
JAK DBAĆ O PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ SWOJEGO DZIECKA 
I ZAPOBIEGAĆ WADOM POSTAWY ?

POSTAWA  CIAŁA –  jest  to  wzajemne  ułożenie  jego  poszczególnych  elementów:  głowy, 

kręgosłupa,  klatki  piersiowej,  miednicy  i  kończyn.  Przy  prawidłowej  postawie  ułożenie 

poszczególnych  elementów ciała  zapewnia jego  równowagę  i  stabilność,  wymaga minimalnego 

wysiłku  mięśniowego  oraz  stwarza  warunki  właściwego  ułożenia  i  działania  narządów 

wewnętrznych.  Postawa  zmienia  się  wraz  z  wiekiem  i  to,  co  u  małego  dziecka  jest  normą, 

u starszego może już świadczyć o wystąpieniu wady.

Poprawna postawa jest warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego.

Postawa  zależy w dużej  mierze  od  napięcia  mięśni  całego  ciała.  Obniżone  napięcie  mięśni  są 

najczęstszą  przyczyną  wad  postawy.  Postawa odzwierciedla  nasz  stan  zdrowia  i  samopoczucia. 

Stres,  zmęczenie,  choroby  ale  przede  wszystkim  złe  nawyki  (  niewłaściwe  siedzenie,  stanie, 

podnoszenie ciężarów) mają na nią szkodliwy wpływ. 

Podstawowym czynnikiem zapobiegania  wadom postawy  jest  stworzenie  dziecku dobrych 

warunków do prawidłowego rozwoju: zapewnienie mu swobodnego, wszechstronnego ruchu na 

miarę jego potrzeb, zapobieganie nadmiernym przeciążeniom kręgosłupa, unikanie przyjmowania 

nieprawidłowych  pozycji  podczas  wykonywania  wszystkich  codziennych  czynności,  racjonalne 

odżywianie (pokarmy powinny być bogate w produkty mleczne, białko roślinne i zwierzęce, owoce 

i jarzyny) oraz ochrona przed infekcjami i stresami.

Prawidłowa postawa powina być utrzymywana w pozycji stojącej, siedzącej i leżącej, zarówno przy 

zabawie i pracy, jak i w czasie odpoczynku.

Poniżej zamieszczam kilka wskazówek i zaleceń dotyczących przyjmowania prawidłowej postawy 

ciała w różnych pozycjach i podczas wykonywania czynności domowych:

Prawidłowa pozycja stojąca:

– głowa ustawiona prosto w osi ciała, broda przyciągnięta do szyi

– barki obniżone, ustawione na jednym poziomie

– łopatki ściągnięte, ustawione nw jednym poziomie

– miednica ustawiona symetrycznie – biodra na jednym poziomie, równe wcięcia (kąty) talii

– brzuch lekko wciągnięty

– pośladki napięte

– nogi ustawione równolegle, wyprostowane w stawach kolanowych, bez tzw. przeprostów

– stopy  w  lekkim  rozkroku  (na  szerokość  stopy),  prawidłowo  ustawione  i  obciążone, 

z wyprostowanymi palcami

– ręce ułożone swobodnie wzdłuż tułowia

Każde odchylenie od cech uznanych za postawę prawidłową, właściwą danej kategorii wieku, płci    

i typu budowy nazywamy wadą postawy.

Pamietaj:

• Należy unikać stania przez dłuższy czas w tej samej pozycji. W sytuacji jednak, jeśli to jest 

konieczne należy balansować  tułowiem z jednej nogi na drugą.

• Należy unikać nadmiernego obciążania pięt.

• Do odkurzania i sprzątania należy używać długich rurek i szczotek na długim kiju.

• Prace w ogródku, wkładanie skarpet i butów należy wykonywać bez nadmiernego zginania 

kręgosłupa np. siedząc na krzesełku.

• Przy dźwiganiu i podnoszeniu cieżarów należy przestrzegać zasady: prosty kręgosłup, zgięte 



biodra i kolana.

• Książki i inne przybory szkolne trzeba jak najdłużej nosić w tornistrze (w starszych klasach 

w plecaku), którego szerokie, regulowane paski w górnej części przymocowane powinny 

być z boku, a nie w środku. Powinien on być lekki ( 10-15% masy ciała) i mieć usztywnioną 

ściankę na plecy.  Może mieć kółka  i uchwyt do ciągnięcia.

