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Wady postawy we współczesnym 
procesie treningowym dzieci  

i młodzieży 



PRAWIDŁOWA POSTAWA 

PRAWIDŁOWA POSTAWA 
CIAŁA  

układ poszczególnych 
odcinków ciała 

niedotkniętych zmianami, 
który zapewnia optymalne 

zrównoważenie  
i stabilność ciała, wymaga 

minimalnego wysiłku 
mięśniowego, zapewnia 

dużą wydolność statyczno-
dynamiczną 



WADA POSTAWY 

WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD 
PRAWIDŁOWEJ POSTAWY 

 
Do wad postawy zalicza się: 

 

   postawę skoliotyczną  

   plecy okrągłe  

   plecy wklęsłe 

   plecy płaskie, 

   plecy okrągło-wklęsłe, 

 

 

 

 

 

   stopę szpotawą, 

   stopę końsko-szpotawą, 

   płaskostopie, 

   kolana szpotawe, 

   kolana koślawe. 



WADY POSTAWY W ŻYCIU CODZIENNYM 



SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY  

Larry Greene i Russ Pate „Training for Young Distance Runners” wydawnictwo Human Kinetics. 

Cele i zasady treningu sportowego dzieci i młodzieży 

ZASADA 
INDYWIDUALIZACJI 

TRENINGU 
 
Kryteria to wiek 
biologiczny i staż 
treningowy. 

ZASADA OGRANICZONEGO 
TRENINGU PRZED 
DOJRZEWANIEM 

Czas i dynamika procesu dojrzewania,  
A nie wiek kalendarzowy, muszą 
warunkować dobór celów i środków 
treningowych. 
 Nieprzestrzeganie tej zasady 
może w sposób dramatyczny wpłynąć 
na zdrowie i późniejszą karierę 
sportowca. 



Larry Greene i Russ Pate „Training for Young Distance Runners” wydawnictwo Human Kinetics. 
 

Zasada stopniowego 
zwiększania 

obciążeń 
treningowych. 

Zasada dominacji przygotowania 
Ogólnego nad specjalnym 

Wypływająca z nadrzędnego 
Założenia autorów, iż maksymalne 
Wyniki sportowe powinno się osiągać 
w wieku dorosłym. 

Zasada istotności treningu 
technicznego  

Zła technika to nie tylko przyczyna niższej ekonomiczności wykorzystania energii, 
ale także przyczyna urazów zdrowotnych (przeciążeń, kontuzji). 

SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY  



Larry Greene i Russ Pate „Training for Young Distance Runners” wydawnictwo Human Kinetics. 
 

Zasada Make it fun- 
spraw by trening 

sprawiał Ci 
przyjemność przez 

całe życie ! 

Zasada 
bezpieczeństwa 

zdrowotnego 
treningu  

Nigdy nie narażaj 
swojego zdrowia. 

Racjonalny 
trening 

Obserwacja/badanie 

Reakcja 

Prawidłowa 
postawa 

SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY  



STAWY CZŁOWIEKA 

CZŁOWIEK JAKO BIOKINEMATYCZNA MASZYNA  

PARA 
BIOKINEMATYCZNA  

ŁAŃCUCH 
KINEMATYCZNY 



STAWY CZŁOWIEKA 

STOPA JAKO 
FUNDAMENT 

STAW KOLANOWY 



MIEDNICA 
POŁACZENIE TUŁOWIA W 

KOŃCZYNAMI 

STAWY CZŁOWIEKA 



Połączenie 
stopa kolano 

WPŁYW STAWÓW NA SIEBIE 



Połączenie 
kolano biodro 

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY STAWAMI 



STAWY CZŁOWIEKA 
ZDROWA STOPA = ZDROWY KRĘGOSŁUP  



STOPY ZNANYCH PIŁKARZY 



DIAGNOSTYKA 

Analiza funkcji 
chodu 

Prof. Wit i zespół 
AWF Warszawa 

System ZEBRIS i 
nie tylko… 



DIAGNOSTYKA 

Testy 
diagnostyczne 



PRZECIWADZIAŁANIE 

TRENING KOMPENSACYJNY ???  



KOMPENSACJA  

Wyrównywanie własnych 
braków w jakiejś 

dziedzinie lub 
umniejszanie roli 

niepowodzeń przez 
wzmożoną aktywność w 

innej dziedzinie lub 
doskonalenie 

pozytywnych cech 

Przejęcie funkcji jakiegoś 
narządu, w razie jego 
schorzenia lub utraty, 
przez nieuszkodzoną 

część tego narządu albo 
przez inny narząd 

Zastąpienie składnika 
występującego w 

organizmie lub 
środowisku w 

niedostatecznej ilości 
innym 

 

KOMPENSACJA W SPORCIE 



FIFA 11 i inne… 

KOMPENSACJA  



ZERWANE WIĘZADŁO KRZYŻOWE 



POWTÓRKA ANATOMII 

Zaburzony balans 
mięśniowy jako 
jedna z przyczyn 

zrywania ACL 



MIĘŚNIE STAWU KOLANOWEGO 



MECHANIZM ROTACYJNY 



MECHANIZM ROTACYJNY 



JAK ZAPOBIEGAĆ WADOM POSTAWY? 

O tym warto pamiętać! 
 
Wady postawy możemy korygować  
w prawie każdym wieku. W przypadku 
większości schorzeń kręgosłupa ruch 
jest jak najbardziej wskazany, lecz 
ćwiczenia powinny być do nich 
odpowiednio dopasowane.  



ROZCIĄGANIE PRZYKURCZONYCH MIĘŚNI 



KILKA ĆWICZEŃ 

Owczarek 2015 Atlas ćwiczeń korekcyjnych 
 

Plecy okrągłe: 
WSKAZANIA: spięcia łopatek, pompki 
na kolanach, pływanie stylem 
grzbietowym, 
 
NIE ZALECA SIĘ: skłonów w przód, 
stania na rękach i jazdy na rowerze z 
niską kierownicą. 

Plecy płaskie: 
WSKAZANIA: joga, zgięcia w przód w 
siadzie rozkrocznym, pływanie stylem 
klasycznym i delfinem, 
NIE ZALECA SIĘ: zwisów, podciągania 
się na drążku, ćwiczeń elongacyjnych 
(wydłużenie kręgosłupa wzdłuż osi 
długiej). 

Skolioza: 
WSKAZANIA: pływanie stylem 
klasycznym, nurkowanie, bear crawl 
(tj. chodzenie na czworakach 
naśladujące ruch niedźwiedzia), 
NIE ZALECA SIĘ: długich spacerów, 
mostków, przewrotów. 

Plecy wklęsłe: 
WSKAZANIA: pływanie, narciarstwo 
oraz jazda na rowerze, 
NIE ZALECA SIĘ: gimnastyki 
artystycznej, akrobatyki, mostków i 
kołyski, łyżwiarstwa. 



GIMNASTYKA KOREKCYJNA 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Ważne aby pamiętać, że… 
 
 Wady postawy nie bolą… ale to nie znaczy, że 
ich nie ma! Dlatego baczna obserwacja 
postawy podopiecznych i profilaktyczny trening 
kompensacyjny powinny cechować dobrego 
trenera.  

Karol Wałowski 
karol.walowski@gmail.com 

792 840 927 
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