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Przyczyny i profilaktyka powstawania wad postawy
oraz schorzeń kręgosłupa o charakterześrodowiskowym

Bóle pochodzenia kręgosłupowego traktuje się obecnie już jako chorobę
cywilizacyjną, której główną przyczyną są udogodnienia cywilizacyjne, jakie spotykają
człowieka we współczesnymświecie. Co trzeci dorosły Polak cierpi na bóle kręgosłupa, a co
trzecie dziecko ma wady postawy. Istnieje sporo opracowań dotyczących wad postawy oraz
sposobom ich przeciwdziałania wśród młodzieży, jednak nieczęsto bada się związek
pomiędzy zachowaniami i nawykamiśrodowiskowymi dzieci i młodzieży a dolegliwościami
kręgosłupa występującymi u osób już dorosłych.

Konieczność wykazania szczególnej troski o kręgosłup dzieci w wieku szkolnym przez
lekarzy, nauczycieli i rodziców wydaje się mieć istotny wpływ na stan kondycyjny tej jednej z
najważniejszych struktur organizmu człowieka. Kręgosłup w sposób bezpośredni lub pośredni
bierze udział w niemal każdym działaniu człowieka.

A. Budowa i funkcje kręgosłupa

Kręgosłup stanowi wieloczłonową konstrukcję, niezwykle zróżnicowaną pod względem
budowy i funkcji
składa się z 24 kręgów: 7 kręgów szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, kości krzyżowej
(5 zrośniętych ze sobą kręgów krzyżowych) i 4 szczątkowych kręgów ogonowych. Długość
całego kręgosłupa dorosłego człowieka stanowi w przybliżeniu 40-45% długości ciała.
Ta kostna konstrukcja podpiera ciało człowieka, dźwiga jego ciężar oraz utrzymuje głowę,
tułów i kończyny we właściwej pozycji. Jest częścią centralną, podstawą utrzymującą pozycję
wszystkich narządów, z których składa się nasz organizm. Kręgosłup pełni również rolę
kinetyczną.

Istotną funkcją kręgosłupa jest także amortyzacja wstrząsów, możliwa dzięki
specyficznej budowie krążków międzykręgowych, umiejscowionych pomiędzy kręgami
kostnymi.
Krążki międzykręgowe są zbudowane z elastycznej i bardzo wytrzymałej tkanki włóknistej,
noszącej nazwę pierścienia włóknistego.Środek krążka wypełniony jest tkanką miękką,
zwaną jądrem miażdżystym. Umożliwiają one zgięcie i wyprost oraz ruchy boczne tułowia.

Wewnątrz kręgosłupa przebiega rdzeń kręgowy i nerwy odchodzące z niego do
wszystkich części ciała.

Wytrzymałość i stabilność kręgosłupa jestściśle uzależniona od mięśni i więzadeł
stanowiących pewnego rodzaju anatomiczny "gorset" stabilizujący. Osłabienie siły mięśni
prowadzi do przeciążenia więzadeł, do nieprawidłowego obciążenia krążków
międzykręgowych, zmniejszenia stabilizacji kręgosłupa. Może to więc być początkiem całego
łańcucha zmian prowadzących do utrwalenia wad postawy oraz rozwoju dyskopatii i choroby
zwyrodnieniowej kręgosłupa.
Obecnie, głównie dzięki zdobyczom cywilizacji, człowiek niestety znacznie ograniczył swoją
aktywność fizyczną. W pozycji siedzącej (samochód, telewizja, praca za biurkiem itp.)
spędzamy najwięcej czasu, a to znacznie przeciąża kręgosłup.

B. Postawa ciała człowieka



Postawa człowieka jest wypadkową różnorakich i jednocześnie zmiennych czynników
znajdujących się wewnątrz organizmu człowieka oraz warunków iśrodowiska, w którym w
danym momencie człowiek funkcjonuje. M. Kutzner-Kozińska traktuje postawę jako ”sposób
<trzymania się> osobnika uwarunkowany nawykiem ruchowym, podłożem morfologicznym i
funkcjonalnym oraz jego działalnością.”

