
Innowacja
„Trzymaj się prosto”

-
czyli jak pomóc 

naszym uczniom

ś

ł ś ń



Trzymaj się prosto
Głównym założeniem innowacji jest szeroko pojęta profilaktyka wad postawy. 
Są to działania prowadzone na terenie szkoły mające na celu zapobieganie 
wadom postawy, korygowanie już istniejących wad wśród naszych uczniów, 
wdrażanie uczniów do aktywności ruchowej.

Innowacja zakłada:
• działania informacyjno – instruktażowe dla nauczycieli i rodziców, 

uświadamiające przyczyny powstawania wad i zapobieganie im,
• działania skierowane do uczniów (godziny wychowawcze o w/w tematyce, 

gimnastyka śródlekcyjna, praktyczne stosowanie ćwiczeń korekcyjnych i 
zabaw korekcyjnych podczas zajęć z wychowania fizycznego i innych).



Kilka słów o postawie ciała 

• Postawa ciała to indywidualne ukształtowanie ciała i położenie 
poszczególnych odcinków tułowia oraz nóg w pozycji stojącej. 

• Postawa ciała jest nawykiem ruchowym. 

• Swobodną pozycję ciała człowiek może poprawić przez napięcie 
odpowiednich grup mięśniowych. 

• Czynnie poprawiona postawa w odróżnieniu od swobodnej – nawykowej 
jest układem wymuszonym i nosi nazwę bacznej. 

• Postawa jest jednym ze wskaźników prawidłowego rozwoju oraz statycznej 
i dynamicznej sprawności ciała.



Postawa prawidłowa - cechy:

✓ proste ustawienie głowy,
✓ fizjologiczne wygięcia 

kręgosłupa w płaszczyźnie 
strzałkowej oraz prosty kręgosłup 
w płaszczyźnie czołowej,

✓ dobrze wysklepiona klatka 
piersiowa; przednia ściana klatki 
piersiowej jest częścią ciała 
najdalej wysuniętą ku przodowi,

✓ dobrze podparta miednicy na 
głowach kości udowych,

✓ proste kończyny dolne i 
prawidłowo wysklepione stopy.





Wady postawy 
• Odchylenie od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej, 

właściwej danej kategorii wieku, płci i budowy ciała. 

• Wady postawy można podzielić na proste i złożone.

• Proste wady postawy określamy niekiedy jako błędy postawy. 

• Zmiany strukturalne oraz różnorodne deformacje w obrębie 
narządu ruchu nazywamy wadami budowy.(np. wady klatki 
piersiowej, koślawość kolan, skoliozy). 



Wady kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej
• Plecy okrągłe – pogłębienie 

kifozy piersiowej. 

• Charakteryzują się nadmiernym 
wygięciem kręgosłupa ku tyłowi. 

• Wada ta charakteryzuje się 
osłabieniem mięśni grzbietu, 
wysunięciem do przodu głowy i 
barków, przykurczem mięśni 
klatki piersiowej. 

• Funkcja oddechowa klatki 
piersiowej jest upośledzona.



Wady kręgosłupa w płaszczyźnie 
strzałkowej

• Plecy wklęsłe – 
pogłębienie lordozy 
lędźwiowej. 

• Mięśnie są brzucha 
rozciągnięte, a mięśnie 
grzbietu odcinka 
lędźwiowego 
przykurczone.



Wady kręgosłupa w płaszczyźnie 
strzałkowej• Plecy okrągło-wklęsłe – 

zwiększona lordoza lędźwiowa i 
kifoza piersiowa. 

• Zazwyczaj głowa jest pochylona ku 
przodowi, a klatka piersiowa spłaszczona. 

• Zmienione ukształtowanie kręgosłupa 
wpływa na stan mięsni i więzadeł: mięśnie 
grzbietu ulegają rozciągnięciu w odcinku 
piersiowym, w lędźwiowym ulegają 
skróceniu. 

• Przykurczowi ulegają również mięśnie 
obręczy barkowej i klatki piersiowej.

•  Zwiększona lordoza przesuwa narządy 
jamy brzusznej ku przodowi, mięśnie 
brzucha ulegają rozciągnięciu. 

• Osłabione są mięśnie pośladkowe.



Wady kręgosłupa w płaszczyźnie 
czołowej

• Boczne skrzywienie 
kręgosłupa (skolioza) – 
jest to odchylenie od osi 
anatomicznej całego 
kręgosłupa lub jego 
odcinka w płaszczyźnie 
czołowej, które pociąga za 
sobą wtórne zmiany w 
układzie narządu ruchu, 
klatce piersiowej i 
narządach wewnętrznych. 



• Klatka piersiowa lejkowata 
(szewska) – jest następstwem 
wrodzonego zaburzenia rozwoju 
przepony lub też nieproporcjonalnego 
rozrostu chrząstek żebrowych w 
stosunku do jej elementów. 
Charakteryzuje się lejkowatym 
zapadnięciem dolnej części mostka i 
przylegających odcinków żeber. Na 
skutek osłabienia mięśni grzbietu, 
wysunięcia barków do przodu, 
spłaszczenia klatki piersiowej i 
wiotczenia mięśni brzucha, przy 
oddychaniu występują paradoksalne 
ruchy klatki piersiowej. 



