
REHABILITACJA RUCHOWA  

MARCIN GALWAS 

Szanowni Państwo 

W dalszym ciągu nie możemy spotkać się na tradycyjnych zajęciach w szkole. W poniższym 

tekście przygotowałem dla Państwa kilka wskazówek jak zachować prawidłową postawę 

ciała. 

W razie jakichkolwiek pytań lub indywidualnych konsultacji, zapraszam do kontaktu e-mail : 

m.galwas1990@gmail.com  

Pozdrawiam i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia w szkole !!! 

Zachowanie prawidłowej postawy ciała wpływa na równomierne napięcie mięśni 

posturalnych, prawidłowe formowanie krzywizn anatomicznych kręgosłupa. 

Zachowanie odpowiedniej postawy ciała pozwala zapobiegać bólom kręgosłupa i jego 

deformacjom w późnym wieku, chroni przed zwyrodnieniami narządu ruchu, a także 

ułatwia oddychanie. 

 

CHCESZ MIEĆ ZDROWY KRĘGOSŁUP….DBAJ O NIEGO OD SAMEGO 

POCZĄTKU PRZEZ CAŁE ŻYCIE. 

 

Postawa ciała jest cechą charakterystyczną każdego człowieka, po której – nawet z daleka 

możemy go poznać . W utrzymaniu charakterystycznej dla człowieka postawy ciała istotną 

rolę odgrywa przyzwyczajenie, a więc, jak to inaczej określamy, nawyk ruchowy. Może to 

być nawyk prawidłowej bądź nieprawidłowej postawy ciała. 

 

Należy pamiętać, że kręgosłup pełni szereg funkcji, takich jak: 

 Funkcja podporowa – podpora dla czaszki oraz obręczy barkowej i miednicznej 

 Jest również miejscem przyczepu mięśni głowy, szyi, tułowia i kończyn 

 Ochrania rdzeń kręgowy.  
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Do najczęstszych schorzeń kręgosłupa należą skrzywienia (np. skolioza, pogłębiona 

kifoza, pogłębiona lordoza, kifoskolioza). Każde usztywnienie, zwiększone napięcie, 

zwyrodnienia, nawykowa zmiana ustawienia czy też brak równowagi nawet jednej z krzywizn 

powoduje wadliwe ustawienie całego ciała.  

Nieprawidłowa postawa jest często wynikiem złych nawyków, utrwalanych przez 

długotrwałe siedzenie czy stanie w wadliwej pozycji. Kontrola lub zmiana choćby jednego 

złego nawyku zapewnia przeniesienie korekty ustawień na inne, nawet najbardziej dystalne, 

części ciała. 

Poniżej przedstawię kilka zaleceń dotyczących prawidłowej postawy ciała zachowanych  

w różnych pozycjach tj. stojącej, siedzącej, leżącej. 

Pozycja siedząca: 

 Podczas pracy przy komputerze, podczas grania w gry, oglądania filmów górna 

krawędź monitora powinna znajdować się lekko poniżej linii wzroku. 

 Ekran powinien znajdować się w odległości ok. połowy metra od Naszego wzroku. 

 Nasza obręcz barkowa powinna być obniżoną a ramiona lekko cofnięte. 

 Przedramiona powinny być oparte równolegle do podłoża, powinny być rozluźnione. 

 Kolana powinny być zgięte pod kątem 90- 110 stopni. 

 Stopy powinny spoczywać płasko na podłodze, najlepiej oparte na podnóżku. 

 Nie pozostawaj zbyt długo bez ruchu w tej samej pozycji – mniej więcej c o 30 do 60 

minut zmień pozycję ciała, wstań lub przejdź parę kroków. 

Do siedzenia dobrze jest zastosować ergonomiczne krzesło, fotel lub piłkę, która zmusza 

nasze mięśnie posturalne do ciągłej pracy w celu utrzymania równowagi. Wzmocnienie 

mięśni wpływa bardzo korzystnie na korektę postawy. 

Pozycja stojąca: 

 Tył głowy, łopatki oraz pośladki powinny być ustawione w jednej płaszczyźnie, 

możemy sprawdzić to przy ścianie, sprawdzając czy wszystkie wymienione punkty do 

niej przylegają tj. głowa, łopatki. 

 Barki obniżone, rozluźnione utrzymujemy na tym samym poziomie. 



 Łopatki powinny być ściągnięte do tyłu, nie powodując niefizjologicznego cofnięcia 

barków. 

 Klatka piersiowa powinna być „otwarta”, lecz niewypchnięta nadmiernie do przodu. 

 Brzuch „wciągnięty”. 

 Ramiona zwisają swobodnie wzdłuż ciała. 

 Miednica ustawiona w neutralnej pozycji, unikamy nadmiernego wypychania do 

przodu lub do tyłu. 

 Kończyny dolne wyprostowane w stawach biodrowych oraz kolanowych. 

 Stopy w lekkim rozkroku (na szerokość stopy) 

 Unikaj stania przez dłuższy czas w tej samej pozycji.  

 Unikaj nadmiernego obciążania pięt. 

Pozycja leżąca: 

Warto zadbać o kręgosłup za pomocą doboru odpowiedniej wielkości poduszek, wałków 

oraz właściwie dobranego materaca. 

 Pozycja na plecach jest najkorzystniejsza . Poduszka pod głową nie powinna być za 

duża.  

 Pozycja leżąca na boku. W tej pozycji najlepiej zgiąć kończyny we wszystkich 

stawach.  

 Pozycja leżąca na brzuchu - niestety najmniej korzystna.  

Podstawowymi działaniami w celu utrzymania prawidłowej postawy ciała są: 

Ograniczenie siedzącego trybu życia, zwiększenie ogólnej aktywności ruchowej.  

Dostosowanie sprzętów domowych do potrzeb i możliwości fizjologicznych kręgosłupa. 

Szczególnie cenne są formy aktywności ruchowej, które człowiek może kultywować przez 

całe życie. Jak np.: pływanie, narciarstwo, łyżwiarstwo, turystyka (piesza, rowerowa), tenis,  

i inne gry sportowe. Wdrożenie od dzieciństwa do systematycznego uprawiania danej 

dyscypliny, zasmakowanie w przyjemnościach, jakie ona daje, stwarza podwaliny 

zachowania zdrowia. W każdym wieku dostępną formą aktywności ruchowej jest gimnastyka.  

 



WSKAZÓWKI PROFILAKTYCZNE : 

1. Odżywianie pokarmami bogatymi w białko, szkodliwe jest zarówno niedożywienie jak i 

przekarmienie. 

2. Eliminować długie oglądanie telewizji, co związane jest z przebywaniem dziecka w pozycji 

siedzącej przymusowej). 

3. Odzież powinna być lekka nie krępująca ruchów. 

4. Obuwie powinno być elastyczne, miękkie, z szerokimi noskami. 

5. Prace przy stoliku powinny być przerywane co 30-40 minut zabawą ruchową, lub pracą, 

która wymaga ruchu. 
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