Należy tu jednak wyraźnie stwierdzić, że nie istnieje aktualny dla wszystkich wzorzec
postawy, według którego można by jednoznacznie i nieomylnie dokonać oceny postawy.

Dobra postawa zależy od następujących czynników: prawidłowego ukształtowania
układu kostno-więzadłowego, dobrze rozwiniętego i wydolnego układu mięśniowego oraz
sprawnie działającego układu nerwowego

C. Osobniczy rozwój postawy ciała

Normy człowieka dorosłego nie mogą być używane do oceny postawy dziecka,
albowiem postawę dziecka możemy oceniać dopiero wtedy gdy nauczy się ono samodzielnie
stać. W toku ontogenezy rozwój postawy przebiega kilkuetapowo:

I. Noworodek rodzi się z prostym kręgosłupem, mimo tego,że w okresieżycia
płodowego jest on skifozowany

II. U małego dziecka, w okresie pierwszego dzieciństwa (2-3 rokżycia) można dostrzec
lordozę szyjną, słabo jednak jeszcze zaznaczoną, klatka piersiowa jest dobrze
wysklepiona, barki nie wystają do przodu. Brzuch, na skutek dość słabych jeszcze
mięśni jest mocno uwypuklony. Powstaje lekka lordoza lędźwiowa ;nogi ustawione są
w lekkim zgięciu w biodrach i kolanach.
Do 4-5 rokużycia występuje płaskostopie.

III. Następujące wolno zmiany postawy dziecka w wieku przedszkolnym polegają na
kształtowaniu się przodowygięcia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym (lordoza) oraz
zmniejszeniu uwypuklenia brzucha.

IV. W wieku szkolnym postawa jest podobna jak u małego dziecka przy czym staje się
wyraźne zaokrąglenie barków, spłaszczenie klatki piersiowej oraz przyleganie łopatek
do klatki piersiowej; powiększa się loroza lędźwiowa a brzuch. jest nieco mniej
wypukły. Cały tułów pozostaje lekko pochylony do przodu, zgięcie kolan i bioder jest
nieco mniejsze, całkowicie zanika płaskostopie.

V. Około 7 rokużycia następuje pierwszy, bardzo trudny moment dla posturogenezy,
tzw. krytyczny, bowiem wówczas nasila się występowanie wad postawy.
Z biologicznego punktu widzenia w organizmie panuje wtedy względna harmonia
rozwojowa.
Źródłem niekorzystnych tendencji w rozwoju postawy dziecka jest niemalże całkowita
zmiana trybużycia i sposobu aktywności dzieci.
Nowe obowiązki szkolne wymuszające długotrwałe siedzenie w ławce szkolnej,
noszenie dodatkowych ciężarów, stres i trema towarzyszące pobytowi w szkole,
często niewłaściwe obuwie, nieodpowiednia higiena pracy i wypoczynku – oto
przyczyny, które leżą u podłoża sporej liczby wad postawy powstających w czasie
pierwszego krytycznego okresu posturogenezy.

VI.W okresie dojrzewania płciowego następuje pogorszenie postawy. Zmiana proporcji
ciała, znaczny przyrost długości kończyn dolnych i tułowia,za którym nie nadąża rozwój
mięśni orazzmianaśrodków ciężkości powodują, że głowa jest znacznie pochylona ku



przodowi i sprawia wrażenie zbyt ciężkiej. Barki wysuwają się do przodu, plecy
natomiast są często nadmiernie okrągłe, brzuch znów się uwypukla. Postawa w tym
okresie jest niedbała, dziecko łatwo męczy się fizycznie i psychicznie Wówczas mówi
się o drugim okresie krytycznym posturogenezy. Należy tu dodać, że postawa i u
dorosłych, i u dziecka zmienia się w ciągu dnia pod wpływem najróżnorodniejszych
bodźców.
Do przyjęcia lepszej postawy pobudzają czynniki emocjonalne i wolicjonalne, np.
chęć stworzenia dobrego wizerunku, dobre samopoczucie, radość. Utrwalaniu
nieprawidłowej postawy ciała. sprzyjają zaś nadmierne obciążenie lekcjami i
konieczność długotrwałego pozostawania w pozycji siedzącej. Ogromne znaczenie
mają także nerwowość, przygnębienie, zmęczenie, brak snu, złe samopoczucie,
zmartwienia. Jednak koniec okresu dojrzewania to ponowne kształtowanie się dobrej
postawy. Charakteryzuje się ona dobrze ukształtowaną lordozą, -zmniejszeniem
wystawania brzucha, -zanikiem zgięcia w biodrach i kolanach.

