
Zdrowy kręgosłup 

Trening ukierunkowany na wzmacnianie mięśni układu ruchu odpowiedzialnych za utrzymanie 

prawidłowej postawy, wykonywane w pozycjach jak najbardziej neutralnych i bezpiecznych  

w szczególności dla kręgosłupa.  

W tym zakresie chciałbym zaproponować krótki trening który już od pierwszego ćwiczenia 

będzie ukierunkowany na kręgosłup, mięśnie przykręgosłupowe oraz pozostałe mięśnie układu 

ruchu bezpośrednio wpływające na trzymanie prawidłowej postawy. Zestaw ćwiczeń składa się  

z trzech podstawowych części, tj.:  

a) Część wprowadzająca powszechnie w wielu dyscyplinach nazywana rozgrzewką, tutaj 

jednak od razu nastawiona na wykonywanie ćwiczeń związanych z kręgosłupem dzięki 

czemu od początku wykonywanego treningu pracujemy już nad mięśniami głębokimi.  

b) Część wzmacniająca w skład której wchodzą ćwiczenia bezpośrednio odpowiedzialne  

za wzmacnianie mięśni posturalnych.  

c) Część końcowa polegająca na rozciągnięciu (choć ćwiczenia rozciągające będą przeplatane 

już z ćwiczeniami wzmacniającymi), rozluźnieniu mięśni a także na odprężeniu całego 

organizmu.   

Niezbędne przybory: 

Trening jest zaplanowany tak aby każdy mógł go wykonać w domowym zaciszu bez użycia 

specjalistycznego sprzętu. Będziemy potrzebować karimatę (bądź ręcznik ewentualnie możemy 

ćwiczyć na dywanie), dowolny strój sportowy bez obuwia oraz butelka wody na wypadek 

zmęczenia.  

Zarys treningu  

 Rozgrzewka 

Zajęcia rozpoczynamy od rozgrzewki w pozycji stojącej w prawidłowej pozycji wyjściowej 

ukierunkowanej na te konkretne zajęcia  

 

Pozycja wyjściowa:   

 stajemy stopami na szerokość bioder, palce u stóp są skierowane bezpośrednio  

do przodu, cale stopy stabilnie podparte na podłożu,  

 uginamy minimalnie stawy kolanowe oraz stawy biodrowe,  

 wciągamy i napinamy brzuch (próbujmy przyciągnąć pępek do kręgosłupa i dopiero 

wtedy napiąć brzuch) i utrzymujemy go w takim stanie przez cały okres wykonywania 

ćwiczeń,  

 sp ciągamy łopatki blisko siebie,  

 opuszczamy inamy pośladki i zawijamy biodra pod siebie delikatnie prostując odcinek 

lędźwiowy kręgosłupa,  

 ś 



  barki tak aby szyja była długa,  

 wydłużamy delikatnie odcinek szyjny kręgosłupa poprzez sięganie czubkiem głowy  

do sufitu,  

 cofamy podbródek tak aby znajdował się on nad mostkiem klatki piersiowej.  

W każdym ćwiczeni zwracamy uwagę na spokojny, głęboki oddech. Utrzymując ten spokojny 

rytm, próbujemy dostosować do niego rytm wykonywanych ćwiczeń.  

 

Z pozycji wyjściowej ustalonej na początku wyprowadzamy następujące ćwiczenia:  

1. głębokie wdechy wraz z wznosem ramion bokiem nad głowę x 5; 

2. wdechy - wydłużamy kręgosłup sięgając czubkiem głowy do sufitu, ramionami nad głową 

również sięgamy do sufitu i wspinamy się na palce stop przy każdym wdechy,  

z wydechem wracamy do pozycji wyjściowej x 5; 

3. z pozycji wyjściowej ale z wyprostowanymi ramionami nad głową na przemian raz jedno 

raz drugie ramie z wydechem przyciągamy łokciem do biodra a drugie, które zostaje  

w górze wyciągamy jak najwyżej do sufitu, z wdechem wracamy do pozycji z obydwoma 

ramionami w górze x 5 każde ramie;  

