Zestaw ćwiczeń korekcyjnych
Wzmacniające mięśnie posturalne oraz zwiększające ruchomość kręgosłupa
Poniższy zestaw ćwiczeń ma charakter informacyjny i stanowi jedynie propozycję dla
przeprowadzenia gimnastyki w warunkach domowych pod okiem opiekuna. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości zalecana jest konsultacja z lekarzem lub fizjoterapeutą.
Ćw. 1. Nakrywanie się rękoma
Pozycja wyjściowa stanie w rozkroku, kolana
ugięte, dłonie na biodrach.
Ćwiczenie: prawa ręka na biodrze, lewa
wykonuje ruch bokiem w górę nad głowę,
powrót do pozycji wyjściowej, zmiana strony.

Ćw. 2. Rotacja
Pozycja wyjściowa stanie w rozkroku, kolana
ugięte, dłonie na biodrach.
Ćwiczenie: dłonie na kark, łokcie szeroko
rozstawione, skręt tułowia w prawo z wydechem
na raz, powrót do pozycji wyjściowej na dwa,
zmiana strony po 10x.

Ćw. 3. Przenoszenie piłki
Pozycja wyjściowa stanie w rozkroku, kolana ugięte, trzymanie piłki oburącz,
przed klatką piersiową, łokcie ugięte.
Ćwiczenie: napiąć mocno mięśnie brzucha, ustabilizować tułów, na raz
przenieść piłkę na prawo (wydech), na dwa na środek, zmiana strony. Nie
dopuszczać do ruchów miednicą, skrętów nóg oraz odchyleń tułowia.
Modyfikacje:
1) raz na prawą raz na lewą stronę po 10x,
2) najpierw na prawą 10x potem na lewą 10x.
Ćw. 4. Marsz na piłce
Pozycja wyjściowa siad na piłce w rozkroku, mięśnie brzucha napięte,
plecy proste, ręce ugięte w łokciach.
Ćwiczenie: naprzemienne unoszenie kolan do góry (marsz), ręce
wykonują ruchy przód i tył. Gdy prawa noga w górze to lewa ręka lekko z
przodu i na odwrót.

Ćw. 5. „Pajac” na piłce
Pozycja wyjściowa siad na piłce w rozkroku,
mięśnie brzucha napięte, plecy proste, ręce na
biodrach.
Ćwiczenie: Na raz ręce „V”, nogi do rozkroku, na
dwa powrót do pozycji wyjściowej. Nie
wykonywać podskoków.
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Ćw. 1. Twist
Pozycja wyjściowa siad na piłce, stopy złączone, plecy proste,
tułów lekko odchylony do tył, dłonie oparte o piłkę z boku.
Ćwiczenie: Przemieść stopy od 30-50 cm w prawą stronę na raz,
kolana pozostają w miejscu, potem na lewą stronę, utrzymaj
tułów nieruchomo, nie skacz.

Ćw. 2. Wyrzut kończyn dolnych w przód
Pozycja wyjściowa siad na piłce, stopy złączone, plecy
proste, tułów lekko odchylony do tył, dłonie oparte o piłkę
z boku.
Ćwiczenie: Początkowo wolno wyprostować nogi w
kolanach jednocześnie na raz, na dwa powrót do pozycji
wyjściowej. Potem można zwiększyć szybkość i
dynamikę. Pamiętaj nie przechylaj się do tyłu, tułów jak
najbliżej pionu.
Ćw. 3. Unoszenie bioder
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem, podudzia oparte na
szczycie piłki, ręce wzdłuż tułowia.
Ćwiczenie: uniesienie bioder do góry na raz, na dwa powrót
do pozycji wyjściowej.
Ćw. 3. Unoszenie bioder i utrzymanie równowagi.
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem, podudzia oparte na
szczycie piłki, ręce wzdłuż tułowia.
Ćwiczenie: uniesienie bioder do góry na raz, na dwa
uniesienie prostych w łokciach rąk do do sufitu, na trzy
opuszczenie rąk na podłogę, na cztery powrót do pozycji
wyjściowej.
Modyfikacja: Próba utrzymania bioder i rąk w górze od 20-60
sekund.
Ćw. 5. „Pajac” na piłce
Pozycja wyjściowa: siad, nogi ugięte lekko w
biodrach i w kolanach, plecy proste, dłonie
podtrzymują kolana.
Ćwiczenie: przejdź do siadu równoważnego,
wytrzymaj od 20 – 60 sek.
Modyfikacja: Jeśli podstawowe ćwiczenie jest
opanowane to unieś obie ręce do sufitu („do
strzałki”)
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