
materiał opracowano na podstawie książki „Masaż z elementami rehabilitacji”  

pod redakcją Roberta Walaszka 

KINEZYTERAPIA cz. 2 

Na poprzednich zajęciach poruszyliśmy temat związany z ćwiczeniami czynnymi, bierno-czynnymi i 

redresjami. Dzisiaj zapoznamy się z odmianami ćwiczeń czynnych oraz ćwiczeniami specjalnymi. 

I. Odmiany ćwiczeń czynnych. 

Wyróżnia się następujące odmiany ćwiczeń czynnych: 

- elongacyjne, 

- czynne z oporem, 

- antygrawitacyjne, 

- czynne w odciążeniu, 

- czynne z oporem w odciążeniu, 

- synergistyczne, 

- izometryczne, 

- stretching. 

1. Ćwiczenia elongacyjne 

Przez ćwiczenia elongacyjne rozumiemy czynne wydłużenie kręgosłupa w jego osi długiej. Ćwiczenia 

te aktywizują mięśnie kręgosłupa i mają na celu zmniejszenie jego wygięć patologicznych. Znajdują 

zastosowanie głównie w gimnastyce korekcyjnej, przy korekcji takich wad jak: plecy okrągłe, plecy 

wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe i boczne skrzywienia kręgosłupa. 

2. Ćwiczenia czynne z oporem 

Jeżeli pacjent wykonuje ruch w danym stawie i dodatkowo pokonuje opór, to ćwiczenia takie 

zaliczamy do ćwiczeń czynnych z oporem. Stosujemy je w przypadkach potrzeby zwiększenia siły i 

wytrzymałości siłowej mięśni do poziomu siły mięśnia zdrowego, tj. 5° w skali Lovetta (lub uzyskania 

minimalnej siły mięśniowej wg zaleceń Krausa-Webera). 

Istnieje wiele metod treningowych wykorzystujących ćwiczenia czynne z oporem. Są to m.in.: metoda 

krótkich i długich ćwiczeń izometrycznych, metoda De Lorme'a i Watkinsa oraz metoda Mc Queena. 

3. Ćwiczenia antygrawitacyjne 

Szczególną odmianę ćwiczeń z oporem stanowią ćwiczenia antygrawitacyjne. 

Cechą charakterystyczną tych ćwiczeń jest osiowe obciążenie kręgosłupa ponad siłę grawitacji, z 

dodatkowym ciężarem. W praktyce najczęściej wykorzystuje się noszenie określonego ciężaru na 

głowie podczas stania, w marszu, przysiadach itp. Celem tych ćwiczeń jest aktywizacja mięśni 

przykręgosłupowych pełniących funkcję stabilizatorów czynnych kręgosłupa. W codziennej praktyce 

do tej grupy ćwiczeń zaliczamy także ćwiczenia aktywizujące do pracy mięśnie o przebiegu skośnym, 

czyli rotujące tułów. Takimi ćwiczeniami są np. toczenie się po podłodze bez udziału rąk i nóg, a także 

ćwiczenia w zwisie głową w dół (zwis krótkotrwały).Ćwiczenia te stosujemy w końcowym etapie 

postępowania rehabilitacyjnego w celu ochrony stawów kręgosłupa przed przeciążeniem pracą oraz 

zmianami zwyrodnieniowymi. 



4. Ćwiczenia czynne w odciążeniu 

Ćwiczenia czynne w odciążeniu, podczas których eliminuje się ciężar kończyny przez jej odciążenie, 

wykonuje sam chory. Oznacza to, że mięśnie są zbyt słabe (minimum 2° w skali Lovetta), aby mogły 

pokonać ciężar własny kończyny. 

Odciążenie można uzyskać przez: 

- podwieszenie za pomocą systemu podwieszek, 

- ruch po podłożu ze zmniejszeniem tarcia poprzez zastosowanie środka poślizgowego lub 

mechanicznego, 

- zanurzenie ciała w wodzie, 

- zmianę kąta pochylenia płaszczyzny ruchu, 

- podtrzymanie ręką przez terapeutę. 