4. z pozycji wyjściowej z wdechem unosimy ramiona przed siebie prostopadle do tułowia, 

utrzymujemy dłonie na wysokości stawu barkowego i wypuszczamy powietrze. Z każdym 

wdechem wykonujemy delikatny skręt tułowia sięgając łokciem jednego z ramion daleko 

za siebie jednocześnie przyciągając łopatkę do kręgosłupa (spinamy mięśnie 

podłopatkowe) i spoglądamy na łokieć za sobą. Z wdechem wracamy z ramionami przed 

siebie x 5 na ramię.  

5. skłony w odcinku szyjnym. Wykonujemy zgodnie z oddechem, wdech wydłużamy szyje 

sięgając czubkiem głowy do sufitu, wydech wykonujemy skłon: 5 razy w przód, po 5  

na boki i to samo stosujemy przy ostatnim ćwiczeniu w tej Seri czyli skrętach szyi. 

Sięgamy jak najdalej podbródkiem w kierunku ramienia jednocześnie delikatnie 

wydłużając szyję  

6. w pozycji wyjściowej układamy ramiona nadgarstkami na kolcach biodrowych a dłonie 

rozkładamy na podbrzusze. Ćwiczenie polega na maksymalnym zaokrąglaniu całego 

kręgosłupa w następującej kolejności od dołu: spinamy maksymalnie pośladki  

i podbrzusze prostując odcinek lędźwiowy a biodra zawijając pod siebie, łokcie nie 

zdejmując dłoni z podbrzusza wypychamy do przodu, barki również staramy się 

wypchnąć jak najdalej w przód w tym samym czasie próbując zaokrąglić plecy i okrągłe 

wypychamy do tyłu, na końcu uginamy szuję i przyciągamy podbródek do klatki 

piersiowej. W tej pozycji powoli wypuszczamy powietrze utrzymując pozycję. Z wdechem 

wracamy do pozycji wyjściowej z dłońmi ułożonymi na podbrzuszu. x 5  

7. dłonie w pozycji wyjściowej podpieramy na biodrach a nogi w stawie kolanowym 

uginamy mocniej niż zwykle. Próbujemy naprzemiennie prostować jedna z nóg i wspinać 

się na palce tej nogi próbując unieść biodro wraz z podpartą dłonią odrobinę wyżej 

jednocześnie nie zmieniając ułożenia pozostałych części. Uginamy w ten sposób 

kręgosłup w odcinku lędźwiowym w płaszczyźnie czołowej tj. na boki. Bardzo ważne jest 



aby druga noga pozostała w niezmiennej pozycji dzięki czemu ruch w odcinku 

lędźwiowym będzie następował w optymalnym zakresie x 5 na nogę   

8. w pozycji wyjściowej układamy jedna dłoń na podbrzuszu a drugą zaraz nad pośladkami. 

Próbujemy uginać kręgosłup w odcinku lędźwiowym ale tym razem w płaszczyźnie 

strzałkowej tj. przód, tył. Prostujemy dopinając pośladki i podbrzusze (wydech) uginamy 

poprzez rozluźnienie podbrzusza i pośladków a spięcie mięśni prostownika grzbietu  

w odcinku lędźwiowym. Dla ułatwienia: próbujemy unieść raz jedna raz druga dłoń nie 

odrywając ich od ciała i utrzymując resztę ciała w niezmienionej pozycji.  

9. skręty tułowia: dopinamy brzuch stabilizując odcinek lędźwiowy kręgosłupa  

i wykonujemy skręty na przemian próbując ciągać z każdym powtórzeniem coraz dalej.  

Z wydechem wykonujemy skręt z wdechem wracamy. Im dynamiczniej wykonujemy ćw. 

tym krótszy będzie oddech.   