VII. Postawa u osoby dorosłej charakteryzuje się tym, że głowa jest nieznacznie wysunięta
do przodu, brzuch płaski, cofnięty w stosunku do klatki piersiowej, a wygięcie
kręgosłupa ma kształt litery S.

VIII. Powyżej 35 rokużycia może wystąpić ponowne pogorszenie postawy. Brzuch zaczyna
wystawać, a fizjologiczne krzywizny kręgosłupa pogłębiają się. W okresie starzenia,
kształtowanie się postawy w dużym stopniu zależy od ogólnego stanu zdrowia,
rodzaju wykonywanej pracy oraz warunków bytowych.Obecnie istnieje bardzo wiele

sposobów oceny postawy preferowanych przez lekarzy ortopedów, pediatrów. Dla potrzeb
szkolnych nauczyciela wychowania fizycznego czy nauczyciela innego przedmiotu, na
wstępnym etapie diagnozy można przyjąć, że. prawidłowa postawa charakteryzuje się
następującymi cechami :

• proste ustawienie głowy,
• dobrze wysklepiona klatka piersiowa,
• fizjologiczne wygięcia kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej (lordoza, kifoza) oraz

prosty kręgosłup w płaszczyźnie czołowej,
• prawidłowo podparta miednica na głowach kości udowych,
• proste kończyny dolne i prawidłowo wysklepione stopy,

Przy prawidłowej postawie ciała pion spuszczony z okolicy wyrostka sutkowatego kości
skroniowej powinien przechodzić przezśrodek stawu barkowego, krętarz większy kości
udowej nieco do przodu od liniiśrodkowej stawów kolanowego i skokowego i padać na
środek stóp.

D. Etiologia i rodzaje wad postawy
Wady postawy to zmiany utrwalone w układzie kostnym, błędy "trzymania się". Są to

odchylenia od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej, właściwej danej kategorii
wieku, płci i typu budowy.

Do najczęściej spotykanych wad postawy należą:
I. wady postawy w płaszczyźnie przednio-tylnej:

• plecy okrągłe,
• plecy wklęsłe,
• plecy wklęsło-okrągłe,
• plecy płaskie

II. boczne skrzywienie kręgosłupa,



III. wady kończyn dolnych:
• stopa płaska statyczna,
• stopa wydrążona,
• kolano koślawe,
• kolano szpotawe.

Ze względu na przyczyny powstawania wady postawy dzieli się na dwie grupy: wady
wrodzone i nabyte.

I. wady wrodzone
Mianem tym określa się nieprawidłowości w układzie kostnym czy mięśniowym
powstałe w okresie płodowym. Należą do nich:

• wady wrodzone klatki piersiowej i kręgosłupa np.: klatka piersiowa
lejkowata, dodatkowe kręgi, dodatkoweżebra, zrosty kręgów,

• wady wrodzone w obrębie kończyn dolnych i stóp np.: wrodzone
zwichnięcie stawu biodrowego, asymetria długości kończyn, wady stóp,

• wady wrodzone mięśni np.: wrodzona atonia mięśniowa, postępujący zanik
mięśni.

