
 

 

Ćwiczenia korygujące niewłaściwe ustawienie łuków podłużnych stopy i koślawość kości piętowych 

 

Lp. Opis ćwiczenia Schemat graficzny ćwiczenia 
Liczba serii, 

powtórzeń/czas 
Uwagi 

1. 

 

Pw: Pozycja stojąca. 

Ruch: Zbliż palce NN do 

pięt tworząc przestrzeń 

pomiędzy podłożem a 

łukiem przyśrodkowym 

stopy. 

 

  

2x10 

powtórzeń 

 Postaraj się nie 

odrywać palucha 

od podłoża. 

 Stwórz przestrzeń 

pomiędzy 

podłożem a łukiem 

przyśrodkowym 

stopy. 

2. 

Pw: Pozycja stojąca. 

Ruch: Chwyć woreczek 

palcami i unieś N do kąta 

90° w stawie biodrowym. 

   

10 powtórzeń 

na stronę 

 Po każdym udanym 

powtórzeniu odłóż 

woreczek zanim 

ponownie uniesiesz 

kończynę.  

 Woreczek może 

zastąpić własna 

skarpetka. 

3. 

Pw: Pozycja stojąca. Ustaw 

stopy na bocznych 

krawędziach 

Ruch: Przejdź, zachowując 

podane ustawienie stóp 

wskazaną ilość ścieżek. 
  

5x7metrów 

 Staraj się, aby 

paluch dotykał 

podłoża. 

 Patrz przed siebie i 

utrzymuj 

ustawienie stóp. 

4. 

Pw: Pozycja stojąca. Ustaw 

palce stóp w zgięciu 

podeszwowym. 

Ruch: W tej pozycji 

wykonuj przysiady. 

 
   

2x10 

powtórzeń 
 Paluchy powinny 

dotykać podłoża. 

5. 

Pw: Siad prosty, RR oprzyj 

z tyłu. 

Ruch: Unieś NN i postaraj 

się „klaskać” stopami. 

   

2x15 

powtórzeń 

 Dotykaj stóp ich 

jak największymi 

powierzchniami. 

  



 

Ćwiczenia korygujące odstawanie łopatek i protrakcję barków 

 

6. 

 

Pw: Leżenie tyłem, NN 

zgięte w st. kolanowych i 

oparte o podłoże, RR 

uniesione w górę. 

Ruch: Wyciągnij RR jak 

najwyżej, po czym ściągnij 

łopatki i wbij barki w 

podłoże utrzymując RR 

skierowane w górę. 

 

  

2x10 

powtórzeń 

 Wbite w podłoże 

barki utrzymaj 3 

sekundy.  

 Utrzymuj RR w 

czasie 

wykonywania 

ćwiczenie cały czas 

pionowo w górze. 

7. 

 

Pw: Leżenie przodem. RR 

pod kątem 90° w st. 

łokciowych i ramiennych. 

Ruch: Unieś głowę do góry 

patrząc w podłoże, po 

czym unieś RR powyżej 

linii pleców ściągając 

łopatki. 

 

  

2x10 

powtórzeń 

 RR powyżej linii 

pleców utrzymaj 3 

sekundy.  

 Staraj się możliwie 

najmocniej 

ściągnąć łopatki. 

8. 

Pw: Stanie na wprost 

drabinki. R wyciągnięte na 

wysokość barku. 

Ruch: Skręć tułów i NN w 

kierunku przeciwnym do 

wyciągniętego R. R 

pozostaw na swojej 

pozycji. 

   

2x30’’ 

na stronę 

 Staraj się utrzymać 

stałe rozciągnięcie 

mięśnia przez całe 

30 sekund.  

 Nie pogłębiaj 

ruchu. 

9. 

Pw: Siad turecki. 

Ruch: Jednym R spróbuj 

dotknąć łopatki od góry a 

drugim od dołu. 

   

2x20’’ 

 Utrzymaj proste 

plecy. 

 Postaraj się 

dotknąć obu dłoni. 

 Utrzymaj pozycję 

wyznaczona ilość 

czasu. 

10. 

Pw: Leżenie tyłem, NN 

zgięte w stawach 

kolanowych, stopy na 

podłożu. RR wzdłuż 

tułowia. 

Ruch: Wykonaj brzuszek 

przyciągając klatkę 

piersiową do kolan z 

jednoczesnym uniesieniem 

RR w górę nad głowę 

wyciągając plecy jak 

najwyżej. 

 

  

2x10 

powtórzeń 

 Przed ruchem 

napnij brzuch i 

wciągnij powietrze. 

 Na końcu ruchu 

wypuść powietrze i 

wyciągnij się jak 

najwyżej do góry. 

  



Ćwiczenia stabilizacyjne wzmacniające mięśnie tułowia 

11. 

Pw: Podpór przodem na 

przedramionach 

Ruch: Unieś miednicę 

utrzymując ciało w jednej 

linii i opierając się na 

przedramionach i palcach 

stóp.  

2x15’’ 

 Wzrok skieruj w 

podłogę.  

 Ciało utrzymaj w 

jednej linii.  

 Łokcie ustaw na 

wysokości barków. 

Napnij mięśnie 

brzucha, pośladki i 

ramiona. 

12. 

Pw: Podpór bokiem na 

jednym przedramieniu. 

Drugie R wzdłuż ciała. 

Ruch: Unieś miednicę 

utrzymując ciało w jednej 

linii i opierając się na 

przedramieniu i stopie.  

2 x15’’ 

 Głowa w linii z 

kręgosłupem.  

 Wzrok skieruj 

przed siebie.  

 Miednica w linii z 

kręgosłupem.  

 Napnij mięśnie 

brzucha i pośladki. 

Łokieć ustaw pod 

barkiem 

13. 

 

Pw: Klęk podparty. Głowa 

stanowi przedłużenie 

kręgosłupa. RR i NN 

ustawione na szerokość 

barków i miednicy. 

Ruch: Jednoczesny 

wyprost N i przeciwnej R. 

 

  

2x10 

powtórzeń na 

stronę 

 R i N w 

maksymalnym 

uniesieniu ma 

stanowić 

przedłużenie 

kręgosłupa.  

 Twarz skierowana 

w podłogę. 

14. 

 

Pw: Leżenie przodem. RR 

nad głową, leżą na 

podłożu. 

Ruch: Jednocześnie unieś 

głowę kierując wzrok w 

podłogę oraz R i przeciwną 

N. Następnie wykonaj 

ćwiczenie zamieniając 

strony. 

 

  

2x10 

powtórzeń na 

stronę 

 R i N oprócz 

uniesienia staraj się 

wyciągnąć jak 

najdalej.  

 R i N mają 

stanowić 

przedłużenie 

tułowia. 

 

INSTRUKTAŻ: 

 Każde ćwiczenie staraj się wykonywać wolno, dokładnie i w skupieniu. 

 Nie zapominaj o prawidłowym oddechu, nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń. 

 Jeżeli ćwiczenie sprawia Ci trudności lub powoduje dolegliwości bólowe zgłoś to fizjoterapeucie 

prowadzącemu. 

 Staraj się wykonywać każde ćwiczenie zgodnie z założeniami odnośnie ilości serii, powtórzeń i 

przedziałów czasowych. 

 

 


