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* Wady wrodzone – należą tu przypadki

z odchyleniami prawidłowej budowy ciała
w następstwie czynników, które zadziałały w okresie
płodowym. Przyczyny powstawania tych wad są
różne. Niektóre z nich są przekazywane
dziedzicznie.
* Wady nabyte – mogą być wywoływane przebytymi
chorobami – te określamy terminem wady
rozwojowe lub powstają na skutek zaburzenia
nawyku prawidłowej postawy ciała – te określamy
terminem wady nawykowe

* Wady postawy mogą być rezultatem wrodzonych deformacji

narządu ruchu, ogniskowych zaburzeń troficznych w trakcie
wzrostu kości (tzw. martwic jałowych) chorób przewlekłych,
unieruchomienia, przebytych operacji. Jednakże większość
przypadków nieprawidłowej postawy ciała to skutek zaniedbań
i niewłaściwych nawyków i błędnych zachowań, z których
najważniejsze to:
* niewłaściwa pielęgnacja we wczesnym dzieciństwie
* siedzący tryb życia
* wykonywanie przez dziecko czynności codziennych w szkodliwych
pozycjach (brak przystosowania stanowisk do nauki do potrzeb
dziecka)
* nieuzasadnione zwalnianie dziecka z lekcji WF
* nadwaga
* zaniedbane wady wzroku i słuchu
* Podejrzenie nieprawidłowej postawy, a zwłaszcza asymetrii budowy
ciała powinno być sygnałem do zbadania dziecka przez lekarza.

*Skolioza
*Lordoza
*Kifoza

Nieprawidłowa postawa jest często wynikiem złych nawyków, utrwalonych
przez długotrwałe siedzenie, poruszanie się czy stanie w wadliwej pozycji.

* Skolioza to boczne skrzywienie kręgosłupa. Powstaje, gdy dziecko

najszybciej rośnie, zwykle między 6. a 24. miesiącem życia, następnie
między 5. a 8. oraz 11. a 14. rokiem życia. Objawy: gdy patrzymy na
plecy dziecka z tyłu, widzimy, że kręgosłup nie tworzy linii prostej, ale
wykrzywia się w łuki. Najczęściej wygięcia powstają na wysokości
lędźwi, na odcinku piersiowym albo szyjnym. Najbardziej widocznym
sygnałem skoliozy jest niesymetryczne ułożenie łopatek. Przyczyny:
jest ich sporo - od wad wrodzonych kręgosłupa, złej budowy miednicy,
nierównej długości nóg po brak ruchu, noszenie ciężkich toreb i
nieprawidłową postawę podczas siedzenia

* Lordoza – kręgosłup jest

wygięty do przodu na odcinku
lędźwiowym. Objawy: patrząc
na profil dziecka, zauważamy,
że ma ono wklęsłe plecy i
wystający brzuch.

* Przyczyny: jest zwykle

wynikiem krzywicy, gruźlicy,
porażenia mięśni grzbietu,
zwichnięcia biodra, ale
również braku ruchu i
niebezpiecznych przeciążeń
kręgosłupa.

* Kifoza, czyli nadmierne

wygięcie kręgosłupa w tył
na odcinku piersiowym.
Objawy: dostrzegamy to,
obserwując plecy lub profil
dziecka. Kifoza to tzw.
okrągłe plecy, a nawet
garb.
* Przyczyny: najczęściej
powstaje w efekcie
krzywicy lub jako
następstwo zgniecenia
kręgu, np. na skutek
dźwignięcia zbyt dużego
ciężaru przez dziecko.

*Okrągłe plecy
* Korygowanie pleców okrągłych polega na

wzmacnianiu mięśni grzbietu i mięśni
ściągających łopatki, oraz na rozciąganiu
mięśni piersiowych.
* 1. Siad klęczny, opad tułowia w przód.

* 2. Leżenie na plecach unoszenie bioder.
* 3.Klęk podparty dłonie do środka . Ugięcie

rąk ,, pompki korekcyjne ”
( dotykanie brodą podłoża między dłonie ),
pozycję tą wytrzymujemy 3 sek .

* 4. Leżenie przodem, dłonie splecione na
karku . Skłon tulowia w tył, cofnięcie
łokci, ściągnięcie łopatek, wyciągnięcie
głowy w przód .

* Liczba powtórzeń: : Liczbę powtórzeń

należy tak dobrać, aby dziecko było w
stanie prawidłowo utrzymać postawę (1015x).

* Skolioza:
* 1. Siad skrzyżny, ręce na biodrach,

unoszenie rąk w górę potem opuszczanie na
biodra.

* 2. Przysiad podparty, przejście do kociego
grzbietu.

* 3. Klęk podparty, naprzemienne wymachy
rr w górę.

* 4. Siad skrzyżny ramiona w bok , dłonie

splecione na czubku głowy, łopatki i łokcie
ściągnięte, wypychanie głowy w górę.

* 5. Klęk podparty głowa w przedłużeniu

tułowia. Jednoczesny wymach prostej
prawej ręki i prostej w kolanie lewej nogi
w górę.

* Liczba powtórzeń: : Liczbę powtórzeń

należy tak dobrać, aby dziecko było w
stanie prawidłowo utrzymać postawę (1015x).

* Plecy

wklęsłe (pogłębiona
lordoza)

*

Korygowanie pleców wklęsłych polega na
wzmacnianiu mięśni brzucha i pośladkowych,
oraz rozciąganiu mięśnia biodrowo –
lędźwiowego.

*

1. Leżenie tyłem, nogi ugięte, ręce wyciągnie
w stronę kolan, uniesienie głowy i barków nad
podłogę z dotknięciem dłońmi do kolan.

*
*

2. Klęk podparty, wyprost nogi lewej w tył,
powrót do pozycji wyjściowej.
3. Jw. z równoczesnym ugięciem rąk, powrót
do pozycji wyjściowej, to samo druga noga.

*

4. Pw. Leżenie przodem, ramiona w bok,
poprzez skręt tułowia dotykanie stopą nogi
lewej do dłoni ręki prawej, to samo druga
noga.

*

Liczba powtórzeń: : Liczbę powtórzeń należy
tak dobrać, aby dziecko było w stanie
prawidłowo utrzymać postawę (10-15x).

*Pozycja siedząca (za biurkiem):
* Jeśli pracujemy przy komputerze, górna krawędź monitora powinna znajdować się

NIECO poniżej linii wzroku- wzrok powinien padać na górną jedną trzecią monitora,
* Broda powinna być ustawiona równolegle do podłoża
* Ekran powinien znajdować się w odległości wyciągniętego ramienia od twarzy
* Przedramiona powinny być podparte równolegle do podłoża
* Kręgosłup powinien być zrelaksowany i ustawiony w kształt litery J- nie zgarbiony
jak literka C albo pozakrzywiany na podobieństwo litery S
* 8. Kolana powinny być zgięte pod kątem 90- 110 stopni, lekko poniżej poziomu
bioder.
* Stopy powinny spoczywać płasko na podłodze ( można je oprzeć na podnóżku)

*Zapisz dziecko na gimnastykę
korekcyjną.

*Codziennie ćwicz z dzieckiem
*Zapisz dziecko na basen.
*Zachęcaj dziecko do ruchu
*Zadbaj o właściwą dietę dziecka.

*Nie dopuszczaj u dziecka do nadwagi