II. wady nabyte
Są to wady powstałe na skutek przebytych chorób - wady rozwojowe (pojawiają się
jako efekt krzywicy, gruźlicy i choroby Scheuermanna) oraz wady nawykowe,
powstające na skutek zaburzenia nawyku prawidłowej postawy ciała.
Wady nabyte nawykowe powstają w wyniku działania na organizm różnorodnych
czynników o charakterześrodowiskowym, fizjologicznym i morfologicznym.
• Czynniki środowiskowe:

- noszenie zbyt miękkiego: i niewłaściwie wyprofilowanego obuwia,
- nieodpowiednie noszenie ciężkiego plecaka lub teczki,
- przyjmowanie niewłaściwej pozycji podczas lekcji w ławce szkolnej,

niedostosowanej do wzrostu ucznia,
- nieprawidłowa odległość pozycji ucznia od tablicy szkolnej,
- praca przy niewłaściwym oświetleniu,
- niedożywienie, zmęczenie, brak snu,
- preferowanie siedzącego trybużycia (w szkole w ławce, w domu przed

komputerem), za mała ilość ruchu w stosunku do potrzeb organizmu.
• Czynniki fizjologiczne:

- wady wzroku lub słuchu (utrwalają nawyk nieprawidłowego ustawienie ciała
np. krótkowzroczność bądź ubytki w polu widzenia lub jednostronna wada
słuchu są częstą przyczyną asymetrycznego trzymania głowy).

• Czynniki morfologiczne:
- zaburzenie napięcia mięśni powstałe na skutek choroby lub przemęczenia

(np. długotrwała siedząca praca w pochylonej pozycji lub stanie z
pochyleniem tułowia).

E. Profilaktyka powstawania wad postawy w szkole
Na postawę ciała i stan kręgosłupa oddziałuje wiele różnorodnych czynników. Znaczna

część z nich, głównie tych o charakterześrodowiskowym, wiąże się z codziennym
obowiązkiem przebywania młodego człowieka w szkole. Ogromne zadanie w profilaktyce
powstawania nabytych wad postawy pełni więc otoczenie szkolne.

Jakie działania w stosunku do ucznia powinna podjąć szkoła, aby próbować zniwelować
niekorzystne oddziaływaniaśrodowiskowe?



I. Zapewnić uczniom prawidłowo dobrane meble, dostosowane do ich wzrostu. Zgodnie
z zaleceniami Europejskiej Unii Higieny Medycyny Szkolnej i Uniwersyteckiej mebel
szkolny winien mieć taką konstrukcję, aby u osoby siedzącej kręgosłup przypominał
jak najbardziej pozycje przyjmowaną w pozycji stojącej, a zgięcie stawu biodrowego
powinno przekraczać 90 stopni.
Sprzyjają temu następujące elementy:

- Nachylenie blatu pulpitu o około 10 stopni,
- Spadek przedniej krawędzi siedziska o 5 stopni oraz wykonanie go z materiału,

który zapobiegałby ześlizgiwaniu się siedzącej osoby,
- Dostosowanie wysokości krzesła do poziomu dołu podkolanowego plus 3 cm,
- Wysokość stołu powinna odpowiadać poziomowi łokcia w pozycji siedzącej

plus 3 cm,
- Konstrukcja powinna umożliwiać łatwe przechodzenie od pozycji słuchania do

pozycji pisania/czytania,
- Ponadto przy zakupie mebli szkolnych należy uwzględnić aspekt

bezpieczeństwa, trwałości, podręczności, higieny.
II. Wpływ na postawę i krzywizny kręgosłupa wywierają ćwiczenia gimnastyczne. Na

lekcjach wychowania fizycznego należy preferować ćwiczenia wzmacniające
osłabione grupy mięśniowe oraz unikać ćwiczeń ujemnie oddziałujących na
kręgosłup, tzn. takich, które sprzyjają hiperlordozie lub hiperkifozie. Niewskazane są
tu elementy zapasów, dźwigania lub podnoszenia ciężarów., warto natomiast oprócz
elementów typowo korekcyjnych, odciążających kręgosłup ićwiczeń elongacyjnych
namawiać uczniów do gry w siatkówkę, koszykówkę. pływanie i jazda na rowerze to
także sporty, których uprawianie sprzyja higienie kręgosłupa.

III. O zasadach ergonomii i przyjmowaniu prawidłowej postawy ciała przez uczniów
należy pamiętać nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, ale także na zajęciach
podczas innych przedmiotów.

