
Na co zwrócić uwagę podczas siedzenia dziecka na podłodze? 

Siedzenie na podłodze jest ważna umiejętnością ruchową dziecka. Rozciąga 

mięśnie kulszowo-goleniowe, rozciąga i wzmacnia mięśnie miednicy, poprawia 

koordynację mięśni dolnej części pleców, brzucha i ud. Siedzenie z nogami 

odwiedzionymi z lekką rotacją na zewnątrz dobrze wpływa na rozwój stawów 

biodrowych. 

U dzieci zaobserwować wiele sposobów pozycji siedzących. Dzieci z mpdz i 

podobnymi zaburzeniami ruchowymi wykazują mniejszą różnorodność pozycji 

siedzących. Tak więc wyróżnić możemy: 

Siad w literę ,,W” 

W siadzie tym dzieci rotują nogi do wewnątrz, kolana trzymają razem, podudzia 

rozkładają na zewnątrz i siedzą pomiędzy nimi na podłodze. Niestety dłuższy siad  

w literę „W” powoduje negatywne skutki .W pozycji tej nogi znajdują się w dużej 

rotacji wewnętrznej co nadmiernie obciąża stawy biodrowe i kolanowe, dlatego 

należy unikać dłuższego przebywania w tej pozycji. 

 

  

 



Siad po turecku 

W pozycji tej nogi dziecka są zgięte i skrzyżowane przed nim. W tym siadzie 

uzyskujemy prawidłowy docisk głowy kości udowej do panewki stawu 

biodrowego. Wadą tego siadu jest to, iż przechodzenie do i z tej pozycji jest dość 

trudne i dzieci zwłaszcza z trudnościami ruchowymi potrzebują pomocy W 

siadzie po turecku nie ma także możliwości rozciągania mięśni kulszowo-

goleniowych.  

 

 

 

  

 



Siad boczny 

W siadzie bocznym dziecko siedzi na jedynym boku, a nogi są zgięte w kierunku 

drugiego boku. Siad boczny zapewnia szeroką podstawę podparcia , jednak 

ułożenie głowy kości udowej w panewce jest różne w prawym i lewym stawie. 

Dziecko nie powinno przebywać przez dłuży okres czasu w tej pozycji, szczególnie 

kiedy wyraźnie preferuje jedną stronę. 

 

 

 

 

  

 



Siad na piętach 

W siadzie na piętach dzieciom łatwiej jest utrzymać miednicę w pozycji 

pośredniej, prosty tułów i równowagę. Dzieci, które ciągle siedzą na piętach nie 

mają możliwości rozciągania mięśni kulszowo-goleniowych i mięśni łydki. 

 

 

 

 

  

 



Dzieci przyjmują różnorakie pozycje siedzenia opisane powyżej. Istotne jest to, 

aby nie przebywały w jednej pozycji przez bardzo długi czas, dlatego zachęcajmy 

dzieci podczas zabawy do ich zmian. Należy pamiętać także o tym, aby utrzymać 

prawidłową elastyczność mięśni dziecko powinno kilka razy przebywać w siadzie 

prostym z nogami wyprostowanymi. 

 

Źródło: Sieglinde Martin,”Nauczanie umiejętności ruchowych dzieci z mózgowym 

porażeniem dziecięcym i podobnymi zaburzeniami ruchowymi”,REHOUSE 2012 