Ćwiczenia czynne w odciążeniu znajdują zastosowanie głównie w niedowładach mięśni, w stanach 

osłabienia siły mięśniowej, po urazach ortopedycznych, w bólach stawowych, w niepełnych zrostach 

kostnych. 

5. Ćwiczenia czynne z oporem w odciążeniu 

Jeżeli siła mięśni wynosi powyżej 2°, a mniej niż 3° w skali Lovetta, można wykonywać ćwiczenia 

czynne w odciążeniu z oporem, jednak obciążenie musi być mniejsze niż ciężar ćwiczonej części ciała. 

Obciążenia przeważnie uzyskuje się przez zastosowanie zestawu ciężarkowo-bloczkowego. 

6. Ćwiczenia synergistyczne 

W systematyce ćwiczeń leczniczych są one zaliczane do ćwiczeń specjalnych. 

W istocie rzeczy są to ćwiczenia czynne z oporem i to maksymalnym, i dlatego zostały opisane w tym 

miejscu. Polegają one na wykorzystaniu zjawiska przerzutu funkcji fizjologicznych - wywołanych pracą 

mięśni - do miejsc, w których w aktualnej sytuacji ruch jest niemożliwy (np. ze względu na opatrunek 

gipsowy itp.). 

Dzielimy je na dwie grupy: 

- ćwiczenia synergistyczne - kontralateralne, 

- ćwiczenia synergistyczne - ipsilateralne. 

Ćwiczenia synergistyczne kontratlateralne polegają na ćwiczeniu kończyny zdrowej w celu uzyskania 

efektu w kończynie chorej. 

Ćwiczenia synergistyczne ipsilateralne zaleca się wtedy, kiedy opatrunek gipsowy nie obejmuje całej 

kończyny (np. wolna od gipsu jest stopa, staw skokowy). Warunkiem skuteczności tych ćwiczeń jest 

zastosowanie maksymalnych obciążeń; praca winna być wykonywana aż do zmęczenia (odmowy) i 

powtarzana 3 do 4 razy dziennie. Ćwiczenia te stosuje się głównie w przypadkach ortopedyczno-

chirurgicznych. 

7. Ćwiczenia izometryczne 

Ćwiczenia izometryczne polegają na świadomym wywołaniu napięcia mięśni, bez zmiany długości ich 

włókien. Oznacza to, że tym ćwiczeniom nie towarzyszy ruch w stawie. Taki charakter pracy mięśni 

nosi nazwę pracy statycznej. 



W praktyce kierujemy się następującymi wskazówkami metodycznymi: 

- czas trwania napięcia wynosi od 5 do 30 s (najczęściej ok. 10-15 s), 

- czas osiągnięcia napięcia mięśnia — około 1 s, 

- przerwa między kolejnymi napięciami jest zbliżona do czasu trwania napięcia mięśni, 

- liczba powtórzeń - do oznak zmęczenia, 

- wielkość napięcia - napięcie submaksymalne i maksymalne. 

Ćwiczenia izometryczne - oprócz sytuacji, gdy ruch nie jest wskazany — stosujemy gdy zachodzi 

potrzeba szybkiej odbudowy masy mięśni. Mają one duże znaczenie w treningu kulturystycznym. 

8. Stretching 

Stretching charakteryzują następujące rodzaje ruchów: napinanie mięśni (przez 10 do 30 s), 

następnie pełne rozluźnienie przez 2 do 3 s, oraz rozciągnięcie ich i utrzymanie w tym stanie przez 10 

do 30 s. 

Ćwiczenia stretchingu pozwalają na: 

- zwiększenie zakresu ruchu w stawach, 

- rozwijanie siły oraz elastyczności mięśni i elementów miękkich, budujących i wzmacniających stawy. 

