
Ćwiczenia korekcyjne w domu 
Miejscem ćwiczeń powinno być pomieszczenie przewietrzone o temperaturze pokojowej, 
można ćwiczyć na dworze jeżeli jest ciepło. Najbardziej wskazane jest wykonywanie ćwiczeń 
codziennie w godzinach popołudniowych, przed posiłkiem. Ćwiczenia powinny być 
wykonywane w obecności rodziców lub opiekunów, którzy korygują postawę dziecka i 
zapewniają bezpieczeństwo.  

Plecy okrągłe 

Zestaw ćwiczeń domowych: 
1. Krążenia RR do tyłu. 
2. Pozycja Klappa. 
3. Leżenie tyłem NN ugięte, RR w pozycji skrzydełek. 
4. Leżenie przodem NN wyprostowane, RR w pozycji skrzydełek-wytrzymać. 
5. Leżenie przodem NN wyprostowane, dłonie na głowie, unoszenie łokci do góry. 
6. Siad skrzyżny RR w pozycji skrzydełek- skłon głowy do tyłu i powrót. 
7. Siad skrzyżny RR ugięte przed klatką piersiową, nacisk na dłonie-wytrzymać. 
8. Siad skrzyżny RR ugięte w pozycji skrzydełek, laska ułożona poziomo na plecach. 
9. JW. ale w marszu 
10. Pływanie kraul oburącz na plecach. 

Skolioza     
Zestaw ćwiczeń domowych: 
1. Leżenie przodem NN proste, RR proste wyciągnie w przód- wysuwanie palców rąk po 

podłodze jak najdalej w przód. 
2. Pozycja jw. w RR laska - wysuwanie laski po podłodze jak najdalej w przód. 
3. Pozycja Klappa - wysuwanie rąk po podłodze jak najdalej w przód. 
4. Leżenie przodem NN wyprostowane, RR wyciągnięte w przód - unoszenie jednoczesne 

RR i NN nad podłogą. 
5. Pozycja jw. – równoczesne uniesienie ręki i przeciwnej nogi nad podłogą. 
6. Siad na taborecie przed lustrem - przyjęcie postawy skorygowanej, z kontrolą wzrokową 

poprawności postawy w lustrze. 

Płaskostopie 
Zestaw ćwiczeń domowych: 
1. Siad prosty, RR oparte na podłodze z tyłu - maksymalne zgięcie grzbietowe stóp. 
2. Siad na krześle, stopy oparte na podłodze - maksymalne zgięcie grzbietowe stóp bez 

odrywania pięt od podłogi. 
3. Siad na krześle, stopy ustawione równolegle- wysokie unoszenie pięt. 
4. Siad ugięty - chwyt woreczka i uniesienie go w górę. 
5. Siad ugięty - zwijanie kocyka. 
6. Stanie we wspięciu na palce - marsz z utrzymaniem maksymalnego wspięcia na palce. 

Koślawość kolan 
Zestaw ćwiczeń domowych: 
1. Siad skrzyżny, dłonie oparte na kolanach- spychanie kolan. 



2. Siad motylkowy. 
3. Siad prosty – napinanie mięśnia czworogłowego uda. 
4. Siad prosty, między NN piłka, stopy złączone- unoszenie NN w górę. 
5. Siad ugięty- zakładanie kolana na kolano. 
6. Nauka poprawnego marszu. 

 


