
Ćwiczenia korekcyjne 

Proponuję Wam zestawy ćwiczeń  



Zestaw I 

Zestaw ćwiczeń - około 30 minut 
 
I. Ćwiczenia oddechowe na leżąco 
 
1. P.w*. - Leżenie na plecach nogi ugięte w stawach biodrowych i 
kolanowych. Stopy oparte na podłożu, ramiona wzdłuż tułowia. Ruch: 
Głęboki wdech przez nos, powolny wydech ustami, z syczeniem - 3 
razy. 
 
 
2. P.w.* - Jak wyżej. Ruch: Głęboki wdech nosem, z równoczesnym 
przeniesieniem ramion przodem w górę, powolny wydech ustami, 
ramiona w dół - 3 razy. 
 
 

*P.w. – pozycja wyjściowa 



Zestaw II 

Ćwiczenia mięśni grzbietu 
 

1. P.w. - Leżenie przodem - na brzuchu, ręce splecione na 
pośladkach, nogi wyprostowane i złączone, czoło oparte na 
podłożu. Ruch: Ściąganie łopatek -4-5 razy. 
 
2. P.w. - Jak wyżej, ręce splecione na karku. Ruch: Unoszenie łokci 
w górę, czoło dotyka podłoża -4-5 razy. 
 
3. P.w. - Jak wyżej, ramiona wzdłuż tułowia. Ruch: Uniesienie 
głowy i tułowia w górę, broda przyciągnięta do klatki piersiowej - 
4-5 razy. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zestaw III 

Ćwiczenia mięśni brzucha 

1. P.w. - Leżenie tyłem - na plecach, ramiona wzdłuż tułowia, 
nogi ugięte w stawach kolanowych i biodrowych, stopy oparte 
na podłożu. Ruch; Wciąganie i uwypuklanie brzucha („duży i 
mały brzuch”) -5-8 razy. 
 
2. P. w.-Jak wyżej. Ruch: Równoczesne przyciąganie kolan do 
klatki piersiowej - 5 - 8 razy. 
 
3. P.w. - Jak wyżej. Ruch: Naśladowanie jazdy na rowerze 
(biodra przylegają do podłoża) -5-8 razy. 



Zestaw IV 

Ćwiczenie oddechowe na siedząco 

1. P.w. - Siad na krześle, ramiona wzdłuż tułowia. Ruch: 
Głęboki wdech przez nos z uniesieniem ramion przodem 
w górę, wydech przez usta z równoczesnym skłonem 
tułowia w przód - 3 razy 



Zestaw IV 

Ćwiczenia mięśni pośladkowych 

1. P.w.- Leżenie na brzuchu, ręce wzdłuż tułowia, czoło na 
podłożu, nogi wyprostowane i złączone Ruch: Równoczesne 
unoszenie wyprostowanych nóg w górę - 5 razy. 
 
2. P.w. -Jak wyżej. Ruch: Przesunięcie równoczesne obu kończyn 
dolnych po podłożu w bok, uniesienie ich w górę, wytrzymanie, 
a następnie powrót do pozycji wyjściowej - 5 razy. 



 
1. P.w. - Siad na krześle, dłonie oparte na barkach. Ruch: Obszerne 
krążenie ramion w tył - 10 razy. 
 
2. P.w. - Jak wyżej, ramiona w bok. Ruch: Wyrzuty wyprostowanych 
ramion w tył - 10 razy. 
 
3. P.w. - Jak wyżej. Ruch: Krążenie ramion w przód- 10 razy. 
 
4. P.w. - Jak wyżej, ramiona w przód, w dłoniach laska (kij). Ruch: 
Unoszenie ramion przodem w górę wraz z laską - 10 razy. 
 
5. P.w. - Jak wyżej, ramiona wyprostowane w górze z laską. Ruch: 
Zakładanie laski na plecy z równoczesnym ściąganiem łopatek - 10 razy. 
 
 

Zestaw IV 

Ćwiczenia wzmacniające obręcz 
barkową i ramiona 



Zestaw IV 

Ćwiczenia wyrabiające odruch przyjmowania 
prawidłowej postawy 

1. P.w. - Stanie przodem przed lustrem. Ruch: 
Samokontrola - głowa i szyja wyciągnięte w górę, barki 
opuszczone i cofnięte w tył, łopatki i pośladki ściągnięte, 
brzuch wciągnięty. 
 
2. P.w. - Stanie (prawidłowa postawa). Ruch: Położyć 
zeszyt na głowie i starać się chodzić tak aby nie spadł. 
 



 
1. P.w. - Leżenie tyłem (na plecach), ramiona wzdłuż tułowia. Ruch: 
Ugięcie kolan i przyciągnięcie ich do klatki piersiowej z wdechem przez 
nos, powrót do pozycji wyjściowej z równoczesnym wydechem ustami - 
6 razy. 
 
2. P.w. - Jak wyżej. Ruch: Leżenie tyłem - wdech, przejście do siadu 
skulnego - wydech - 6 razy. 
 
3. P.w. - Jak wyżej. Ruch: Leżenie tyłem - wdech, siad prosty 
równoważny, wydech - powrót do leżenia - 6 razy. 
 

Zestaw IV 

Ćwiczenia w leżeniu 



1. P.w. - Siad prosty. Ruch: Siad prosty ramiona w górę zewnątrz - 
wdech, skłon w przód, ramiona w dół, w tył -wydech - 8 razy. 
 
2. P.w. - Siad skrzyżny. Ruch: Siad skrzyżny, ramiona w bok - wdech, 
ramiona na kolanach, skłon w przód – wydech - 8 razy. 
 

Zestaw IV 

Ćwiczenia w siadach 


