"Siad w literę W" - to pozycja siedząca w której dziecko siedzi na podłodze z nóżkami
ustawionymi tak, że tworzą literę W - kolanka ugięte, stawy biodrowe zrotowane do
wewnątrz . Ten sposób siadania pojawia się u wielu dzieci, które często bawią się na
podłodze i zmieniają położenie ciała z pozycji czworakowania do siadania. Jest także częstym
"wyborem" u dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym. i

Nieprawidłowy siad w literę „W” ii
Dużo mówi się o tym, że siad w literę W jest niezdrowy i niebezpieczny dla rozwoju
fizycznego dziecka. Przestrzegają przed nim pediatrzy, ortopedzi i fizjoterapeuci. Gdy dziecko
często siada w ten sposób i pozostaje tak przez dłuższy czas, może w przyszłości mieć do
czynienia z następującymi problemami:
- Zaokrąglenie pleców.
- Słabe mięśnie tułowia.
- Stanie i chodzenie z nóżkami zrotowanymi do wewnątrz.
- Koślawienie kolan.
- Ustawienie bioder w rotacji wewnętrznej.
- Nieprawidłowy rozwój stawów biodrowych.
- Skrócenie tylnych mięśni uda*
Istnieją jednak jeszcze inne powody, dla których siad w literę W jest niebezpieczny dla
zdrowego rozwoju dzieci. I są to względy... logopedyczne !
Kiedy dziecko siedzi w pozycji z nienaturalnie wygiętymi na zewnątrz nóżkami, zmienia się
także ustawienie jego obręczy barkowej. To z kolei ogranicza ruch nadgarstków i palców,
które najczęściej w tym momencie intensywnie pracują- rysują, układają klocki, manipulują

przedmiotami... Gdy sytuacja będzie częsta, będziemy mieć do czynienia z obniżoną
sprawnością manualną dziecka, która. m.in. przysparza problemów w nauce..
Ale to nie koniec kłopotów... Ręka i mowa są sobie bardzo bliskie. Mają wspólne obszary
mózgu i często stymulacja ręki- poprawia "mówienie".
Jednak, analogicznie - kiedy sprawność manualna jest niska - często mamy do czynienia także
z zaburzeniami mowy - m.in. problemami z łączeniem sylab i wyrazów, czy niską
sprawnością narządów artykulacyjnych.
Warto też wspomnieć, że prawidłowa postawa ciała ma wielki wpływ na poprawne ułożenie
narządów artykulacyjnych i ukształtowanie zgryzu, np. szukające równowagi ciało, często
próbuje "ratować" się żuchwą, ustawiając ją w nieprawidłowej pozycji.
Co zatem robić, gdy Wasze dziecko preferuje ten typ siadania?
Jak w przypadku każdej nieprawidłowości - szukać przyczyny i niezwłocznie skonsultować
się z fizjoterapeutą. Nie bez powodu logopedzi i fizjoterapeuci coraz częściej pracują razem,
w świetnie uzupełniającym się zespole.
Siad W bywa jak wierzchołek góry lodowej- i bardzo dobrze, że jest tak łatwy do zauważenia
przez rodzica. Być może okaże się, że zgłaszając się z powodu niewłaściwego "układania
nóg" odkryjecie źródło innych nieprawidłowości i rozpoczniecie terapię, której efektami
będzie także wyraźna mowa!
ĆWICZENIA Z PIŁKĄ
1. Siad w parach naprzeciw siebie, Rodzic trzyma piłkę stopami(stopy przylegają do piłki),
Dziecko zabiera stopami piłkę. Potem zmiana.
2. Rodzic staje tyłem do leżącego na plecach dziecka. Dziecko toczy piłkę stopami po nogach i
plecach rodzica.
3. Siad naprzeciw siebie, Rodzic robi z nóg kosz, Dziecko stopami wrzuca piłkę do kosza.
4. Piłka w stopach Dziecka (palce stóp trzymają) – Dziecko obchodzi na siedząco Rodzica (np.
licząc do 5-ciu)
ĆWICZENIA ZE SZNURECZKAMI
1.Siad naprzeciw siebie po turecku, sznureczki leżą pośrodku. Na słowo START kto pierwszy
zabierze stopami sznureczki.
2.Układanie ze sznureczków liter, cyfr, figur geometrycznych(oczywiście z udziałem obu stóp)
3.Sznureczki ułożone równolegle obok siebie, Dziecko chwyta stopami końce sznureczka,
Rodzic staje za Dzieckiem, chwytając stopami drugie końce sznureczka. Spacer po sali.
ĆWICZENIA RÓŻNE
1.Wkładanie(kto szybciej) patyczków do pudełeczka(ćwiczą stopy)
2.Stopy wykonując ruch chodu gąsienicą posuwają stosik patyczków do przodu
3.Kto szybciej zdejmie stopami swoje skarpetki
4.Rzuty woreczków do celu lub kto dalej(stopami)
Każde z ćwiczeń dziecko stara się wykonać dokładnie(dlatego najlepiej pod “czujnym” okiem
Rodzica)

ĆWICZENIA KORYGUJĄCE POSTAWĘ I WZMACNIAJĄCE MM. GRZBIETU
1. Siad po turecku – budowanie dom
• Uklepywanie ziemi
• Budowanie parteru
• Wstawianie okien na wieży
• Wstawianie okien dużych
• Budowanie pięter 1, 2, 3 … np. do 7
1. Siad po turecku – naprzeciwko siebie
Woreczek na głowie – kto pierwszy wstanie tak, aby woreczek nie spadł z głowy
2. Siad po turecku – naprzeciwko siebie
Dziecko z woreczkiem na głowie wstaje i obchodzi mamę, wraca i siada po turecku.
3. Siad na piętach – zabawa „kto pierwszy”
Mama zadaje 3 polecenia wykonania pozycji korekcyjnej – kto pierwszy wykona ja
poprawnie (następnie polecenia wydaje dziecko).
4.Leżenie przodem – zabawa w kolory
Turlanie piłki do siebie ( za każdą złapaną na czarny kolor piłkę jeden karny przysiad )
5. Leżenie przodem – ręce wyprostowane w przód
Mama trzyma piłkę – dziecko klaszcze nad piłką i pod piłka; następnie zamiana ról.
6. Leżenie przodem – naprzeciwko siebie
W pewnej odległości piłka po środku; Kto pierwszy doczołga się do piłki, dotknie jej rękami,
wróci na miejsce i usiądzie po turecku z rękami prostymi w górze.
7. Siad na piętach – naprzeciwko siebie
Mama trzyma 3 zabawki za plecami:
• 1 zabawka oznacza naśladowanie samolotu
• 2 zabawka oznacza naśladowanie odrzutowca
• 3 zabawka oznacza naśladowanie rakiety
Mama wybiera jedną z nich , pokazuje dziecku. Dziecko kojarząc zadanie z odpowiednią
zabawką wykonuje je; następnie zamiana.
8. Siad tyłem do siebie
Dziecko z mamą trzyma piłkę, która jest między plecami – „które ręce silniejsze” – zabiorą
piłkę
9. Leżenie przodem – naprzeciwko siebie
Mama wystukuje rytm rękami o podłogę, dziecko powtarza; następnie zmiana ról
10. Leżenie przodem – naprzeciwko siebie
„Kręcenie młynka” licząc do trzech, na 4 –klaśnięcie w ręce mamy (dziecka).
Życzę miłej zabawy.
i
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