
Wadom postawy powiedz  - nie! 

Podejmij wyzwanie! 

Tygodniowa tabela Twojej silnej woli. 

Ćwiczenie Poniedziałek 
Czas/ilość  

Wtorek 
Czas/ilość 

Środa  
Czas/ilość 

Czwarte 
Czas/ilość 

Piątek 
Czas/ilość 

Sobota* 
Czas/ilość 

Niedziela* 
Czas/ilość 

 
Równoczesny wyprost prawej ręki                 
i lewej nogi, potem druga strona 

       

 
Leżenie tyłem, nogi ugięte, całe stopy 
na podłożu. Stopniowo odrywamy 
pośladki i kręg po kręgu, aż nogi i 
tułów stworzą jedną linię.  

       

 
Łokcie pod barkami, stopy na 
szerokość bioder. Tułów po 
uniesieniu powinien tworzyć prostą 
linię, szczególnie zwracamy uwagę na 
to aby odcinek lędźwiowy „nie 
zapadał się”. Wzrok skierowany w 
ziemię. 

       

 
Pamiętaj – prosty kręgosłup! 

       

 
Głowa oraz kręgosłup  nie odrywają się 
od ściany. Ręce prowadź bokiem w 
górę. 

       

*  dla chętnych 



Zacznij od kilku powtórzeń każdego ćwiczenia, kiedy będziesz gotów wydłuż czas lub zwiększ liczbę 

powtórzeń: 

1. Zacznij od 10 powtórzeń na każdą stronę. Z uniesionymi kończynami wytrzymaj 10-60 sekund 

2. Zacznij od 10 powtórzeń. Potem możesz zwiększać ich liczbę do 30. 

3. Zacznij od 10 sekund. Potem możesz wydłużać czas do 30-90 sekund 

4. Możesz zacząć od 5 prawidłowo wykonanych pompek. Codziennie zrób choć 1 więcej. 

5. Zacznij od 10 powtórzeń. Z rękoma w górze wytrzymaj 5 sekund. 

Jeśli jesteś w dobrej formie, możesz sam wyznaczyć sobie cele. 

 Pamiętaj , że najważniejsze jest prawidłowe wykonanie ćwiczeń. 

Jeśli masz wątpliwości, jak wykonać ćwiczenie, zerknij do źródeł: 

http://www.motywacjanonstop.pl/2015/02/jak-prawidowo-robic-pompki-instrukcja-krok-po-kroku.html 

http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/1,105609,14268520,Atlas_cwiczen__Stabilizacja_ogolna__FOTO_.html 

https://www.fizjologika.pl/cwiczenia-mobilizacji-kregoslupa-piersiowego/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.motywacjanonstop.pl/2015/02/jak-prawidowo-robic-pompki-instrukcja-krok-po-kroku.html
http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/1,105609,14268520,Atlas_cwiczen__Stabilizacja_ogolna__FOTO_.html
https://www.fizjologika.pl/cwiczenia-mobilizacji-kregoslupa-piersiowego/


Powtórka z budowy kręgosłupa 

 

Krzywizny kręgosłupa (lordozy i kifozy) to naturalne wygięcia umożliwiające sprawne funkcjonowanie 

ciała. Dzięki takiej budowie kręgosłupa możemy wykonywać skłony, obroty czy zgięcia.  

W kręgosłupie człowieka współistnieją dwa wygięcia: 

 kifoza, czyli wygięcie kręgosłupa ku tyłowi, 

  lordoza, inaczej wygięcie ku przodowi. 

Kifoza i lordoza występują naprzemiennie. Kręgosłup rozpoczyna lordoza szyjna, następnie 

przechodzi w kifozę piersiową, potem następuje ponownie lordoza, tym razem lordoza lędźwiowa i 

cała kolumna opiera się na wygiętej kości krzyżowej - to kifoza krzyżowa. 

Nadmierne krzywizny zaliczane są do wad postawy. Najczęściej występujące skrzywienia kręgosłupa 

to nadmierna lordoza i nadmierna kifoza (odpowiednio: plecy wklęsłe i plecy okrągłe). 

 

Przygotowała  

Katarzyna Górska  

doradca metodyczny, nauczyciel wychowania fizycznego 


