
Вежбе за равна 

стопала код деце



 Стопало је састављено од више костију које су повезане зглобовима и 

мишићима. Сводстопала се одржава снагом тих мишића. Уколико су они 

јаки, стопало ће бити правилно, ако су мишићи слаби долази до спуштања

свода па настају равна стопала

 Код беба и деце до три године табани изгледају равно, пошто се код њих

уздужни лук стопала још није развио. Међутим, када дете напуни три 

године то се природно регулише.



 Код деце са равним стопалима, симптоми који се први јављају су: замор у 

ногама, трапавост у игри, бол у своду стопала и бол у пети.

 Лекар на систематским прегледима ради преглед стопала, онда уради

анализу хода и анализу обуће.



 Као најједноставнија терапија за лечење равних стопала препоручују се 

босе шетње, нарочито по неравним или иритирајућим површинама као што

су трава, шљунак,песак...



Вежбе за равна стопала

 Дете треба свакодневно да хода на прстима, затим на петама, па на 

спољној ивици стопала. Једна од вежби је и да прстима ногу хвата кликер

и убацује у чашу или да подиже марамицу са пода. Такође, док гледа

телевизор или седи за столом , може му се дати да табаном ваља лоптицу.



 Вежба “Растемо високо”

 Тражи се од детета да се попне на прсте као да жели да дохвати нешто 

што је високо. Омиљену играчку, јабуку, небо.... Након пењања на прсте

десетак пута, тражи се од детета да хода на прстима.



 Вежба “Покажи ми своје прсте”

 Стојимо на петама, посматрамо своје прсте. Може се тражити од детета да 

лепезасто рашири прсте као патка. Након стајања на петама следи ход на 

петама, који често личи на ход пингвина. Имитирање животиња кроз игру, 

обогаћује вежбање.



 Вежба “Кенгур”

 Свако скакутање на “кенгуру” у тренутку одупирања стопалима од земље

јача стопало, свод стопала и ноге. Скакутање мора да буде пропраћено од 

стране родитеља или терапеута, да би избегли повреде.



 Вежба “Масажа стопала”

 Уз помоћ бодљикаве лопте, дете масира стопало напред-

назад/померајући га.



 Вежба “ Стојим као птица на грани”

 Ова вежба захтева баланс, координацију и активацију мишића стопала, 

ногу и карлице.



 Вежба “Папир у вис”

 Од детета тражимо да подигне папир уз помоћ ножних прстића. Хватање

папира захтева стрпљење, пажњу и ангажовање мишића стопала.



 Вежба “ Држим те лопто”

 Дете хвата лопту са пода са унутрашњом ивицом стопала и подиже је у 

вис.


