
Zdrowy kręgosłup 

Część II - Ćwiczenia na okrągłe plecy. 

 

Jest to kontynuacja cz. 1, w której zaproponowałem krótką rozgrzewkę wraz z 

ćwiczeniami wzmacniającymi. W tej części nie proponuję rozgrzewki a same ćwiczenia 

wzmacniające  

i rozciągające. Przed ich wykonaniem zalecam wykonanie ćwiczeń rozgrzewkowych z pierwszej 

części. Przypominam również o wymuszaniu większej pracy mięśni głębokich poprzez 

wciągnięcie brzucha a następnie spięcie mięśni brzucha przed rozpoczęciem każdego ćwiczenia. 

Przypominam również o odpowiedniej harmonii pomiędzy wykonywaniem pracy mięśniowej a 

oddechem. Więcej na ten temat w cz.1.  

Plecy okrągłe charakteryzuje dystonia mięśniowa w obszarze odcinka piersiowego 

kręgosłupa. Mięśnie klatki piersiowej wykazują skłonności do przykurczania się natomiast grupy 

mięśni grzbietu w tym odcinku (przede wszystkim prostowniki grzbietu)  do nadmiernego 

rozciągnięcia. Aby zmniejszyć dolegliwości związane z tą wadą postawy należy wzmocnić mięśnie 

nadmiernie rozciągnięte a zwiększyć zakres ruchu w mięśniach nadmiernie przykurczonych. 

Poniżej proponuję kilka ćwiczeń wzmacniający cały gorset mięśniowy w obrębie klatki piersiowej 

jak również ćwiczenia rozciągające mięśnie w tym odcinku ze szczególnym uwzględnieniem 

mięśni klatki piersiowej.   

Ćwiczenia opisuje jak najprościej a zarazem jak najbardziej obrazowo i jestem głęboko 

przekonany, że grupa osób, do których te zajęcia są skierowane (uczestnicy moich zajęć) nie będą 

miały problemu z wykonaniem tych ćwiczeń pomimo braku zdjęć bądź rycin przedstawiających 

poszczególne ćwiczenia.  

 

 

Wzmacnianie grzbietu 

1. W leżeniu przodem ramiona układamy w „skrzydełka” tzn. ugięte ramiona podpieramy 

na wysokości klatki piersiowej tak, żeby: przedramiona znalazły się w podparciu na całej 

długości łącznie z dłońmi, dłonie znajdowały się mniej więcej na wysokości głowy 

oddalone od niej tak aby łokcie znajdowały się bezpośrednio w linii pod dłońmi, barki 

swobodnie opadają na podłożę a plecy są całkowicie rozluźnione. Głowę podpieramy 

czołem na podłodze.  

a) Z tej pozycji zaczynamy od oderwania głowy od podłogi i sięgamy czubkiem głowy 

przed siebie, wzrok skierowany w podłogę – próbujemy wydłużyć odcinek szyjny 

kręgosłupa. Kolejnym krokiem jest unoszenie klatki piersiowej ale tak żeby dłonie i 

przedramiona zostały podparte na podłodze. Oznacza to, że do tego ćwiczenia 

angażujemy przede wszystkim prostowniki grzbietu. Cały czas zachowując szyję długą 

unosimy (wdech) i opuszczamy klatkę piersiową (wydech), stabilizując tułów poprzez 

podparcie przedramion. Po wykonaniu 5-15 powtórzeń wracamy do pozycji 

wyjściowej z głową podpartą.  



b) Kolejne ćwiczenie bazuje na tym pierwszym. Wykonujemy wszystko jak w ppkt a) ale 

w momencie kiedy klatka piersiowa jest w najwyższym punkcie przytrzymujemy 

pozycję, odrywamy jedno z ramion od podłogi i prostując ramię sięgamy nim przed 

głowę  i nad głowę (wdech). Przytrzymujemy chwilę nabierając powietrze do końca i 

odkładamy przedramię na podłogę do poprzedniej pozycji i dopiero wtedy możemy 

opuścić klatkę piersiową (wydech). Wykonujemy 5-10 powtórzeń z prawym i lewym 

ramieniem w górze na przemian, po czym wracamy do pozycji wyjściowej z pkt 1.  

c) Kolejne ćwiczenie jest rozwinięciem dwóch poprzednich. Z pozycji wyjściowej z pkt 

1 odrywamy głowę, sięgamy czubkiem głowy przed siebie i jak w poprzednich 

ćwiczeniach unosimy klatkę piersiową jednocześnie unosząc jedną z nóg 

wyprostowaną w stawie kolanowym. W momencie gdy klatka i pięta są w najwyższym 

punkcie, próbujemy wykonać ruch ręką z ćw. z ppkt b. Odkładamy ramie a następnie 

jednocześnie wracamy z klatką piersiową i nogą do pozycji wyjściowej.  

Wykonujemy po 5-10 powtórzeń na jedną i drugą stronę i wracamy do pozycji 

wyjściowej  

d) W leżeniu przodem z głową podpartą czołem na podłodze, układamy jedno ramie 

wzdłuż tułowia a drugie prostujemy przed siebie. Odrywamy obydwa ramiona (jedno   

wypchnięte przed głowę a drugie wzdłuż tułowia), odrywamy głowę, uginamy 

nieznacznie ramiona w stawie łokciowym i sięgając łokciami wysoko, zmieniamy 

kolejność ułożenia ramion. To, które było wypchnięte w przód, bokiem wędruje do 

tyłu a to, które było z tyłu, wzdłuż tułowia, bokiem wędruje do góry. Cały czas 

zwracamy uwagę na łokcie wypchnięte do sufitu. Ruch ten wymusza na nas 

ściągnięcie łopatek i dodatkowo zwiększa efektywność wykonywanego ćwiczenia. 

