
WZMACNIANIE MIĘŚNI GRZBIETU (ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA)  

Z ZASTOSOWANIEM OBCIĄŻENIA  

Ćwiczenia zalecane przy skoliozie, plecach okrągłych i okrągło-wklęsłych      

Wiek: 5-6 lat 

Przybory: odtwarzacz muzyczny z ulubiona muzyką; chusteczka lub 

piórko; prosty, twardy patyk lub kij od szczotki; dwie małe plastikowe 

butelki z małą i taką samą ilością wody, mocno zakręcone; ręcznik zwinięty 

w rulon; cienka książka z twardymi okładkami i dowolna miękka zabawka, 

piłka. 

1. Rozgrzewka:  

Zabawa: „Dyskoteka” 

Włącz ulubioną muzykę i zatańcz tak jak potrafisz i lubisz (3- 4min.) 

2.  Zabawa oddechowa: 

 

          Zdj.1. 

         

            Zdj. 2. 

Pozycja wyjściowa:   

stanie z chusteczką lub piórkiem w ręce 

uniesionym nad głową. 

Ruch: 

Dmuchaj w chusteczkę/piórko wdychając 

powietrze nosem a wypuszczając ustami 

4-5 powtórzeń.(Zdj.1.). 

3. Ćwiczenie wzmacniające mięśnie grzbiet 

i karku: 

      Pozycja wyjściowa:  A - leżenie przodem   

      z kijem w rękach wyprostowanych nad 

      podłogą. Twarz skierowana w podłogę, 

      rulon kocyka pod brzuchem. 

      Nogi złączone i wyprostowane. 

      Ruch: B - przenoś kija za plecy uginając 

      ręce  jak w „skrzydełka” i prostując je na 

      zmianę. 6-8 powtórzeń (Zdj. 2). 

     



Z leżenia przodem przetocz się na plecy i przejdź do siadu ugiętego. 

4. Ćwiczenie wzmacniające mięśnie grzbietu i rozciągające mięśnie piersiowe:   

 

          Zdj. 3. 

Odłóż kij. Weź butelki i ponownie wróć do leżenia na plecach. 

5. Wzmacnianie mięśnie grzbietu – Zabawa: „Samolot”. 

  

          Zdj.4. 

6. Wzmacnianie mięśni grzbietu i karku Zabawa: „Smażenie naleśników” 

 

         Zdj.5. 

  Pozycja wyjściowa: siad ugięty z kijem 

  trzymanym rękami za końce przyklejo- 

  nym do pleców.  

  Ruch: przesuń kij do tyłu i oderwij go 

  od pleców. Powtarzaj ćwiczenie 6-8  

  razy. (Zdj.3.). 

 

 

 

    Pozycja wyjściowa: leżenie przodem, nogi 

    wyprostowane i złączone, ręcznik pod  

    brzuchem, butelki w rękach wyprostowa-  

    nych i ułożonych w bok nad podłogą . 

    Twarz skierowana do podłogi czoło opar- 

    Te o podłoże. 

    Ruch: unoś wyprostowane ręce nad pod - 

    łogą w górę i na dół na przemian 6-8 pow- 

    tórzeń. (Zdj.4.). 

  Pozycja wyjściowa: leżenie przodem (jak  

  w poprzednich zadaniach) z książką w rękach, 

  na książce zabawka symulująca naleśnik. 

  Ruch: unieś ręce z książką nad podłogą  

  i podrzucaj zabawkę na niej. 6-8 powtórzeń  

  (Zdj. 5.). 

 



7. Wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu, mięśni ściągających łopatki, 

mięśni pośladkowych i kulszowo-goleniowych.  

Zabawa oddechowa: „Wałkowanie”. 

 

                Zdj. 6 

Uwaga! 

Liczbę powtórzeń dostosowujemy do stopnia zaawansowania ćwiczącego.  

 

Zestaw ćwiczeń opracowała mgr Aneta Gierczuk w oparciu o literaturę: 

Owczarek S. [1998] Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Warszawa. 

 

 

 

 

 Pozycja wyjściowa: A - stojąc tyłem do ścia-

ny, z piłką między plecami a ścianą (na wyso-

kości łopatek), ręce w „skrzydełka”. 

Ruch: B - wykonaj wdech nosem w staniu, 

uginając kolana wykonaj wydech ustami.  

 Przejdź do półprzysiadu dociskając piłkę  

 do ściany. 4-5 powtórzeń.( Zdj. 6). 


