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Ćwiczenia poprawiające mechanizmy posturalne 



Uwaga!!!

Do wykonania ćwiczeń 
potrzebujemy: 

Pojemnik 

10 par skarpet ☺

Starajmy się aby każde ćwiczenie 
było wykonane dokładnie. 
Jeśli dziecko ma trudności zrób np. 
2 powtórzenia ale prawidłowo



Pozycja wyjściowa: dziecko leży na 
plecach kończyny górne wzdłuż 
tułowia, nogi ugięte w kolanach, 
stopy oparte o podłoże. (stopy na 
szerokość bioder). Po jednej stronie 
dziecka leżą skarpety
Ćwiczenie: dziecko unosi biodra do 
góry i przekłada jedną  parę skarpet 
na drugą pod biodrami 



Pozycja wyjściowa: dziecko leży na 
plecach kończyny górne wzdłuż tułowia, 
nogi ugięte w kolanach, stopy oparte o 
podłoże. (stopy na szerokość bioder)
Ćwiczenie: dziecko unosi kończyny górne 
nad podłoże tak aby podeszwowymi 
częściami stóp złapać skarpetkę trzymaną 
przez rodzica. Liczymy do 5. Powtarzamy 
5 razy. Ułożenie kończyn ma być takie, 
aby kolana były lekko ugięte i ustawiały 
się na zewnątrz, stopy znajdowały się nad 
spojeniem łonowym a miednica była 
oparta o podłoże. 



Pozycja wyjściowa: dziecko leży na 
plecach kończyny górne wzdłuż 
tułowia, kończyny dolne ustawione tak 
jak w poprzednim ćwiczeniu tj. stopy 
nad spojeniem łonowym, pomiędzy  
podeszwami stóp skarpetka, kolana 
lekko ugięte ustawione na zewnątrz 
miednica oparta o podłoże  
Ćwiczenie: dziecko prostuje nogi w 
kolanach tak żeby włożyć skarpetkę do 
pojemnika leżącego przed dzieckiem. J



Pozycja wyjściowa: dziecko leży na 
plecach kończyny górne wzdłuż 
tułowia, kończyny dolne ustawione tak 
jak w poprzednim ćwiczeniu tj. stopy 
nad spojeniem łonowym, pomiędzy  
podeszwami stóp skarpetka, kolana 
lekko ugięte ustawione na zewnątrz 
miednica oparta o podłoże. Pudełko 
ustawione za głową dziecka.
Ćwiczenie: dziecko unosi głowę i ręce 
tak aby wziąć skarpetę znajdująco się 
pomiędzy stopami i rękoma wkłada ja 
do pojemnika 



Pozycja wyjściowa: dziecko w 
pozycji na czworaka. Dłonie tworzą 
jedną linię z barkami, kolana z 
biodrami. Pod brzuchem znajdują 
się skarpetki. Przed dzieckiem 
pudełko.
Ćwiczenie: dziecko raz jedną raz 
druga ręką bierze skarpetkę i 
wrzuca do pojemnika. 



• Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca 
przed dzieckiem skarpetki za 
dzieckiem pudełko. Stopy dziecka 
ustawione na szerokość bioder, 
delikatnie ustawione paluchami do 
środka.
• Ćwiczenie: dziecko się pochyla bierze 

skarpetkę i miedzy nogami wrzuca do 
pudełka za dzieckiem. 
• Proszę zwrócić  uwagę na prawidłowe 

ustawienie stóp i kolan w tym 
ćwiczeniu tj. stopy ułożone tak aby 
paluchy były skierowane lekko do 
środka i widoczny ma być łuk 
przyśrodkowy stopy. 


