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Wychowanie dziecka we względzie fizycznym albo

lekarskim jest to je tak pielęgnować i tak prowadzić,

ażeby nie tylko życie i zdrowie od wszelkiego ochronić

szwanku, ale nadto to ostatnie tak zabezpieczyć i

utwierdzić, aby przez to dobry byt i szczęście człowieka

na całe życie zapewnić”

Jędrzej Śniadecki (1768-1838)  



• Prawidłowa postawa ciała i sprawność

motoryczna są podstawą uczenia się

szkolnego.

• Mają także wpływ na zachowanie i sferę

emocjonalną.

Siedzenie w ławce szkolnej bez ruchu, skupianie

uwagi wymaga kontroli postawy, równowagi oraz

orientacji położenia ciała i dodatkowo udziału

korowych ośrodków odpowiedzialnych za

utrzymywanie uwagi.

Dlaczego postawa ciała jest tak ważna dla rozwoju dziecka ?



Wiele spośród tych wyższych procesów poznawczych jest

pod względem neurofizjologicznym zakorzenione w

układach odpowiadających za kontrolę posturalną,

Kiedy system posturalny funkcjonuje sprawnie, dziecko może

swobodnie koncentrować się na wyższych funkcjach, zajmując się

koncentracją uwagi, myśleniem i uczeniem nie zaś drobiazgową

kontrola postawy ciała.

Metoda INPP

Dlatego dbałość o prawidłową postawę ciała

wykracza daleko poza sferę estetyczną i rozwoju

fizycznego.

Dziecko z niezintegrowanym

systemem reakcji

posturalnych.



Ryc. 2. Postawa skoliotycznaRyc.1. Prawidłowa postawa ciała



Ryc. 2. Dziecko ze skoliozą



Ryc. 4.  Plecy okrągłe (lat. Dorsum rotundum)



Ryc. 5 . Plecy wklęsłe (dorsum concavum)



Ryc. 6. Plecy okrągło- wklęsłe (dorsum rotundo-concavum))



Ryc. 7. Plecy płaskie (dorsum planum)



Ryc. 9. Kolana koślawe



Ryc. 10. Kolana szpotawe



Występowanie wad postawy: badania na grupie 301 dzieci kieleckich z 2016 roku

Badania wykonano  w Laboratorium Posturologii na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Postawa w płaszczyźnie 

strzałkowej

Dziewczęta Chłopcy Razem
Test wskaźnika struktury p

N % N % N %

Pomniejszona kifoza, 

pomniejszona lordoza 

(plecy płaskie)

22 15,49 26 16,35 48 15,95 0,83893

Pomniejszona kifoza, 

prawidłowa lordoza
41 28,87 26 16,35 67 22,26 0,00914

Pomniejszona kifoza, 

powiększona lordoza
12 8,45 2 1,26 14 4,65 0,00309

Prawidłowa kifoza, 

pomniejszona lordoza
1 0,7 16 10,06 17 5,65 0,00045

Postawa o prawidłowym 

przebiegu fizjologicznych 

krzywizn kręgosłupa

36 25,35 51 32,08 87 28,9 0,19896

Prawidłowa kifoza, 

powiększona lordoza 

(plecy wklęsłe)

18 12,68 17 10,69 35 11,63 0,59189

Powiększona kifoza, 

prawidłowa lordoza 

(plecy okrągłe)

2 1,41 10 6,29 12 3,99 0,03072

Powiększona kifoza, 

powiększona lordoza 

(plecy okrągło – wklęsłe)

10 7,04 11 6,92 21 6,98 0,96637

Razem 142 47,18 159 52,82 301 100



Występowanie postaw skoliotycznych i skolioz: badania na grupie 301 dzieci kieleckich z 2016 roku

Badania wykonano  w Laboratorium Posturologii na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Postawa w 

płaszczyźnie 

czołowej

Dziewczęta Chłopcy Razem

Test wskaźnika 

struktury p

N % N % N %

Postawa 

prawidłowa
58 40,85 71 44,65 129 42,86 0,50501

Postawa 

skoliotyczna
76 53,52 85 53,46 161 53,49 0,99141

Skolioza 8 5,63 3 1,89 11 3,65 0,08372

Razem 142 47,18 159 52,82 301 100



Przyczyny wad postawy:

Niedobór ruchu, i łączący się z tym  siedzący tryb 

życia,

przyjmowanie jednorodnych, długotrwałych

nieprawidłowych pozycji statycznych - w szkole

w domu,

Ciągle jeszcze zbyt niski poziom świadomości

zdrowotnej rodziców.

PS



• Postawa ciała dzieci zwykle

oceniana jest i korygowana w

okresie przedszkolnym i

szkolnym. Proces posturogenezy

rozpoczyna się jednak już w

życiu płodowym i jest

kontynuowany po urodzeniu.

• Rozwój postawy uwarunkowany

jest jakością układu

antygrawitacyjnego.



