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ZESTAWYĆWICZEŃ STOSOWANYCH:
- PRZY DEFORMACJI KLATKI PIERSIOWEJ
- PRZECIW PŁASKOSTOPIU

Opracowała: Beata Gibasiewicz nauczycielka nauczania
zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Kowalach – Pańskich

I. Zestaw ćwiczeń stosowanych przy deformacji klatki piersiowej.

1. Pw. siad klęczny, RR wzdłuż tułowia.

Ruch - krążenie RR przodem w górę (4x) następnie opad tułowia do pozycji „ukłonu

japońskiego".

2. Pw. jw. klęk przed ławeczką, „ ukłon japoński" z oparciem rąk o ławeczkę

3. Pw. leżenie tyłem na ławeczce NN ugięte w kolanach, piłka ciężka oparta o klatkę

piersiową. Ruch - uniesienie piłki RR w przód (l), ugięcie RR (2), przeniesienie piłki

prostymi RR za głowę (3) powrót (4)

4. Pw. jw. głową w dół na skośnej ławce, NN zaczepione o szczebel drabinki.

Ruch - krążenie RR obciążonych woreczkami - kierunek w przód, w górę, w tył,

5. Pw. siad klęczny, RR wzdłuż tułowia chwyt laski oburącz.

Ruch - odrzut RR w górę (3x)

6. Pw. siad klęczny podparty.

Ruch - odrzut lewego ramienia w górę skos (głowa zwrócona za ręką) to samo prawa

strona.

7. Pw. stanie szarfa obejmuje klatkę piersiową na wysokość l/2 mostka.

Ruch - wydech - zaciągnięcie szarfy wdech z dawkowanym oporem.

8. Pw. klęk rozkroczny jednonóż, druga noga odstawiona w bok.

Ruch - skłon tułowia w kierunku nogi odstawionej z pogłębieniem, to samo druga

strona.

9. Pw. leżenie tyłem, nogi ugięte RR wzdłuż tułowia.

Ruch - wznos RR bokiem w górę z powrotem RR przodem w dół ( w rytm oddechu)



10. Pw. leżenie bokiem z wałkiem pod klatką piersiową. N bliższa podłoża ugięta w

stanie kolanowym, druga prosta, jedno ramię pod głową, drugie wzdłuż tułowia.

Ruch - wznos ramienia w górę - wdech, opuszczenie ramienia w dół - wydech.

11. Pw. leżenie przodem RR w bok.

Ruch - próba dotknięcia ugiętą w stawach kolanowym biodrowym nogą lewą do

prawej ręki, Pw. To samo druga strona.

12. Pw. leżenie przodem na stole, chwyt RR za krawędź stołu.

Ruch - unoszenie NN z piłką do góry - nie wyżej jak do poziomu.

13. Pw. siad podparty z tyłu.

Ruch - przyciągać kolano do klatki piersiowej raz lewe raz prawe.

14. Pw. siad skrzyżny

Ruch - unoszenie piłki w górę – wdech, skłon w przód przesuwanie piłki po podłodze

w przód - wydech powolny.

15. Pw. siad ugięty, piłka między stopami. Ruch - podawanie piłki do RR.

16. Pw. stojąc, RR z przodu na wysokości bioder.

Ruch - wysokie naprzemianstronne unoszenie kolan w górę.

17. Pw. siad skulny RR obejmują NN, czoło dotyka kolan.

Ruch - kołyska w przód i w tył, bez odrywania czoła od kolan.

18. Pw. leżenie tyłem RR za głową.

Ruch - jednoczesne unoszenie RR i NN, dotknięcie RR do stóp i powolny powrót do

leżenia tyłem.

19. Pw. leżenie tyłem RR pod głową NN ugięte w stawach kolanowych.

Ruch - skręt T, dotykanie P łokciem, Lkolana i L łokciem, P kolana.