Z tych powodów stretching znajduje szerokie zastosowanie zarówno w sporcie, rekreacji, korektywie, 

jak i rehabilitacji. Łączy w sobie walory ćwiczeń statycznych jak i dynamicznych. 

 

II. Ćwiczenia specjalne 

1. Ćwiczenia oddechowe 

Oddychanie jest czynnością wykonywaną automatycznie; kiedy mówimy o ćwiczeniach oddechowych 

oznacza to, że świadomie akcentujemy zarówno wdech, jak i wydech powietrza. Zaleca się, aby 

wdech odbywał się przez nos, a wydech przez usta. Często fazie wdechu towarzyszy wznos ramion i 

wyprost tułowia, a fazie wydechu - opuszczenie ramion i zgięcie tułowia. Ćwiczenie powtarza się 

około 10 razy. 

Celem ćwiczeń oddechowych jest poprawa sprawności i wydolności układu oddechowego, głównie 

mechanizmu oddychania. W zależności od potrzeb akcentuje się przeponowy (brzuszny) lub 

piersiowy tor oddychania. Dowolne ćwiczenia oddechowe stanowią część programu usprawniania 

leczniczego, bądź postępowania korekcyjnego, natomiast szczególnego znaczenia nabierają one 

w chorobach układu oddechowego i stanach pooperacyjnych. Stanowią wtedy bardzo ważną 

składową programu kinezyterapii oddechowej, której zasadnicze elementy to: 

- leżenie ułożeniowe (drenaż), 

- nauka efektywnego oddychania i kaszlu, 

- gimnastyka oddechowa w różnych pozycjach ciała z oporem, 

- ćwiczenia ogólnorozwojowe i wybrane techniki masażu (oklepywania i sprężynowanie 

klatki piersiowej). 

Ćwiczenia oddechowe można także wykorzystać do uzyskania relaksacji. 



2. Ćwiczenia relaksacyjne 

Przez relaksację rozumiemy rozluźnienie, odprężenie i demobilizację, a techniki relaksacyjne to 

sposoby wpływania na stan psychiczny i samopoczucie poprzez oddziaływanie na organizm. W terapii 

i rehabilitacji poprzez relaksację określa się zmniejszenie stanu napięcia psychofizycznego w całym 

ciele lub zwolnienie psychofizyczne, co wiąże się zarówno z eliminacją napięcia mięśniowego, jak i 

świadomym obniżeniem aktywności myślowej. W technikach relaksacyjnych bierze się pod uwagę 

koncentrację, odprężenie, relaks i medytację. 

Do bardziej znanych i zalecanych technik relaksacji zaliczamy: automasaż relaksacyjny według 

Lazorusa, relaksację stopniową według Jacobsona, jogę, ćwiczenia relaksacji oddechowej, ćwiczenia 

koncentracji (ćwiczenia wizualizacji) oraz różne sposoby medytacji. 

3. Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała 

Jeśli mamy do czynienia z wadami postawy ciała bez zmian strukturalnych, a jedynie wynikającymi z 

braku nawyku prawidłowej postawy ciała, a takie wady występują najczęściej u dzieci, szczególnego 

znaczenia nabierają ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy ciała. Ćwiczenia te bazują na 

wykorzystaniu fizjologicznych mechanizmów związanych zarówno z utrzymaniem równowagi ciała, 

jak i przyjmowaniem odpowiedniego układu poszczególnych części ciała w przestrzeni. 

Powszechnie uważa się, że zachowanie prawidłowej postawy ciała i orientacji przestrzennej zależy od 

interpretacji informacji sensorycznej pochodzącej z trzech źródeł, a mianowicie: 

- receptorów analizatora kinestetycznego, 

- receptorów narządu równowagi, 

- narządu wzroku. 

Informacje płynące z tych źródeł pozwalają na wyodrębnienie swoistych odruchów, które nazywa się 

reakcjami poprawczymi. Wyodrębniamy następujące odruchy poprawcze: 

- błędnikowe, działające na tułów, 

- szyjne, wywierające wpływ na tułów, 

- z tułowia na głowę, 

- z tułowia na tułów (określane niekiedy jako „z ciała na ciało"), 

- wzrokowe. 

