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Prawidłowe
ustawienie
kolan
a kolana
szpotawe



Kolana 
koślawe

Jest to wada postawy, która charakteryzuje
się wygięciem kończyn w łuk. Uda i stopy
znajdują się w prostej linii, natomiast
kolana są w stosunku do nich na zewnątrz.
Zniekształcenie może dotyczyć zarówno
całych kończyn, jak i tylko podudzi.



UWAGA 

Kolana szpotawe często są spowodowane
krzywicą, chorobą Blounta, nadwagą
(w szczególności u dzieci, które wcześnie
zaczęły chodzić). Wada ta występuje także
u osób starszych ( w szczególności kobiet)
jako objaw zaawansowanych zmian
zwyrodnieniowych stawów kolanowych.



UWAGA
Szpotawość kolan może być naturalnym
stanem u dzieci do około 2 roku życia
(w ten sposób ukształtowały się jeszcze
w łonie matki). W wieku przedszkolnym
dochodzi do odwrócenia tego stanu
i kolana stają się koślawe.



Przyczyny 
powstawania 
kolan 
szpotawych

• Brak odpowiedniej ilości witamy D
w organizmie

• Nadwaga u dzieci
• Choroba Bluonta
• Zbyt wczesne rozpoczęcie chodzenia
• Zbyt długie przebywanie w pozycji

siedzenia skrzyżnego („po turecku”)
• Przeciążanie kończyn dolnych



Kolana 
szpotawe 
można 
rozpoznać po

• Niełączeniu się kolan przy przyjęciu
wyprostowanej postawie ze złączonymi
stopami (kostkami przyśrodkowymi)

• Skręceniu kończyn dolnych do wewnątrz
w stawie biodrowym

• Krótszym więzadle pobocznym
przyśrodkowym

• 3 cm odsunięciu się od siebie kłykci
przyśrodkowych



Sporty zalecane 
w szpotawości 
kolan

• Łyżwiarstwo
• Jazda na nartach
• Jazda na rolkach



Ćwiczenie 1
Dziecko siedzi na krzesełku, plecy
wyprostowane (nieoparte). Między
kolanami dziecka umieszczamy małą
piłeczkę. Zadaniem dziecka jest
prostowanie nóg. Piłka nie może wypaść!



Ćwiczenie 2
Dziecko siada na podłodze, nogi ugięte,
ręce oparte o podłogę z tyłu. Między
kolana dziecka wkładamy piłkę.
Zadaniem dziecka jest zgniatanie piłki
kolanami.



Ćwiczenie 3
Dziecko leży na brzuchu. między kolana
wkładamy gumową piłeczkę. Zadaniem
dziecka jest ściśnięcie kolanami piłki
i uniesienie wyprostowanych nóg.



Ćwiczenie 4 Dziecko stoi. Jego zadaniem jest napięcie
pośladków i złączenie kolan.



Ćwiczenie 5
Dziecko leży na plecach, między
kolanami trzyma piłeczkę lub woreczek.
Zadaniem dziecka jest uniesienie
wyprostowanych nóg i rysowanie nimi
w powietrzu kółek raz w lewą, a raz
w prawą stronę.



Ćwiczenie 6

Dziecko siedzi na podłodze z nogami
ugiętymi w kolanach (stopy ustawione
na szerokość bioder), ręce oparte na
podłodze z tyłu. Zadaniem dziecka jest
wykonanie naprzemiennego skręcania
kończyn do wewnątrz z dotknięciem
kolanem podłoża.



Ćwiczenie 7
Dziecko leży na plecach z nogami
w rozkroku. Zadaniem dziecka jest
łączenie kończyn dolnych przez ugięcie w
stawach kolanowych do wewnątrz (stopy
na zewnątrz).



Ćwiczenie 8
Dziecko leży na brzuchu. Zadaniem
dziecka jest wykonywanie ruchów
nożycowych (unoszenie na przemian
wyprostowanej nogi lewej i prawej).



Ćwiczenie 9
Dziecko stoi i piłką umieszczoną między
kolanami. Zadaniem dziecka jest
wykonywanie podskoków tak, aby piłka
nie wypadła.



Ćwiczenie 10
Dziecko siedzi na podłodze
z wyprostowanymi nogami. Zadaniem
dziecka jest pochylenie się w przód
i dotknięcie stóp oraz wytrzymanie w tej
pozycji 5 sekund.



Aby utrwalić prawidłowe ułożenie ciała,
należy wielokrotnie i systematycznie
powtarzać właściwie dobrane ćwiczenia.



W przypadku obaw, wątpliwości zaleca się
wizytę u lekarza bądź fizjoterapeuty.