Uczniom należy stale przypominać o konieczności korekcji postawy. Coraz dłuższe,
kontrolowane przebywanie w postawie poprawnej z czasem doprowadza do
automatyzacji odruchu podstawy skorygowanej.
Proste, podstawowe zasady dla uczniów, służące utrzymywaniu prawidłowej postawy
ciała to:

- chodź z wysoko podniesioną głową i trzymaj się prosto,
- nie garb się podczas siedzenia,
- podczas pracy przy komputerze nie zginaj się,
- nie pochylaj zbyt nisko głowy,
- staraj się dopasować krzesło do swojego wzrostu, jeśli masz taką możliwość,
- unikaj zbytnich obciążeń,
- wykonuj różne czynności z wyprostowanym kręgosłupem, a nie w pozycji

zgiętej w pół,
- podnoś ciężkie przedmioty z podłogi w pozycji przysiadu lub z przyklęku,
- idąc staraj się wciągać pośladki i brzuch.

IV. Rozwojowi schorzeń kręgosłupa sprzyjają także czynniki psychiczne i emocjonalne.
Przy dużym obciążeniu psychicznym dochodzi bowiem do nadmiernego napinania
mięśni, zwłaszcza grzbietu. Jeśli stan taki trwa długo, może dojść do powstania
wadliwej postawy i skrzywienia kręgosłupa. Wskazane są zatem takie działania



nauczycieli, które redukowałyby lub przyczyniały się do zmniejszenia napięcia
towarzyszącego uczniowi podczas jego pobytu w szkole.

V. Aktywność ruchowa ucznia oraz możliwość zmiany pozycji przy pracy to ważne
elementy sprzyjające prawidłowemu kształtowaniu się kręgosłupa. Szkoła powinna
zapewnić odpowiednią dawkę ruchu; uczniowie winni mieć możliwość swobodnego
przemieszczania się podczas przerw lekcyjnych, korzystania ześwieżego powietrza na
boisku szkolnym w ciepłe dni.
Nie mażadnego uzasadnienia do zaniechania w starszych klasachćwiczeń
śródlekcyjnych, tak chętnie stosowanych przez nauczycieli w nauczaniu
początkowym.
Stosownie do dużej potrzeby aktywności fizycznej sprzyjającej higienie kręgosłupa
uczniów należy układać rozkład zajęć szkolnych dla ucznia. Podobnie, pod tym kątem
każdy nauczyciel powinien starać się dobrać odpowiednie metody nauczania w
ramach prowadzonej przez siebie jednostki lekcyjnej.

VI. Dla uczniów ze stwierdzonymi wadami postawy lub schorzeniami kręgosłupa szkoła
winna prowadzić zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zajęcia takie
prowadzone wg określonego –planu przez specjalistę od gimnastyki korekcyjnej i przy
wykorzystaniu specyficznych, dodatkowych przyborów i przyrządów (lustra, rollery,
deskorolki, podwieszki) w znacznym stopniu przyczyniają się do likwidacji dystonii
mięśniowej i wytworzenia silnego gorsetu mięśniowego, w efekcie czego postawa
ulega poprawie. lub, w wypadku silnych zaburzeń, nie ulega pogorszeniu. Należy tu
zdać sobie sprawę, że proces wyrównywania jest przeważnie długotrwały, ale
konsekwentna jego realizacja przynosi oczekiwane rezultaty.

F. Profilaktyka wad postawy wżyciu pozaszkolnym ucznia
Większą część dnia uczeń spędza poza szkołą, zatem i działania profilaktyczne czy

wyrównawczo – korekcyjne prowadzone tylko w szkole, a nie podparte działaniem domu
rodzinnego ucznia są częściowym skazaniem wysiłków dziecka na niepowodzenie.

O czym powinni pamiętać rodzice, aby utrzymać kręgosłup swoich dzieci w dobrej
kondycji?

