
1. Trening domowy w celu utrzymania sprawności fizycznej.  
 

Rozgrzewaj Się 

Rozgrzewka jest najważniejszą i nieodzowną częścią każdego treningu. Dzięki rozgrzewce 

prawdopodobieństwo kontuzji podczas ćwiczeń znacznie się obniży, a Twoje osiągi podczas 

treningu będą lepsze. Rozgrzewka zajmie około 15 minut. Rozgrzane mięśnie są bardziej 

wydajne, a ćwiczenia w głównym treningu wykonuje się przyjemniej, ponieważ ciało jest do 

nich przygotowane. 

Poniższą rozgrzewkę należy wykonywać intensywnie i traktować jak trening: 

Krążenia głową 

Pozycja wyjściowa:  

 Stoimy na prostych nogach, 

 stopy na szerokość barków, 

 ręce luźno wzdłuż tułowia. 

Ćwiczenie: 20 POWTÓRZEŃ 

 Wykonujemy krążenia głową w jedną i w drugą stronę. 

Krążenia przedramion 

Pozycja wyjściowa:  



 Pozycja jak powyżej, ręce uniesione na wysokość barków. 

Ćwiczenie (Wykonujemy dynamiczne obroty przedramion w stawie łokciowym): 

 30 sekund do wewnątrz, 

 30 sekund na zewnątrz. 

Krążenia ramion 

Pozycja wyjściowa:  

 Nogi na szerokość barków, 

 ręce wyprostowane wzdłuż tułowia. 

Ćwiczenie (Wykonujemy krążenia jednocześnie oburącz): 

 20 razy w przód, 

 20 razy w tył, 

 20 razy w przeciwne strony. 

Krążenia barków 

Pozycja wyjściowa:  

 Nogi na szerokość barków, 

 ręce wyprostowane wzdłuż tułowia. 

Ćwiczenie: 20 POWTÓRZEŃ 

 Wykonujemy krążenie barków w przód i w tył.  



 

 

 

Krążenia nadgarstków 

Pozycja wyjściowa:  

 Dłonie splecione palec w palec. 

Ćwiczenie: 60 SEKUND 

 Wykonujemy krążenia w obie strony. 

Skrętoskłony 

Pozycja wyjściowa:  

 Stoimy na prostych nogach, 

 stopy na szerokość barków, 

 tułów względem nóg zgięty pod kątem 90 stopni, 

 ręce wyprostowane na boki. 

Ćwiczenie: 15 POWTÓRZEŃ W KAŻDĄ STRONĘ 

 Wykonujemy jak najbardziej obszerne ruchy w lewo i w prawo. 

 Patrzymy za ręką wiodącą w górę. 

 

 

 



 

 

 

Skłony tułowia 

Pozycja wyjściowa:  

 Stopy na szerokość barków, 

 nogi proste w kolanach podczas wykonywania całego ćwiczenia. 

Ćwiczenie: 40 POWTÓRZEŃ 

 Skłony liczymy na 1 do lewej nogi, na 2 do prawej nogi i na 3 prostujemy ciało. 

 Następnie łączymy nogi i staramy się dotknąć czołem do kolan (staramy wytrzymać 

parę sekund). 

Krążenia bioder 

Pozycja wyjściowa:  

 Dłonie na biodrach, głowa w miejscu. 

Ćwiczenie: 10 POWTÓRZEŃ 

 Wykonujemy obszerne krążenia bioder. 

 Ćwiczenie wykonujemy 10 razy w lewą i 10 razy w prawą stronę. 

 



 

 

 

Krążenia nóg w kolanie 

               
Pozycja wyjściowa: 

 Stoimy w lekkim rozkroku, ręce na biodrach. 

Ćwiczenie: 10 POWTÓRZEŃ NA KAŻDĄ NOGĘ 

 Podnosimy w górę nogę zgiętą w kolanie. 

 Wykonujemy krążenia nogi w kolanie w lewo i prawo. 

 Zmieniamy nogę. 

Krążenia stopą 

                
Pozycja wyjściowa:  



 Stoimy w lekkim rozkroku, opieramy ciężar ciała na jednej stopie, drugą unosimy w 

górę na palcach. 

Ćwiczenie: 10 POWTÓRZEŃ NA KAŻDĄ NOGĘ 

 Wykonujemy krążenia piętą stopy uniesionej na palcach, w lewo i prawo. 

 Zmieniamy nogę. 

Mięśnie brzucha 

Pozycja wyjściowa:

 

 Leżym na plecach, nogi uniesione około 15 cm nad ziemią. 

Ćwiczenie: 2 RAZY PO 30 SEKUND 

 Wykonujemy nożyce poziome przez 30 sekund. 

 5 sekund przerwy. 

 Wykonujemy nożyce pionowe przez 30 sekund. 

Mięśnie pleców 

Pozycja wyjściowa:  

 Leżymy na brzuchu. 

Ćwiczenie: 20 POWTÓRZEŃ 

 Odrywamy jednocześnie ręce i nogi od ziemi i zatrzymujemy w górze na 1 sekundę. 

 

 

 



 

 

Dla kobiet: 

https://www.youtube.com/watch?v=7zZdPkR_TcQ 

Dla mężczyzn: 

https://www.youtube.com/watch?v=sL8xGhx4lzw 

 

 

Trening rozciągania 

 

KARK I PLECY: 

Słonik 

                
Pozycja wyjściowa: stojąca, nogi w lekkim rozkroku, tułów pochylamy w przód, dłonie 

dotykają stopy. 