Ćwiczenia korekcyjne wykorzystujące wymienione wyżej odruchy, w celu kształtowania nawyku 

prawidłowej postawy ciała, otrzymały określenie ćwiczeń z wykorzystaniem feedbacku. 

Przez słowo feedback (z jęz. ang.) rozumie się sprzężenie zwrotne. Ściślej mówiąc chodzi tu o 

zastępcze sprzężenie zwrotne, które poprzez świadomie kierowane ćwiczenia sprawia, że 

przyjmowana przez dziecko postawa ciała ma cechy postawy prawidłowej. To ciągłe przypominanie 

powinno zaowocować z czasem trwałym nawykiem prawidłowej postawy ciała. 

Przykładami takich ćwiczeń są: 

- oglądanie postawy ciała przed lustrem korekcyjnym (na lustrze są linie poziome i pionowe), 

- na monitorze tv, 

- ćwiczenia z niektórymi przyborami, np. woreczkiem na głowie lub piłką, 



- stanie tyłem przy ścianie, drabinkach, 

- toczenie się po podłodze. 

4. Ćwiczenia w wodzie 

Ćwiczenia w środowisku wodnym, ze względu na jego cechy fizyczne, stanowią ważną składową 

programu kinezyterapii. Prowadzi się je w odpowiednich wannach i basenach. 

Ćwiczenia można wykonywać indywidualnie lub zespołowo z użyciem dodatkowego sprzętu (kół, 

desek itp.) lub jako ćwiczenia swobodne. Woda winna posiadać temperaturę powyżej 26°C. Czas 

ćwiczeń zależy od ogólnego stanu chorego, powinien wynosić około 20-30 min. 

Wskazania: 

- Osłabienie mięśni i zaburzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej, 

- ograniczenie ruchomości stawów i ich bolesność, 

- nauka chodzenia po okresie unieruchomienia, 

- schorzenia naczyń obwodowych, 

- amputacja i skoliozy. 

Wszędzie gdzie jest to możliwe, od ćwiczeń w wodzie należy przechodzić do pływania , które wywiera 

wieloaspektowy, bardzo pozytywny wpływ na organizm człowieka. Pływanie jest doskonałą formą 

poprawy kondycji, ma także walory hartujące i relaksujące. 

5. Nauka chodzenia 

Nauka chodzenia dotyczy tych osób, które bardzo długo leżały w łóżku na skutek choroby lub urazu. 

Proces ten dzielimy na dwa etapy: 

- przygotowanie do nauki chodu, 

- właściwa nauka chodu. 

Etap pierwszy obejmuje ćwiczenia ogólnousprawniające i pionizację. Do pionizacji wykorzystuje się 

stoły pionizacyjne, protezy, pasy stabilizujące oraz inne pomoce ortopedyczne i rehabilitacyjne. Jeśli 

nie dysponujemy stołem pionizacyjnym, to stopniowo nauczamy i oswajamy pacjenta z pozycją 

półleżącą i siedzącą na łóżku, następnie należy zastosować siad z nogami opuszczonymi z łóżka i 

stanie przy pomocy terapeuty (niekiedy przy pomocy dwóch osób). Jeśli pacjent potrafi już przez 

kilkanaście minut utrzymać pozycję pionową, to przystępujemy do obciążenia kończyn w miejscu 

(przechodzenie z nogi na nogę). 

Właściwa nauka chodu obejmuje: 

- chodzenie w miejscu z oparciem, 

- chodzenie w wodzie lub z zastosowaniem innego sposobu odciążenia, 

- chodzenie z pomocą barierek i balkoników, 

- chodzenie o kulach lub lasce bez przeszkód i z przeszkodami, 

- chodzenie po różnych podłożach i pochylniach, 

- chodzenie po schodach, 

- chodzenie po torze przeszkód. 