10. skłon z rolowaniem. Z pozycji wyjściowej nabieramy pełne płuca powietrza, wydłużamy 

ciało i z wydechem zaczynamy od góry do doły wykonać pełen skłon uginając kręgosłup 

kręg po kręgu. Zaczynamy od opuszczenia podbródka do klatki piersiowej, wypchnięcia 

w przód i ściągnięcia do siebie barków. Pozwalamy ramionom i głowie całkowicie luźno 

wisieć. Następnie próbując wyczuć swoje ciało, swój kręgosłup powoli i dokładnie, kręg 

po kręgu uginamy kręgosłup przechodząc do pełnego skłony. W skłonie wykonujemy 

kilka głębokich wdechów próbując rozluźniać mięśnie grzbietu.  

 

 

Wzmacnianie 

Grzbiet:  

1. Wypychanie bioder 

Pozycja wyjściowa leżenie tyłem z nogami ugiętymi. Stopy ustawiamy w takiej odległości  

od pośladków aby nasz kręgosłup był stabilnie podparty w odcinku lędźwiowym. Ramiona 

wierzchem dłoni podparte wzdłuż tułowia. 

Wypychamy biodra poprzez rolowanie. Próbujemy spiąć pośladki, podbrzusze i cały brzuch  

z pełną kontrolą i świadomością odrywając kręg po kręgu całe plecy od podłogi(wdech), wracamy 

w odwrotnej kolejności, zaczynając od odcinka piersiowego odkładamy kręgosłup kręg po kręgu 

na końcu ląduje odcinek lędźwiowy i dopiero biodra z pośladkami. Do końca utrzymujemy 

intensywna prace mm brzucha i pośladków, staramy się pracować powoli i dokładnie utrzymując 

rytm wykonywanych ćwiczeń z rytmem spokojnego głębokiego oddechu. x 10 

 

2. Ściąganie łopatek  

W leżeniu przodem czoło podpieramy na podłożu a dłonie splecione palcami układamy z tyłu na 

głowie, łokcie opadają na podłogę.  Z tej pozycji nie odrywając dłoni od głowy ani głowy  



od podłoża unosimy łokcie jak najwyżej ściągając łopatki jak najbliżej siebie i dopinając mm 

podłopatkowe. X 12  

3. Wzmacnianie grzbietu i stabilizacja 

Klęk podparty, dłonie podpieramy bezpośrednio pod stawem barkowym, palce dłoni skierowane 

do przodu, kolana podpieramy bezpośrednio pod stawem biodrowym. Kolana podparte  

na szerokość bioder. Wciągamy i napinamy brzuch stabilizując odcinek lędźwiowy. Z wydechem 

odrywamy dwie kończyny po przekątnej i łączymy łokieć z kolanem pod sobą, wypuszczamy całe 

powietrze i z wdechem próbujemy wyprostować obie kończyny: dłonią sięgając nad głowę  

i przed głowę a stopą za biodro. Staramy się nie dopuścić do nadmiernej pracy odcinka 

lędźwiowego poprzez mocną pracę mm brzuch. Pamiętajmy że kończynami sięgamy przed  

i za siebie a nie do sufitu. Wykonujemy 5-10 powtórzeń jednym ciągiem na jedna przekątna  

i dopiero zmieniamy przekątną na drugą 10-20 powtórzeń. 

4. Brzuch  

Oczywiście brzuch pracuje w każdym naszym ćwiczeniu. Ponadto proponuje trzy ćwiczenia które 

są bezpieczne dla naszego kręgosłupa a ponadto wzmacniają mm brzucha a także mm głębokie.  

W leżeniu tyłem unosimy wszystkie kończyny prostopadle do tułowia. Głowa jest podparta  

i łopatki również doklejone do podłogi. Na przemian raz jedna raz druga przekątna(prawa ręka 

lewa noga, lewa ręka prawa noga) opuszczamy kończyny w kierunku podłogi do momentu,  

aż poczujemy że nasz odcinek lędźwiowy kręgosłupa zaczyna odsuwać się od podłogi a nasza 

praca mm brzucha nie jest w stanie utrzymać go stabilnie podpartego. W tym momencie 

zatrzymujemy kończyny, nabieramy powietrza do końca i z wydechem zaczynamy wracać 

kończynami do ustawienia początkowego. Jeżeli lędźwia pozostają cały czas podparte i nie 

odskakują od podłogi możemy opuścić kończyny do samej podłogi jednakże nie dotykając nimi 

do niej. 6-10 x na przekątną. 