• Klatka piersiowa kurza – 
cechuje ją zniekształcenie 
mostka, który tworzy silne 
uwypuklenie do przodu na 
kształt dzioba łodzi. 

• W wyniku tego żebra tracą 
wygięty kształt tworząc 
poniżej sutków wyraźną 
wklęsłość.



Wady kończyn dolnych

• Kolana koślawe – oś 
podudzia tworzy z osią uda 
kąt otwarty na zewnątrz, tzn. 
odcinek obwodowy jakim 
jest podudzie znajduje się w 
odwiedzeniu. 



Wady kończyn dolnych

• Kolana szpotawe – oś 
podudzia tworzy z osią uda 
kąt otwarty do wewnątrz, 
tzn. odcinek obwodowy 
jakim jest podudzie, w 
stosunku do stawu 
kolanowego jest w 
przywiedzeniu.



Wady stóp:

• stopa płaska - obniżenie podłużnego sklepienia 
stopy,

• stopa płasko-koślawa – obniżenie podłużnego 
sklepienia stopy i skręcenie pięty na zewnątrz, 
pięta opiera się o podłoże brzegiem 
przyśrodkowym,

• stopa poprzecznie płaska – obniżenie kości 
śródstopia i spłaszczenie łuku poprzecznego 
przedniego,

• stopa szpotawa – skręcenie pięty do wewnątrz i 
oparcie jej na krawędzi zewnętrznej,

• stopa wydrążona – pogłębienie wydrążenia 
stopy w odcinku między guzem piętowym a 
głowami kości śródstopia i równoczesne 
skrócenie tego odcinka,

• stopa końska,
• stopa piętowa.



Zniekształcenia palców stóp

• paluch koślawy – odchylenie 
palucha ku stronie bocznej 
(zewnętrznej),

• paluch sztywny – sztywność 
stawu śródstopno-paliczkowego 
palucha paliczkowego palucha 
najczęściej w zgięciu 
paliczkowym,

• palce młoteczkowane – wada 
polega na kątowym zgięciu stawu 
międzypaliczkowego



Jak możemy pomóc poprawić postawę ucznia i nie 
dopuścić do pogłębienia się wady?

• Zwróćmy uwagę, czy ławka i krzesło jest prawidłowo 
dobrane do wzrostu i wagi ucznia.

• Zwróćmy uwagę jak siedzi, czy się nie garbi.
• Zwróćmy uwagę jak nosi plecak.
• Zwróćmy uwagę jak podnosi przedmioty z podłogi.
• Przeprowadzajmy często ćwiczenia śródlekcyjne.



Jak możemy pomóc
Dobór krzesła i ławki dla ucznia



        Jak siedzieć ?

• Podczas siedzenia 
trzymaj plecy prosto      
i podeprzyj tułów 
ramionami



Jak nosić plecak?

• Noś plecak zawsze 
na obu ramionach



Jak podnosić ciężkie przedmioty



Jak można pomóc
Ćwiczenia śródlekcyjne



Cele ćwiczeń śródlekcyjnych

1. przeciwdziałanie negatywnym skutkom znużenia i zmęczenia 
gromadzonego w ciągu dnia pracy ucznia,

2. 2. ożywienie funkcji wegetatywnych, pobudzenie czynności układów 
krążenia i oddychania, przesunięcie masy krwi z okolic miednicy, kończyn 
dolnych i mózgu do okolic niedokrwionych, a przede wszystkim do mięśni 
szkieletowych i górnej części tułowia zwłaszcza prawej ręki,

3. korygowanie postawy ciała poprzez ruch wszechstronnie angażujący 
układ kostnostawowo-mięśniowy, zwłaszcza rozciąganie przykurczonych 
w czasie siedzenia mięśni klatki piersiowej i wzmacnianie rozciągniętych 
mięśni grzbietu,

4. odciążenie analizatorów: wzrokowego przez zmianę akomodacji oka 
ustawionego tale na jedną odległość oczu do zeszytu lub książki oraz 
słuchowego,

5. kształtowanie trwałego nawyku stosowania aktywnego wypoczynku i 
regeneracji sił w czasie pracy umysłowej w szkole i w domu.



Metodyka

1. Ćwiczenia śródlekcyjne powinno się organizować na każdej lekcji w 
momencie, kiedy nauczyciel zauważy pierwsze objawy zmęczenia i 
znużenia uczniów. 

2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy otworzyć okna.
3. W czasie prowadzenia ćwiczeń należy zwracać uwagę na ustawienie 

uczniów i dobór odpowiednich pozycji wyjściowych, by zapewnić 
ćwiczącym bezpieczeństwo i swobodę ruchu.

4. Należy utrzymać w grupie porządek i dyscyplinę - błędne jest mniemanie, 
że najlepszym wypoczynkiem jest zupełna swoboda.

5. Nie należy prowadzić ćwiczeń mechanicznie - moment rozpoczęcia i czas 
trwania, także charakter muszą być elastyczne.

6. Ćwiczenia muszą być łatwe, proste i dobrze znane, nie mogą wykraczać 
poza właściwy danej klasie program wychowania fizycznego.