20. Pw. siad skrzyżny, RR wzdłuż T plecy przylegają do ściany.

Ruch - luźny skłon w przód i wolny powrót do siadu prostego.
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II. Zestaw ćwiczeń stosowanych przeciw płaskostopiu

1. Pw siad ugięty. Dłonie trzymają palce stóp.

Ruch - wyprost nóg.

2. Pw siad ugięty. Stopy maksymalnie zgięte, pięty oparte na podłodze. Dłonie oparte na

podłodze z tyłu.

Ruch - uniesienie nóg nad podłogą i naprzemienne lekkie uderzanie piętami o podłogę.

3. Pw siad na krześle. Stopy oparte na podłodze.

Ruch - maksymalne zgięcie grzbietowe stóp bez odrywania pięt od podłogi.

4. Pw stanie RR w pozycji „skrzydełek".

Ruch - przysiad na całych stopach (bez odrywania pięt od podłogi).

5. Pw stanie przodem na pierwszym stopniu drabinki. RR trzymają szczebel na

wysokości barków.

Ruch - opuszczenie pięt do zetknięcia z podłogą.

6. Pw siad prosty. NN w rozkroku. Dłonie oparte na podłodze z tyłu.

Ruch - obszerne krążenie stóp.

7. Pw jw. Dłonie oparte na podłodze z tyłu.

Ruch - naprzemienne maksymalne zgięcie grzbietowe i podeszwowe stóp.

8. Pw siad ugięty. Podeszwy stóp złączone.

Ruch - wyprost nóg w stawach kolanowych z utrzymaniem złączonych podeszwami

stóp.

9. Pw siad ugięty. Dłonie trzymają podwinięte palce stóp.

Ruch - dążenie do wyprostowania dłońmi palców stóp z jednoczesnym operowaniem

stopami.

10.Pw siad na krześle. NN wyprostowane, pięty oparte na podłodze. Palce

stóp złączone.

Ruch - naciskanie palcem jednej stopy na palec drugiej stopy.

11.Pw siad na krześle. Pięty uniesione, czubki palców dotykają podłogi.

Ruch - przestawienie kolejno nóg do przodu.



12. Pw siad ugięty, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Stopy ugięte podeszwowo,

palce stóp oparte na woreczkach, pięty uniesione nad podłogą.

Ruch - prostowanie nóg z maksymalnym wysuwaniem woreczków w przód

bez dotykania piętami podłogi.

13.Pw siad ugięty, dłonie oparte na podłodze z tylu, stopy zgięte podeszwowo, palce stóp

oparte na woreczkach, pięty uniesione nad podłogą.

Ruch - zataczanie woreczkami kółek po podłodze.

14.Pw siad na krześle. Przed stopami na podłodze leży woreczek, a dalej kółko z szarfy.

Ruch - chwyt woreczka palcami jednej stopy i rzut do kółka.

15.Pw siad na krześle. Palce jednej stopy przyciskają woreczek do podłogi.

Ruch - próba wyciągnięcia woreczka palcami drugiej stopy.

16.Pw siad na ławeczce bokiem. Przy stopach na podłodze leży woreczek.

Ruch - chwyt woreczka palcami obu stóp i przeniesienie go na drugą stronę

ławeczki.

17.Pw siad na krześle. Prze krzesłem na podłodze leży laska. Palce stóp oparte

na lasce, pięty w górze.

Ruch - przenoszenie laski jak najdalej w przód, bez dotykania piętami

podłogi.

18.Pw siad na krześle. Stopy oparte na lasce leżącej na podłodze.

Ruch - naciskanie stopami na laskę i toczenie laski w przód i tył.

19.Pw siad ugięty. Stopy obejmują piłkę. Ręce oparte na podłodze z tylu.

Ruch - uniesienie nóg z piłką nad podłogą.

20.Pw siad ugięty. Stopy obejmują piłkę. Ręce oparte na podłodze z tyłu.

Ruch - wyrzut piłki stopami w górę.

21.Pw leżenie tyłem. NN w górze. Na stopach leży piłka. RR w pozycji „skrzydełek"

leżą na podłodze. Ruch - utrzymanie piłki na stopach.
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