. Leżenie tyłem o nogach ugiętych, ramiona wyprostowane wzdłuż 
tułowia, wyczucie przylegania do podłoża na całej jego długości. 
 
Ćwiczenie 6. Klęk podparty, uniesienie lewego ramienia w przód i prawej nogi w tył, 
wytrzymanie i powrót do pozycji wyjściowej. To samo ćwiczenie wykonać unosząc 
prawą rękę i lewą nogę. 
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Ćwiczenie 7. Siad na krześle, plecy oparte, ręce na karku. Cofanie łokci do tyłu 
(dziecko czuje ściąganie łopatek). Powrót do pozycji wyjściowej. 
 
Ćwiczenie 8. Leżenie przodem, głowa uniesiona nad podłogą, broda przyciągnięta do 
klatki piersiowej, ręce proste w bok. Unoszenie prostych rąk do góry na wysokość 
oczu z jednoczesnym ściągnięciem łopatek, chwilę wytrzymujemy. Powrót do 
pozycji wyjściowej. 
 
Ćwiczenie 9. Leżenie przodem, głowa nisko, broda przyciągnięta do klatki piersiowej. 
Naśladowanie ruchu pływania żabką. Powrót pozycji wyjściowej. 
 
Ćwiczenie 10. Klęk podparty, dłonie zwrócone palcami do wewnątrz. Uginanie rąk, 
łokcie w bok, ściąganie łopatek, dotykanie brodą do podłogi. Powrót do pozycji 
wyjściowej. 
 
Ćwiczenie 11. Siad skulny, dłonie splecione na karku, łokcie na zewnątrz. Wypychanie 
klatki piersiowej w przód z jednoczesnym ściąganiem łopatek i wciąganiem brzucha. 
Powrót do pozycji wyjściowej. 
 
Ćwiczenie 12. Leżenie tyłem, nogi ugięte, podciągnięte do brzucha, ręce 
wyprostowane w bok, dłonie naciskają na podłoże. Unoszenie klatki piersiowej w 
górę, ściąganie łopatek, cofanie głowy do tyłu, opartą o podłoże. Powrót do pozycji 
wyjściowej. 
 
Ćwiczenie 13. Leżenie na plecach, nogi ugięte, podciągnięte do brzucha, ręce 
skrzyżowane na brzuchu. Przenoszenie prostych rąk w górę w skos, aż do ułożenia 
na podłodze z zaakcentowaniem odrzutu. Powrót do pozycji wyjściowej. 
 
Ćwiczenie 14. Stanie tyłem do ściany. Ćwiczenie statyczne: nogi wyprostowane, pięty 
przy ścianie, całe plecy przyciśnięte do ściany, łopatki ściągnięte, brzuch wciągnięty, 
głowa wyciągnięta w górę, wzrok skierowany przed siebie, ręce opuszczone wzdłuż 
tułowia. Powrót do pozycji wyjściowej, rozluźnienie. 
 
Ćwiczenie 15. Stanie w pozycji skorygowanej – wytrzymać 5 sekund. Powtórzyć 
10 razy, kontrolując korekcję własnej postawy. 
 
Ćwiczenie 16. Stanie w małym rozkroku, ręce opuszczone wzdłuż tułowia, oczy 
zamknięte. Wciąganie brzucha, napięcie pośladków, wypchnięcie bioder do przodu, 
wznoszenie prostych ramion bokiem w górę, utrzymanie przez chwilę tej pozycji. 
Powrót do pozycji wyjściowej. 
 
Ćwiczenie 17. Leżenie tyłem, ramiona w bok oparte na podłożu, nogi ugięte oparte 
stopami o materac, oczy zamknięte. Przekładanie kolan na prawą i lewą stronę 
z jednoczesnym dociskaniem ramion do materaca (czuje się przesuwanie barków do 
tyłu). Powrót do pozycji wyjściowej. 
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Ćwiczenie 18. Siad skulny, ręce w górze, plecy wyprostowane. Cofanie rąk do tyłu, 
dziecko czuje ściąganie łopatek. Powrót do pozycji wyjściowej. 
 
Ćwiczenie 19. Leżenie tyłem, ręce w skrzydełka, nogi ugięte. Dociskanie okolicy 
lędźwiowej do podłogi 10 razy. 
 
Ćwiczenie 20. Leżenie przodem, ręce z ciężarkami wyprostowane z przodu. 
Przenoszenie rąk bokiem tuż nad ziemią aż do nóg. Powrót do pozycji wyjściowej. 
 
Ćwiczenie 21. Stanie przodem do drabinki z zamkniętymi oczami – krok w tył 
i utrzymanie przez kilka sekund prawidłowej postawy. Otwarcie oczu i kontrola 
poprawności wykonania zadania. Powrót pozycji wyjściowej. 
 
Ćwiczenie 22. Stanie w prawidłowej skorygowanej pozycji tyłem do drabinek. Na 
sygnał osoby prowadzącej dzieci odliczają w myślach 30 s lub 1 min.. po czym robią 
krok do przodu, utrzymując cały czas poprawną postawę. Powrót do pozycji 
wyjściowej. 
 
Ćwiczenie 23. Postawa zasadnicza. Po trzech małych podskokach w miejscu wysoki 
podskok połączony z półobrotem ciała w powietrzu i zeskok z miękkim lądowaniem. 
 
Ćwiczenie 24. W staniu tyłem do ściany woreczek na głowie, przyklejanie całą tylnią 
powierzchnią ciała do ściany i wypychanie woreczka w górę – głęboko oddychać. 

 
POWODZENIA! 
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3. Sam pokazujesz - innych mobilizujesz! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Grunt to motywacja! 

