
Dzień dobry, 

Zaczynamy nasze poranne ćwiczenia. Zapraszamy! 
 

 

Prawidłowa postawa ciała jest różna w zależności od wieku i charakteryzuje się: 

U małego dziecka: 

 niewystawaniem barków do przodu, 

 ustawieniem tyłu głowy i pleców w jednej linii, 

 wypukłym brzuchem, 

 nieznaczną lordozą lędźwiową, 

 całym tułowiem pochylonym do przodu, 

 lekkim zgięciem stawów biodrowych i kolanowych, 

 płaskostopiem do 4-5. roku życia, 

 do około 3. roku życia szpotawością kolan, która około 4. roku życia przechodzi w 
fizjologiczną koślawość. 

 

 

 

1. „Kukułka” 

Siadamy razem z dzieckiem w siadzie skrzyżnym („po turecku”), z rękami 
ułożonymi w “skrzydełka” czyli dłońmi uniesionymi na wysokość barków, 
zgiętymi łokciami i ściągniętymi łopatkami. Pod pupę podkładamy poduszkę lub 
złożony koc tak, żeby pośladki były na wysokości kolan. Pilnujemy, by plecy były 
cały czas proste. Na umówiony sygnał, zaczynamy udawać kukułki wychodzące 
z zegara. Mówiąc „kuku”, wysuwamy głowę do przodu a następnie 
maksymalnie ją cofamy. Ruch wykonujemy samą głową, tułów powinien zostać 



nieruchomy. Należy zwrócić uwagę, aby głowa pozostawała dłużej w pozycji 
cofniętej oraz by przez całe ćwiczenie była ustawiona prosto. 

W tym ćwiczeniu wyrabiamy nawyk prawidłowego ustawienia głowy, dbamy o 
fizjologiczne wygięcie kręgosłupa szyjnego oraz wzmacniamy mięśnie ściągające 
łopatki. 

 

 

 

5. „Łapki” 
Kładziemy się na brzuchu z buzią zwróconą do siebie, w odległości około 0,5 
metra  (jeżeli leżenie w tej pozycji będzie powodowało ból kręgosłupa, to 
możemy podłożyć  pod miednicę poduszkę, aby zmniejszyć nieco wygięcie w 
odcinku lędźwiowym). Wyciągamy przed siebie uniesione nad podłogę 
ramiona, dłonie dziecka zwrócone są do góry a nasze do dołu nad rękami 
dziecka. Dziecko stara się przenieść swoje ręce nad nasze i lekko nas klepnąć w 
ręce z góry. Rodzic (brat, siostra) stara się pomóc dziecku wyprostować ręce w 
przód i lekko podtrzymywać. Jeśli dziecko nie może wykonać ruchu klepnięcia 
odliczamy do 5 i opuszczamy ręce dziecka na podłogę. Powtarzamy ćwiczenie 3-
5 razy. 

W tym ćwiczeniu odciążamy kręgosłup   od obciążenia osiowego, wzmacniamy 
mięśnie karku oraz mięśnie prostownika grzbietu w odcinku piersiowym. 



 

 

„Dosięgnij sufitu” 

Dziecko leży przodem(na brzuchu), ręce ma ułożone pod czołem, nogi ugięte 
w stawach kolanowych. Poduszka podłożona pod biodra i miednicę. 
Unoszenie naprzemienne ud w górę .Rodzic  podkłada rękę pod udo i kolano 
dziecka(zabezpiecza zgięcie w stawie kolanowym i unosi nogę dziecka do 
góry(stopa celuje w sufit) Powtarza ćwiczenie 10 razy i zmiana nogi. 

 

 

Życzymy dobrej zabawy! 


