
ROZCIĄGANIE MIĘŚNI PIERSIOWYCH Z OBCIAŻENIEM 

ĆWICZENIA DLA DZIECI 5-6 LETNICH 

 

 

Przybory: maskotka lub piłka, mały ręcznik zwinięty w rulon (pod brzuch), 2 krzesła.   

Rozgrzewka: 

 1. Pajacyki w miejscu 8x 

 2. Skłony tułowia rękami do podłogi i do góry na zmianę (stopy lekko rozszerzone na 

szerokość bioder) 8x 

 3. Krążenia ramion 8x w przód, 8x w tył w podskokach obunóż. 

 4. Skręty bioder w podskokach z rękami szeroko. 

 5. Rzuty piłki /maskotki oburącz zza głowy np. do rodzica 8x – 10x 

 

Uwaga! Poniższe ćwiczenia nie mogą wykonywać osoby z plecami wklęsłymi ponieważ 

bardziej pogłębią tę wadę . 

 

1. 

 Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe, wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu na 

wysokości odcinka piersiowego kręgosłupa i mięśni karku: 

Pozycja wyjściowa: Stojąc naprzeciwko siebie w parze, trzymając się za ręce i pochylonym  

tułowiem, stopami ustawionymi na wprost w nie wielkim rozkroku (na szerokość bioder). 

Ruch: Wykonujcie skręty tułowia w pochyleniu z wysokim unoszeniem rąk 8-10 powtórzeń 

(Zdj. 1). 

 

   
 Zdj. 1. 

 

 



 

2. 

Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe: 

Pozycja wyjściowa: Klęk przodem do siebie w parach  z opadem tułowia w przód, dłonie 

oparte na łopatkach współćwiczącego. 

Ruch: Uciskanie rękami na łopatki początkowo delikatnie, następnie zwiększanie siły nacisku 

(Zdj.2). 

 

 
Zdj. 2 

 

3.  

Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe i wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu 

odcinka piersiowego kręgosłupa: 

Pozycja wyjściowa: Sad ugięty tyłem do siebie piłka w rękach jednej osoby. 

Ruch: Przekazywanie sobie piłki oburącz (ręce wyprostowane), ale tak aby nie pochylać 

tułowia do tyłu 8- 10 powtórzeń (Zdj. 3). 

 

   
Zdj. 3. 



 

4.  

Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe, wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu (na 

wysokości odcinka piersiowego kręgosłupa) i karku, redresja kifozy piersiowej: 

Pozycja wyjściowa: Leżenie przodem z nogami wyprostowanymi i złączonymi, z rękami 

wyprostowanymi z przodu i piłką w rękach oburącz. Rodzic w siadzie klęcznymi z rękami 

opartymi o plecy w najwyższym ich uwypukleniu. 

Ruch: Podrzucanie piłki oburącz w górę (proste ręce) oraz jej chwytanie 8-10 razy. Rodzic 

stabilizuje wtedy tułów aby dziecko unosiło same ręce bez unoszenia tułowia (Zdj. 4). 

 

 
Zdj.4. 

5. 

Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe: 

Pozycja wyjściowa: Klęk podparty z tułowiem w opadzie w przód, przedramiona oparte o 

krzesła stojące po bokach, na plecach piłka lub maskotka. 

Ruch: Wytrzymać tą pozycję najdłużej jak się uda z rozluźnionymi mięśniami piersiowymi 

(Zdj. 5).  

 
Zdj. 5. 

 

Zestaw ćwiczeń opracowała mgr Aneta Gierczuk na podstawie literatury: Owczarek S., [1998] Atlas 

ćwiczeń korekcyjnych. Warszawa. 


