ZESTAW WICZE NA WYRABIANIE NAWYKU PRAWIDŁOWEJ POSTAWY.
przykłady wicze :
1. P.w. – le enie tyłem.
Ruch – naprzemienne rozlu nianie napinanie mi ni nóg, ramion, i całego ciał.
Uwaga: prowadz cy lub współ wicz cy sprawdza napi cie i rozlu nienie mi ni.
2. P.w. – postawa stoj ca.
Ruch – rozlu nianie ramion, opuszczanie głowy, pochylenie tułowia i nast pnie
przyj cie prawidłowej postawy i usztywnienie całego ciała.
3. P.w. – opad tułowia w przód, ramiona w bok.
Ruch – lu ne opuszczanie ramion w dół, tak by si swobodnie kołysały.
4. P.w. – postawa stoj ca.
Ruch – wznos ramion w gór z maksymalnym wyci gni ciem si w gór i nast pnie
gwałtowne rozlu nienie mi ni i opuszczenie ramion swobodnie w dół.
5. P.w. – le enie tyłem, nogi ugi te w stawach biodrowych i kolanowych, stopy oparte
na podło u, r ce oparte na biodrach.
Ruch – kolebanie miednic – naprzemienne unoszenie górnej cz ci miednicy i
l d wiowego odcinka kr gosłupa (tworzenie tunelu) i przyciskanie miednicy i
kr gosłupa do podło a przy pomocy r k.
6. P.w. – le enie tyłem, r ce wsparte na biodrach.
Ruch – j.w.
7. P.w. – le enie tyłem.
Ruch – j.w. bez pomocy r k.
8. P.w. – stanie tyłem do ciany dotykaj c jej głow , łopatkami i pi tami.
Ruch – przyciskanie i oddalanie l d wiowo-krzy owej cz ci kr gosłupa do i od
ciany w przypadku trudno ci w zmniejszeniu przodopochylenia miednicy nale y
odsun nieco stopy od ciany lub zacz ruch od półprzysiadu i wolno unosi si w
gór w przypadku trudno ci w zwi kszeniu przodopochylenia wiczenie rozpocz od
wspi cia na palce i wzniesienia ramion w gór lub zrotowaniu ich na zewn trz.
9. P.w. - le enie tyłem
Ruch – kolejne korygowanie ustawienia głowy, poło enia barków, krzywizn
kr gosłupa ( piersiowego i l d wiowego odcinka kr gosłupa).
10. P.w. - stanie tyłem do ciany.
Ruch – j.w.
11. P.w. - stanie, postawa skorygowana.
Ruch – marsz z zachowaniem korekcji.
Ponadto: proste wiczenia koryguj ce wykonywane z zamkni tymi oczyma; chodzenie po
ławeczce szwedzkiej, po kładce ławeczki, tramie lub równowa ni; chodzenie po wyznaczonej lini na
palcach, stopa z stop , chód z wysokim unoszeniem kolan, itp., krótkotrwałe stanie na jednej nodze.