Wykonujemy 5-10 powtórzeń  

e) W leżeniu przodem z głową podpartą czołem na podłodze obydwa ramiona 

przenosimy do tyłu i dłonie, jedna na drugiej, próbujemy ułożyć na plecach jak 

najwyżej pod łopatkami.  Z tej pozycji obydwa ramiona jednocześnie, bez dotknięcia 

podłogi, wypychając łokcie w kierunku sufitu, przenosimy przed głowę, dłonie 

wypychamy do przodu (wdech) i wracamy tą samą drogą (wydech).  

 

 

 

Rozluźnianie 

1. Wykonujemy siad klęczny (pozycja niska Klappa) z ramionami wypchniętymi do przodu 

 i podpartymi na podłodze, z głową podpartą czołem na podłodze (jeżeli nasze ciało nam 

na to pozwala. Jeżeli nie, staramy się rozluźnić mięśnie szyi tak żeby głowa swobodnie 

wisiała). Rozluźniamy całe ciało i wykonujemy 5-10 głębokich wdechów.  

2. W tej samej pozycji przenosimy proste ramiona, bokiem do tyłu tak, żeby całe ramiona 

luźno leżały na podłodze wzdłuż tułowia a  dłonie leżały grzbietem obok stóp. 

Rozluźniamy grzbiet a barki opadają jak najniżej, łopatki oddalają się od siebie. W tej 

pozycji również wykonujemy  5-10 głębokich wdechów rozluźniając całe ciało. 

 



Ćwiczenia rozciągające mm klatki piersiowej 

1. Pozycja wyjściowa w klęku podpartym z dłońmi ustawionymi na szerokość barków i pod 

barkami, z kolanami ustawionymi na szerokość bioder i pod biodrami. Dłonie ustawiamy 

szerzej za linią barków na zewnątrz a palce dłoni kierujemy do środka na siebie. Z tej 

pozycji przechodzimy do pozycji średniej Klappa: uginamy ramiona, klatkę piersiową 

opuszczamy nisko a łokcie staramy się na wysokości barków wypchnąć na zewnątrz 

(Wdech). Chwilę przytrzymujemy tę pozycję spokojnie nabierając pełne płuca powietrza a 

następnie odpychając się ramionami od podłogi wracamy do pozycji wyjściowej (wydech). 

Wykonujemy 5 – 10 powtórzeń.    

2. Pozycja wyjściowa: klęk podparty (jak w pkt. 1.) Z tej pozycji, jedno z ramion uginamy 

pozostawiając dłoń podpartą pod stawem barkowym  a drugie ramie wypychamy w 

przód, dłoń przesuwając po podłodze jak najdalej w przód (wdech). Biodra pozostają 

wysoko nad stawami kolanowymi. Klatka piersiowa opada przez co mięśnie klatki 

piersiowej po stronie ramienia wyprostowanego powinny się rozluźniać i rozciągać. 

Wracamy odpychając się od podłogi ramieniem ugiętym (wydech). Powtarzamy 5-10 razy 

na jedną stronę, na przemian.  

3. Pozycja wyjściowa - klęk podparty (pkt. 1). Ćwiczenie bardzo podobne do tego z pkt. 2. 

Tym razem z pozycji wyjściowej wypychamy obydwie dłonie do przodu przesuwając je po 

podłodze i utrzymując ramiona proste w stawie łokciowym. Wypchnięte dłonie układamy 

szerzej niż nasze barki. Klatkę piersiową opuszczamy nisko, jednocześnie pilnujemy aby 

biodra pozostały nad stawami kolanowymi. Wykonujemy 2-5 powtórzeń, za każdym 

razem, w pozycji niskiej, wykonując kilka głębokich wdechów.  

4. Pozycja wyjściowa – leżenie przodem. Ramiona układamy szeroko, prostopadle do 

tułowia. Głowę zwracamy w prawą (lewą) stronę i podpieramy na policzku. Uginamy 

prawe lewe) ramie i podpieramy całą powierzchnią dłoni na wysokości klatki piersiowej. 

Prawą (lewą) nogę uginamy i odrywamy kolano od podłoża. Gdy kolano jest w górze, 

prawą (lewą) stopę stawiamy całą powierzchnią za sobą (po lewej(prawej) stronie tułowia) 

na podłodze. Lewe (prawe) ramie zostaje cały czas w niezmienionej pozycji. 

Przytrzymujemy tę pozycję wykonując głębokie spokojne wdechy. W nawiasie wersja ća. 

na drugą stronę mięśni klatki piersiowej.   

a) Jeżeli czujmy, że rozciąganie z lewej strony klatki piersiowej nie jest wystarczająco 

głębokie, możemy je pogłębić poprzez dostawienie lewej nogi obok prawej. 

Zwiększymy rotację tułowia przez co mm klatki piersiowej rozciągają się mocniej.  

b) Ostatnim etapem, w którym rozciąganie jest najbardziej intensywne, jest przełożenie 

prawego ramienia do tyły. Splatamy wówczas obydwie dłonie (nie zmieniając 

położenia lewej ręki) i próbujemy ściągnąć łopatki.  

Jako ostatnie proponuję proste ćwiczenie oddechowe, które ma nas rozluźnić i zrelaksować  

W leżeniu tyłem prostujemy ramiona oraz nogi. Ramiona układamy w niewielkiej 

odległości od tułowia tak aby  nasze dłonie znalazły się mniej więcej na wysokości bioder 

podparte wierzchem na podłodze. Nogi układamy również w lekkim rozkroku, stopy układamy 

szerzej niż nasze biodra. W tej pozycji zamykamy oczy i wykonujemy głębokie spokojne oddechy 

cały czas dbając o to aby nasze ciało pozostało rozluźnione.  
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