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Aby zapobiegać dolegliwościom ze strony kręgosłupa, możemy sami 

wykonywać zestaw ćwiczeń usprawniających poszczególne jego odcinki. 

Poniżej przedstawiono uniwersalny zestaw ćwiczeń, bezpieczny do 

samodzielnego wykonania, prosty i skuteczny, który może wykonać każdy 

z nas, chorych na cukrzycę, cierpiący na bóle kręgosłupa. W tym odcinku 

prezentujemy zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych odcinka piersiowego 

kręgosłupa. 

 

Ćwiczenie 1. Ręce opuszczone luźno wzdłuż ciała, barki unosimy maksymalnie 

w górę. Napinamy mięśnie grzbietu, utrzymujemy napięcie około 5 sekund. 

Opuścić barki, rozluźnić mięśnie. 



 

Ćwiczenie 2. Ręce unieść poziomo, dłonie wyprostowane. Zginamy ręce 

w łokciach, zbliżając kciuki do piersi. Łokcie odwodzimy do tyłu, ściągając 

łopatki i napinając mięśnie grzbietu, utrzymujemy napięcie około 5 sekund. 

Opuścić ręce, rozluźnić mięśnie. 

 
 

 

Ćwiczenie 3. Ręce luźno wzdłuż ciała, zginamy łokcie, ściągamy łopatki 

i napinamy mięśnie grzbietu, przedramiona poziomo i równolegle do siebie, 

utrzymujemy napięcie około 5 sekund. Opuścić ręce, rozluźnić mięśnie. 



 

Ćwiczenie 4. Ręce luźno wzdłuż ciała, ściągamy łopatki z jednoczesnym 

zwrotem dłoni na zewnątrz, napinamy mięśnie grzbietu, utrzymujemy napięcie 

około 5 sekund. Opuścić ręce, rozluźnić mięśnie. 

 

Ćwiczenie 5. Splecione dłonie zakładamy na kark, łokcie odwodzimy 

maksymalnie do tyłu, napinamy mięśnie grzbietu, utrzymujemy napięcie 

5 sekund. Opuścić ręce, rozluźnić mięśnie. 



 

Ćwiczenie 6. Ramiona w bok, ręce wyprostowane, ściągamy łopatki 

i zaciskamy pięści, napinamy mięśnie ramion i grzbietu, utrzymujemy napięcie 

około 5 sekund. Opuścić ręce, rozluźnić mięśnie. 

 

Ćwiczenie 7. Kijek chwytamy oburącz nachwytem, unosimy ponad głowę, ręce 

wyprostowane, opuszczamy kijek poza głową na barki, unosimy ponad głowę, 

prostujemy ramiona. Opuścić ramiona, rozluźnić mięśnie. 



 

Ćwiczenie 8. Kijek chwytamy oburącz nachwytem, szeroko, unosimy ponad 

głowę, zachowując poziom ramion, napinamy mięśnie, usiłując rozciągnąć 

kijek, utrzymujemy napięcie około 5 sekund. Opuścić ramiona, rozluźnić 

mięśnie. 

 

Ćwiczenie 9. Lewą rękę zginamy w dole za plecami, prawa ręka w górze. 

Staramy się dotknąć palcami rąk. Powtarzamy naprzemienne po 10 razy. 



 

Ćwiczenie 10. Odwodzimy rękę w bok, łokieć wyprostowany. Krążenie 

ramienia w stawie barkowym (po 5 razy w obu kierunkach: do środka i na 

zewnątrz). Powtarzamy serię każdą ręką 10 razy . 

 