5. Odwrotne brzuszki  

Pozycja w leżeniu tyłem z nogami uniesionymi prostopadle do tułowia. Wciągamy i napinamy 

brzuch ramiona podbieramy wzdłuż tułowia, głowa również podparta, linia kolan znajduje się  

za linią bioder w kierunku głowy. Nie dopuszczamy do wypchnięcia kolan w przód przed biodra!  

Z tej pozycji próbujemy proste, nogi bez pracy w stawie kolanowym, przenieść nad klatkę 

piersiową odrywając biodra od podłogi(wydech) i wrócić dużo wolniej(wdech). 8-12 x  

 

6. Mięśnie skośne brzucha  

Leżenie tyłem (jak w wypychaniu bioder), jedno rami podparte na podłodze prostopadle  

do tułowia, drugie uniesione prostopadle do tułowia. Próbujemy sięgnąć uniesionym ramieniem 

do sufitu utrzymując dłoń cały czas nad stawem barkowym po swojej stronie. Odrywamy 

łopatkę, głowę ale łopatka ramienia podpartego musi pozostać cały czas doklejona do podłogi. 

Wykonujemy 5-10 takich wypchnięć i zmieniamy stronę.  10-20 x   

 



 

Część końcowa rozciągająca, rozluźniająca  

1. w klęku podpartym wykonujemy koci grzbiet. Próbujemy na przemian wykonywać plecy 

wklęsłe i okrągłe zawsze poprawiając ułożenie pleców od dołu do góry. Plecy wklęsłe: 

biodra wypychamy do góry, brzuch wypychamy do podłogi i na końcu głowę unosimy  

do góry i w przód delikatnie wydłużając szyję. Plecy okrągłe: biodra zawijamy pod siebie, 

plecy wypychamy do góry i na końcu głowę chowamy między ramiona podbródek 

przyciągając do mostka. Ćwiczenie jak każde synchronizujemy ze spokojnym głębokim 

oddechem: plecy wklęsłe – wdech, plecy okrągłe wydech. 

2. z klęku podpartego ramiona podpieramy za linią głowy i biodra opuszczamy na podłogę 

pozostając w podparciu na prostych ramionach (biodra myszą leżeć podparte  

na podłodze!), głowę unosimy wysoko wydłużając szyje w tej pozycji wykonujemy 4-6 

spokojnych głębokich wdechów. 

3. w leżeniu tyłem ramiona podpieramy szeroko prostopadle do tułowia, dłonie podpieramy 

wierzchem doklejając łopatki do podłogi. Uginamy staw biodrowy i kolanowy do konta 

prostego(kolano nad biodrem), wykonujemy głęboki wdech i z wydechem opuszczamy 

kolano w kierunku podłogi( lewe kolano w prawą stronę, w przypadku prawego - w lewą) 

a głowę skręcamy w kierunku przeciwnym pilnując aby obydwie łopatki cały czas 

pozostały doklejone do podłogi. W tej pozycji wykonujemy 2-4 głęboki wdechy po czym 

z kolejnym wdechem wracamy do pozycji wyjściowej z kolanem nad biodrem. 

Powtarzamy 3-5 razy i zmieniamy stronę. 

4. w leżeniu tyłem układamy się wygodnie ramiona układając wzdłuż tułowia  

ale nieznacznie od niego oddalone tak aby dłonie znalazły się na wysokości bioder, dłonie 

podparte wierzchem na podłodze, stopy układamy minimalnie szerzej od naszych bioder. 

W tej pozycji (możemy zamknąć oczy) przez 1-2 min. wykonujemy głębokie oddechy 

próbując się maksymalnie odprężyć i zrelaksować.  
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