- w czasie nocnego spoczynku kręgosłup powinien być w jak największym stopniu
odciążony. Należy zadbać, aby materac, na którymśpi dziecko zapewniał
kręgosłupowi możliwość przybrania naturalnego, lekkiego wygięcia w kształcie
litery S w pozycji “na wznak” i linii zbliżonej do prostej w pozycji “na boku”. W tej
anatomicznie poprawnej pozycji, kręgosłup i muskulatura odprężają się,
Materac musi zatem równomiernie podpierać całe ciało, ale powinien równocześnie
umożliwiać miękkie zapadanie się ramion i bioder.

- należy zadbać o dostosowanie wysokości biurka i krzesła do wzrostu dziecka, wg
podanych wcześniej wskazówek,

- najlepszym i najprostszym sposobem utrzymania kręgosłupa w dobrej kondycji jest
gimnastyka i aktywny wypoczynek, dlatego warto namawiać i zachęcać dziecko do
spędzania wolnego czasu naświeżym powietrzu.

- należy spróbować, jeśli jest to możliwe, ograniczyć nadmierne korzystanie ze
środków lokomocji powodujących unieruchomienie ciała,

- wskazane jest limitowanie przesiadywania przez dziecko w jednej pozie przed
telewizorem lub komputerem, należy zmieniać pozycję i robić przerwy w pracy dla
wykonania kilku prostychćwiczeń,



- warto zwracać uwagę na sposób trzymania postawy i konieczność jej ewentualnej
korekcji w wypadku nieprawidłowości,

- przy zaawansowanym uprawianiu sportu należy mieć wgląd w obciążenia, którym
podlega dziecko i w razie wątpliwości zasięgać konsultacji lekarskiej,

- jeżeli istnieje już wskazanie doćwiczeń korekcyjnych rodzice powinni ciągle
motywować i mobilizować dziecko do czynnego udziału w zajęciach korekcyjnych
oraz do pracy własnej w domu.

G. Postępowanie korekcyjne
Przy stwierdzonych przez lekarza wadach postawy należy wykonywać wyrównawcze

ćwiczenia specjalistyczne, według określonych zasad, odpowiedniej kolejności i ilości
powtórzeń. Podstawowym elementem postępowania korekcyjnego w takich przypadkach jest
diagnoza rodzaju wady, czy ma ona charakter czynnościowy, czy też pojawiły się już
przykurcze mięśni. W pierwszym przypadku stosuje się gimnastykę wyrównawczą, w
przypadku przykurczów zaleca się gimnastykę leczniczą i wyrównawczą.

Postępowanie korekcyjne odbywa się według następującego schematu:

I. Uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i związanych z tym zagrożeń
Przekonanie dziecka do aktywnego udziału w procesie korekcyjnym jest bardzo
ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem postępowania korekcyjnego. Należy
wziąć pod uwagę, iż proces korygowania wad jest przeważnie długotrwały, zatem i
motywacja do aktywnego udziału dziecka w zajęciach musi być stale podtrzymywana
i dobierana w zależności od wieku, zainteresowań dziecka

II. Zapewnienie optymalnych warunkówśrodowiskowych
Należy tu zwrócić uwagę na właściwe odżywianie dziecka, higienę pracy i
wypoczynku, a więc właściwą ilość snu, nie przemęczanie dziecka pracą i nauką oraz
ćwiczenia korekcyjne w domu

III. Rozciąganie mięśni przykurczonych
Istnienie przykurczów ogranicza ruchomości stawową i uniemożliwia przyjęcie
postawy skorygowanej. Ich rozciągnięcie i przywrócenie pełnej ruchomości stawowej
jest pierwszym etapem likwidacji dystonii mięśniowej.

IV. Nauka przyjmowania pozycji skorygowanej
Dziecko musi ukształtować nowy nawyk ruchowy, a wygasić nawyk stary,
nieprawidłowy, którego podstawą jest często podłoże morfologiczne.

V. Wzmacnianie mięśni osłabionych
Przy wzmacnianiu mięśni osłabionych trzeba pamiętać, że ćwiczenia te należy
zawsze wykonywać w pozycji skorygowanej Obciążenie dla dziecka stosowane
podczasćwiczeń korekcyjnych powinno być tak dobrane, aby powodować utraty
korekcji i aby dziecko było w stanie wykonać ćwiczenie w pozycji poprawnej.