NP



Postawa ciała uwarunkowana jest wieloma

czynnikami, w tym przede wszystkim regulacją

ośrodkową, której jakość związana jest ze stopniowo

rozwijającym się w ontogenezie nawykiem postawy.
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Biofeedback przez lustrem







Nieprawidłowe pozycje statyczne

Prawidłowe pozycje statyczne



 Chyba najczęściej spotykana nieprawidłowa
pozycja. Zamiast siedzieć prawidłowo i
odchylić oparcie siedzenia, przechylamy się
na jedną stronę krzesła i obracamy górną
część tułowia.

 Skutek: dochodzi do napięcia szyi i pleców.
Ponadto łokieć jest wykorzystywany do
podparcia się.

 Skutek: całkowity ciężar górnej części ciała
spoczywa na bardzo niewielkim punkcie
łokcia, a nerwy i ścięgna zostają ściśnięte.



Prawidłowo chwycić mysz: Mysz należy chwycić całą dłonią i pamiętać o zachowaniu prostej linii. Być może
pomocna okaże się tutaj poniższa sztuczka: mysz należy sobie wyobrazić po prostu jako „naturalne
przedłużenie” ręki. W żadnym razie: nie zginać rąk.



Całodobowy system przeciwdziałania

wadom postawy:

Gimnastyka poranna powinna trwać 10–

15 min.

Dojście do szkoły.

Ubranie.

Obuwie.

Nauka w szkole (standardy ISO).

Oświetlenie klasy szkolnej.

Ćwiczenia śródlekcyjne.

Lekcje wychowania fizycznego.

Zajęcia korekcyjne pozaszkolne (dla

dzieci ze skolioza fizjoterapia).

Odrabianie lekcji,

Reedukacja posturalna prowadzona

przez fizjoterapeutów powinna

powrócić do polskich szkół.



Tornister: Szelki, usztywnioną

ściankę, wg Sanepidu – 10% to

tzw. niska norma, 15% to tzw.

wysoka norma masy ciała dziecka

Należy kontrolować zawartość

tornistra dziecka.

Odpowiednie rozłożenie

zawartości w tornistrze.

Rodzice powinni przypominać

dziecku, aby nosiło tornister na

obu ramionach.

Jeśli dziecko ma założony na plecy

tornister, w którym ma spakowane

wszystkie potrzebne do szkoły

rzeczy a przy tym nie zmienia to

jego sylwetki, oznacza to, że

tornister jest prawidłowo

dobrany..Reedukacja posturalna powinna powrócić

do polskich szkół podstawowych.



 Mechaniczne postrzeganie roli mięśni w reedukacji

posturalnej powoduje nieuzasadnione koncentrowanie się

na formowaniu tzw. gorsetu mięśniowego, a ściślej

mówiąc na ćwiczeniach kształtujących siłę i

wytrzymałość mięśni posturalnych.

 Ten element wspomnianego postępowania jest

oczywiście ważny, ale podejście do funkcjonowania tych

mięśni musi być zupełnie odmienne.

 Istnieje dostatecznie dużo dowodów na to, że

pomimo znacznej siły i wytrzymałości mięśni

posturalnych często przyjmowana jest nieprawidłowa

postawa, nawet rozwija się wada postawy.
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Liczba Procent

Kąt kifozy [o] nieprawidłowa 7 63,63

Kąt lordozy [o] nieprawidłowa 6 54,54

Kąt kifozy i 
lordozy [o]

nieprawidłowa 9 81,82

Postawa skoliotyczna 3 27,27

Plecy wklęsłe 2 18,18

Plecy płaskie 4 36,36

 W 2014 w Laboratorium Posturologii na Wydziale

Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach wykonano badania

postawy ciała 11 bramkarzy Reprezentacji Polski

juniorów w piłce ręcznej w wieku 15-19 lat.

 Badani trenowali codziennie, a czas jednostki

treningowej wynosił 90 minut.

 Mimo to taka dawka ruchu nie uchroniła

trenujących od wad postawy ciała.

 Kształtowanie nawyku postawy nie jest bowiem

związane z ilością ruchu, czy ze wzmacnianiem

poszczególnych grup mięśni posturalnych, lecz

przede wszystkim z integracją ich funkcji w

reakcjach nastawczych i równowagi. Sam ruch nie

chroni przed wadą postawy !.
 Sam ruch nie chroni przed wadą postawy !.

W tabeli przedstawiono wady postawy

występujące u 11 bramkarzy Reprezentacji

Polski juniorów w piłce ręcznej w wieku 15-19

lat.

Nieprawidłowy kąt kifozy miało 63,63% badanych

a nieprawidłowy kąt lordozy 54,54%. Plecy wklęsłe

stwierdzono u 18,18% a plecy płaskie u 36,36%

badanych. Nieprawidłowości dotyczyły 81,82%

badanych.

Piłka ręczna jest dyscyplina asymetryczną i można

powiedzieć, że sprzyja wadom postawy.



DZIĘKUJĘ

Pracowania Posturologii UJK w Kielcach

http://jacekwilczynski.com.pl/
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