Prawidłowa pozycja siedząca:

– pełne i symetryczne oparcie i obciążenie miednicy

– oparcie pleców poniżej łopatek, z podparciem okolicy lędźwiowej

– nogi zgięte w stawach biodrowych i kolanowych (kolana  lekko poniżej linii bioder)

– siedzisko krzesła nie może uciskać okolicy podkolanowej

– stopy oparte na podłożu lub podnóżku

– przedramiona oparte symetrycznie i poziomo na blacie

– głowa ustawiona prosto w linii tułowia

– tułów oddalony powinien być od brzegu biurka o 3-5 cm

– wysokość biurka powinna być na wysokości łokci przy swobodnie opuszczonych ramionach

– zeszyt czy monitor powinien znajdować się na wprost twarzy, a nie z boku

– światło powinno padać na biurko z lewej strony dla osób praworęcznych, a z prawej dla 

leworęcznych

Prawidłową  pozycję  siedzacą  podczas  odrabiania  lekcji  lub  pracy  przy  komputerze  zapewni 

odpowiednie krzesło i biurko. Ponieważ dziecko rośnie, krzesło powinno mieć:

– regulowaną  wysokość  i  nachylenie  siedziska  (wysokość  krzesła  powinna  odpowiadać 

długości podudzi)

– regulowane oparcie, które wyraźnie podpiera odcinek piersiowo – lędźwiowy kręgosłupa

– oparcie dla przedramion, z możliwością podnoszenia dla odpoczynku i opuszczania podczas 

pracy

Pamiętaj:

• długotrwałe  przebywanie  w  pozycji  siedzącej  powinno  być  przeplatane  aktywnością 

ruchową (co 30 do 60 minut należy zmienić pozycję ciała, wstać lub przejść parę kroków) 

• dziecko  nie  powinno  siedzieć  na  krześle  ze  stopą  pod  pośladkami,  z  nieprawidłowo 

ustawioną miednicą, z głową wysuniętą w przód

• konsekwentnie  należy  upominać  dziecko,  aby  się  nie  garbiło  i  nie  przybierało 

przekrzywionych pozycji

• podczas  zabaw  na  podłodze  najkorzystniejsze  jest  siedzenie  w  siadzie  skrzyżnym  lub 

nogami prostymi w rozkroku. Niedopuszczalny jest siad między nogami z rozwartymi na 

zewnątrz podudziami i stopami – siad "W"

• do siedzenia dobrze jest zastosować  ergonomiczne krzesło, fotel lub piłkę,  która zmusza 

mięśnie posturalne do ciągłej pracy w celu utrzymania równowagi

              x – pozycje nieprawidłowe     v – pozycje zalecane



Wady  postawy  znajdują  się  na  czele  listy  chorób  cywilizacyjnych.  Bagatelizowanie  zaburzeń 

postawy u dzieci w przyszłości może przynieść różnorodne powikłania chorobowe. 

Wady postawy mogą powodować zaburzenia w budowie i czynnościach wielu narządów i układów 

organizmu  człowieka.  Pogłębienie  krzywizn  kręgosłupa,  może  pogarszać  wentylację  płuc 

i  utrudniać  dopływ krwi  do mózgu.  Prosty kręgosłup,  na  skutek  zbyt  słabej  amortyzacji  może 

powodować  mikrourazy głowy podczas chodzenia czy skakania. Skoliozy pogarszają  wentylację 

płuc, powodują bóle międzyżebrowe, utrudniają pracę serca i wielu dużych naczyń krwionośnych. 

Płaskostopie i  koślawe lub szpotawe kolana  utrudniają  długotrwałe stanie i  chodzenie.  Ogólnie 

wady  postawy  pogarszają  warunki  statyki  ciała,  powodują  zwiększenie  zużycia  energii,  bóle 

kręgosłupa, poczucie znużenia i nerwowość. 

Prawidłowa  postawa  kształtuje  się  do  18  roku  życia,  więc  im  szybciej  zaczniemy  działać 

i zapobiegać wadom, tym lepiej. Najważniejszy jest zdrowy tryb życia i aktywność fizyczna! Ruch 

w  każdej  postaci  jest  doskonałym  sprzymierzeńcem  w  przeciwdziałaniu  wadom  postawy. 

Sprawność  fizyczna  jest  niezbędna  dla  optymalnego  rozwoju  organizmu.  Oprócz  więc  lekcji 

wychowania  fizycznego  w  szkole,   niech  dziecko  jeździ  na  rowerze,  bawi  się  na  świeżym 

powietrzu,  spaceruje,  pływa  na  basenie.  Niech  dzieci  odpoczywają  w  sposób  aktywny  a  nie 

siedzący przy telewizorze lub komputerze.
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