VI. Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy
Należy stale przypominać dziecku o konieczności korekcji postawy, jest to zadanie do
realizacji w domu, w szkole i na zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Coraz dłuższe,
kontrolowane przebywanie w postawie poprawnej, możliwe dzięki coraz silniejszym
mięśniom postularnym, z czasem doprowadza do automatyzacji odruchu podstawy
skorygowanej.



H. Ćwiczenia dla utrzymania poprawnej postawy

W życiu codziennym, bez pomocy specjalistów jest także możliwe takie
postępowanie, które pomoże w utrzymaniu poprawnej i zwalczaniu nieprawidłowej
postawy ciała. Znaczna część ćwiczeń przedstawionych niżej ma na celu bezpośrednią
poprawę zdolności samodzielnego utrzymania i zachowania w ciągu dnia dobrej postawy,
ale także podniesienia na wyższy poziom ogólnej sprawności fizycznej, a w szczególności
sprawności narządu ruchu.Ćwiczenia te jednocześnie rozwijają i poprawiają czynność
narządów wewnętrznych, przede wszystkim narządów: oddechowego i krążenia.

I. Ćwiczenia wykonywane w pozycji siedzącej:

• Krążenia ugiętych w stawach łokciowych ramion w tył z jednoczesnym
ściąganiem łopatek,

• Prostowanie pleców w celu wyrównania nadmiernej kifozy piersiowej (plecy
okrągłe) - przez kilka sekund,

• „Przeciąganie się” do tyłu w regularnych odstępach czasu.

II. Ćwiczenia wykonywane w pozycji leżącej:

• w leżeniu podścianą na plecach, ręce wzdłuż tułowia, z nogami ugiętymi w
kolanach „dociskanie” stopamiściany (jak najmocniej). Kręgosłup ma być
"wciśnięty" w podłoże.

• z tej samej pozycji, ale ręce splecione za głową: napinanie i rozluźnianie mięśni
brzucha.

• przyciąganie ugiętych w kolanach nóg do brzucha i z powrotem opieranie ich o
podłoże.

III. Ćwiczenia wykonywane w klęku:

• w oparciu łokciami o podłoże próby jak najmocniejszego przyciągnięcia głowy
do klatki piersiowej, z jednoczesnym wciąganiem brzucha,

• wyginanie pleców w tzw. koci grzbiet, z głową skierowaną ku górze,
• z jedną ręką opartą o podłoże energiczne wymachy ręki w górę w bok i w tył w

dół.

I. Zakończenie
Większość rozważań przedstawionych w niniejszym artykule wskazuje na

niesłychanie prosty, a tak istotny element codziennej higieny kręgosłupa- ustawiczną
dbałość o to,aby nieustannie w ciągu dnia nadawać kręgosłupowi prawidłowy kształt,
chronić go przed przeciążeniem i jeśli jest to tylko możliwe w szkole lub w domu
organizować przerwy na relaks i krótką gimnastykę.

Mała ilość ruchu, prowadzenie sedenteryjnego trybużycia, relaks przed telewizorem lub
komputerem, rezygnacja z aktywnego wypoczynku naświeżym powietrzu – to główne
czynniki odpowiedzialne za powstawanie wad postawy i utrwalanie już zakodowanych
nawyków złej postawy ciała. Te same niekorzystne czynniki o charakterześrodowiskowym
mają bezpośredni wpływ na znaczną liczbę schorzeń kręgosłupa objawiających się u osób już
dorosłych. Dlatego wyjątkowe znaczenie należy przywiązywać do właściwej profilaktyki;
powinna ona polegać na rozpropagowywaniu wśród uczniów, rodziców, nauczycieli
przekonania o tym,że dbałość o kręgosłup w okresie dzieciństwa i nabycie w tym okresie



rozwojowym prawidłowych nawyków ruchowych procentuje w późniejszych latachżycia
człowieka brakiem bolesnych i trudnych do wyleczenia schorzeń kręgosłupa.
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