
Ćwiczenia: skośna miednica – tyłopochylenie prawostronne, 

 – skolioza lewostronna lędźwiowa. 

 

 

1. Pw. Siad prosty. Przybory: wałek do rolowania lub piłka. Umieścić wałek na podłodze 

pod udami, rr podparte z tyłu. 

Ruch: Unieść biodra, wykorzystać ciężar ciała i przetoczyć się w przód i tył przez 

około minutę.  

 

 

2. Pw. Klęk jednonóż. Pkd wyprostowane w stawie kolanowym, lkd zgięta.  

Ruch: Opad tułowia w przód, napięcie tyłu pkd, następnie pogłębienie rozciągnięcia, 

opad tułowia w przód. Ćwiczenie powtórzyć 10 razy. 

 

 

 

 



3. Pw. Leżenie przodem. Lkd wyprostowana, pkd zgięta w kolanie i stawie biodrowym  

w odwodzeniu. Przybory – roler lub piłka twarda gumowa. 

Ruch: Przenieść ciężar ciała na wewnętrzną stronę uda i rolować mięśnie 

przywodzące.  

Czas trwania 1-2 minuty 

 

 

4. Pw. Siad prosty, lkd wyprostowana pkd zgięta w stawie biodrowym i kolanowym. 

Stopa oparta o udo nogi przeciwnej – tak jakby oglądamy podeszwę stopy. 

Ruch: Dłonie oprzeć na kolanie, nacisnąć pionowo w dół, rozciągnąć – napiąć mięśnie 

przywodzące i rozciągnąć w kierunku podłoża. Ćwiczenie powtórzyć 10 razy.  

 

 

 

 

 

 



5. Pw. Na prawym boku. Kd zgięte w kolanach i biodrach. Lkd oparta na skrzynce, 

krześle lub stołku. Pk górne zgięta w łokciu oparta o podłoże. 

Ruch: Unoszenie bioder w podparciu na prawym łokciu i wewnętrznej części lewego 

uda. 

Ćwiczenie wykonać w 3 seriach po 10 powtórzeń – 3 sekundy z uniesionymi 

biodrami. 

 

 

6. Pw. Leżenie na boku lewym. Lkd wyprostowana, pkd zgięta w kolanie, stopa pkd 

oparta po stronie lewej. 

Ruch: Unieść lkd, wykonać ruchy w górę i w dół w napięciu mięśni przez 2 minuty.  

 

 

 



7. Pw. Stanie przy ścianie, drabince lub stole. Stajemy na prawej kd, wzmacniamy 

mięsień pośladkowy średni lkd. 

Ruch: Unieść lkd imitujemy ruch chodu, napiąć mięsień pośladkowy i rozluźnić. 

Ćwiczenie wykonać 2 minuty.  

 

 

8. Pw. Stanie prawym bokiem do ściany. Przybory – roler lub piłka twarda. 

Ruch: Umieścić piłkę między tułowiem (strona prawa) a ścianą. Nacisnąć i wykonując 

półprzysiady masować (rozluźniać) bok. 

 



9. Pw. Stanie prawym bokiem do ściany, pkg prosta w stawie łokciowym. Stopy 

złączone, 1 krok dalej od ściany w stosunku do długości ramienia, lkd na biodrze 

lewym. 

Ruch: Skłon boczny bioder w stronę ściany. Wytrzymać 5 sekund, powrót do pozycji 

wyjściowej 3 sekundy, ćwiczenie powtórzyć 20 razy. 

 

 

10. Pw. Klęk jednonóż na prawym kolanie. Przybory – taśma gumowa lub piłka lekarska 

lub hantle. Tyłem do drabinki, stołu lub bez. Mata lub koc, ręcznik pod kolano.  

Ruch: Skręt tułowia w stronę prawą z rozciągnięciem taśmy, lub trzymając piłkę 

lekarską w dłoniach. Ćwiczenie powtórzyć przez 2 minuty.  

 



rr- ręce 

pkd – prawa kończyna dolna 

pkg – prawa kończyna górna 

lkd – lewa kończyna dolna 

kd – kończyna dolna 

pk – prawa kończyna  

kd – kończyna dolna  