Kilka porad, jak zmobilizować siebie i innych do stosowania zasad dbania o układ ruchu. 
 

∗ rób to, o czym mówisz z zachętą i wesołą miną :) 

∗ zachęcaj swoim pozytywnym wyglądem! 

∗ pochwal prawidłową postawę u kogoś i zachęć do brania z niej przykładu 

∗ promuj czynności związane z dobrą postawą, nawet gdy jest to jednorazowa 

zachęta (np. jedne zajęcia z daną grupą osób) 

∗ nagradzaj prawidłowe wykonywanie czynności ruchowych a nie tylko ich 

wykonanie np. w najlepszym czasie 

∗ wprowadzaj zasady utrzymywania prawidłowej postawy podczas zajęć, np. "Kto 

się zgarbi ten przynosi po cukierku dla każdego na następne spotkanie." 

∗ przeprowadź spotkanie, podczas którego pokażesz, co by było gdyby... (np. dziś: 

pochylanie się i wykrzywianie => później: skolioza, garb żebrowy i inne 

schorzenia). 

∗ inne sposoby motywowania ... - pole do popisu dla każdego prowadzącego ;) 

 

Teraz  jesteście niemal mistrzami w zakresie 

świadomości o układzie ruchu człowieka! 

Mam nadzieję, że dobrze spożytkujecie wiedzę 

oraz ciekawostki, które przedstawiłem Wam w 

poradniku. Myślę też, ze wykorzystacie z chęcią 

moje propozycje i rozszerzycie tę listę dla 

własnych potrzeb pracy z daną grupą wiekową. 

W tym ostatnim rozdziale chcę Wam 

zaproponować kilka prostych środków motywacji, 

dzięki który Wy sami zmotywujecie się do dbania o 

układ ruchu a także zmotywujecie innych ;) 
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Na zakończenie ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dziękuję za wytrwałość i za wspólną wyprawę po 

ludzkim układzie ruchu. Być może jeszcze się 

spotkamy, ale na razie życzę powodzenia w pracy 

wychowawczej i zachęcam do promowania własnym 

przykładem dobrych nawyków postawy ciała. 

Powodzenia i do zobaczenia! 
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Załącznik nr 1 

 



Załącznik nr 2 

 

Jak jest lepiej? 

c) Sposób 1 

 
d) Sposób 2 

 
 

Sposób 1 (a), ponieważ lepiej jest pchać i 
naprężyć mięśnie brzucha (bardzo silne) 
a przy tym odciążyć kręgosłup, niż go 
obciążać podczas ciągnięcia ciężaru. 

c) Sposób 1 

 
d) Sposób 2 

 
 

 

 

 

 

 

Sposób 1 (a), ponieważ nie wolno 
dopuszczać do sytuacji, gdzie ciężar jest 
podnoszony przy wygiętym 
nienaturalnie kręgosłupie; lepiej jest 
ugiąć kolana i odciążyć kręgosłup. 
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c) Wziąć przedmiot, odwrócić się 

aby go położyć, położyć i znów 

odwrócić się aby wziąć kolejny, 

itd. (bez chodzenia, przez 3-4 h) 

 

d) Wziąć przedmiot, odwrócić się, 

przejść dalej aby go położyć, 

wrócić, wziąć następny itd.  

(chodzić w jedną i w drugą stronę 

przez 3-4 h) 

 

 
Odp. b), ponieważ nie wolno dopuszczać 
do sytuacji, gdy stoimy długo w miejscu 
i wykonujemy tylko ruchy skrętne 
tułowia. Wówczas kręgosłup i niektóre 
mięśnie szkieletowe są bardzo 
przeciążane. 

Jak jest lepiej chwytać coś i przenosić? 
c) Sposób 1 

 
d) Sposób 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób 2 (b), ponieważ ciężar należy 
trzymać blisko siebie, co nie nadwyręża 
kręgosłupa. 
 

Która pozycja najmniej obciąża kręgosłup? 

a) Sposób 1 

 
 

Sposób 2 (b) ponieważ pochylanie się i 
"garbienie" nie pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej postaci, lepiej natomiast się 
odchylić i całkowicie oprzeć. 
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b) Sposób 2 

 
 

Jaka pozycja podczas siedzenia na lekcji, gdy tylko słuchamy jest najkorzystniejsza 

dla naszego kręgosłupa? 

d) Plecy proste, ręce na kolanach 

 

e) Plecy proste i oparte o krzesło, 

ręce spuszczone w dół 

 

f) Plecy proste i pochylone lekko, 

łokcie podparte na ławce  

 

Odp. c), ponieważ lekkie pochylenie 
podczas siedzenia ułatwia zachowanie 
fizjologicznych krzywizn kręgosłupa a 
dodatkowe odciążenie rąk poprzez 
położenie ich na ławce jest niezwykle 
korzystne - kręgosłup "dźwiga" mniejszy 
ciężar podczas siedzenia. 

Jaka pozycja jest bardziej obciążająca kręgosłup? 

c) Nr 1 

 
d) Nr2 

 
 

Odp. a), - Nr 1 - ponieważ ręce ważą 
bardzo dużo, gdy rozpatrujemy je jako 
dodatkowe obciążenie kręgosłupa, 
ponadto pochylona postawa szkodzi 
jemu również. 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

LEPIEJ STAĆ  RUSZAĆ SIĘ NIŻ SIEDZIEĆ I NIC NIE ROBIĆ. 

CIĘŻAR MUSI BYĆ KOCHANY. 

POSTAWA NASZĄ WIZYTÓWKĄ. 

NIE GARB SIĘ! 

DOBRE POSŁANIE = ZDROWE SPANIE :) 

 

 

 