Ćwiczenie: 5 POWTÓRZEŃ 

 wykonujemy parę kroków w przód cały czas trzymając się za stopy 

 wykonujemy ok. 5-10 kroków, powrót do pozycji wyjściowej 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7zZdPkR_TcQ
https://www.youtube.com/watch?v=sL8xGhx4lzw


Skłony skośne w siadzie rozkrocznym 

               
Pozycja wyjściowa: Siad rozkroczny , ręce w górze. 

Ćwiczenie: 20 POWTÓRZEŃ 

 skłon do prawej nogi, do środka, do lewej nogi, powrót do pozycji wyjściowej 

*Ćwiczenie rozciąga też mięsień dwugłowy uda. 

Rozciąganie obręczy barkowej 

               
Pozycja wyjściowa: stojąca, nogi w lekkim rozkroku. 

Ćwiczenie: 10 POWTÓRZEŃ NA KAŻDĄ RĘKĘ 

 jedną rękę prostujemy przed siebie równolegle do podłogi 

 drugą chwytamy podchwytem za łokieć ręki wyprostowanej 

 przyciągamy do siebie wyprostowaną rękę (musi pozostawać ona w pozycji 

równoległej do podłogi) 

 zmieniamy rękę 

 



KLATKA PIERSIOWA: 

Rozciąganie na brzuchu 

                
Pozycja wyjściowa: leżenie przodem na brzuchu, nogi wyprostowane, ręce zgięte w stawach 

łokciowych na szerokości i wysokości barków. 

Ćwiczenie: 10 POWTÓRZEŃ 

 prostujemy ręce jednocześnie odchylając głowę i kręgosłup w tył 

*Ćwiczenie rozciąga też mięśnie brzucha. 

Rozciąganie z podparciem 

               
Pozycja wyjściowa: stojąca, w lekkim rozkroku (przy futrynie lub stabilnym meblu), jedna 

ręka wyprostowana zaparta pod kątem 90 stopni. 

Ćwiczenie: 10 POWTÓRZEŃ NA KAŻDĄ STRONĘ 

 powoli wykonujemy skręty tułowia w kierunku przeciwnym do oparcia 

(wytrzymujemy 3 sekundy) 

 zmieniamy stronę 



UDA: 

Mięsień dwugłowy uda 

Skłony w przód 

               
Pozycja wyjściowa: Siad z nogami równolegle do siebie, złączonymi w stopach; stopy 

pionowo do góry. 

Ćwiczenie: 10 POWTÓRZEŃ 

 pochylamy tułów w przód, ramiona wyprostowujemy w kierunku stóp (wytrzymujemy 

5-10 sekund) , powrót do pozycji wyjściowej 

Mięsień czworogłowy uda 

Przyciąganie nogi 

                  
Pozycja wyjściowa: Stanie na jednej nodze (najlepiej z podparciem), druga noga ugięta w 

kolanie. 

Ćwiczenie: 10 POWTÓRZEŃ NA KAŻDĄ NOGĘ 

 chwytamy ręką za stopę w kostce i przyciągamy ugiętą nogę maksymalnie do góry 



 zmieniamy nogę (lewa noga - lewa ręka, prawa noga - prawa ręka) 

*Jeżeli podczas wykonywania ćwiczenia złapiemy za czubek stopy, zamiast za kostkę 

to ćwiczenie rozciąga też mięsień piszczelowy. 

Wykrok do przodu 

               
Pozycja wyjściowa: Stanie w szerokim rozkroku, jedna noga zgięta w kolanie ustawiona do 

przodu; tułów wyprostowany, lekko pochylony do przodu. 

Ćwiczenie: 20 POWTÓRZEŃ 

 kucamy raz na jedno kolano, raz na drugie 

Wewnętrzna strona ud 

Kucanie w rozkroku 

               
Pozycja wyjściowa: Stanie w szerokim rozkroku, tułów wyprostowany, lekko pochylony do 

przodu. 

Ćwiczenie: 20 POWTÓRZEŃ 

 kucamy na boki raz na jedno kolano, raz na drugie 



Żabka 

               
Pozycja wyjściowa: Nogi w „żabkę” (stopa dotyka stopy, nogi ugięte w stawach 

kolanowych), dłonie na wewnętrznej stronie ud. 

Ćwiczenie: 30 POWTÓRZEŃ 

 dłońmi dociskamy kolana do podłoża i wytrzymujemy 5-10 sekund 

ŁYDKI: 

Rozciąganie łydki 

Do ćwiczenia potrzebna jest duża podkładka lub schodek. 

               
Pozycja wyjściowa: Przytrzymanie stabilnego oparcie lub poręczy. 

Ćwiczenie: 20 POWTÓRZEŃ NA KAŻDĄ NOGĘ 

 wykonujemy na przemian pogłębianie piętą 

PRZEDRAMIONA: 



Rozciąganie przedramienia 

                    
Pozycja wyjściowa: Stojąca, nogi w lekkim rozkroku. 

Ćwiczenie: 20 POWTÓRZEŃ 

 wyciągamy przed siebie wyprostowaną rękę z dłonią wierzchem do góry 

 drugą dłonią chwytamy za palce wyciągniętej dłoni i dociągamy do dołu, jednocześnie 

całą rękę pchając do przodu 

 zmieniamy rękę 

 

 

DODATKOWE MATERIAŁY 

BĘDĄ PRZEKAZYWANE W 

GRUPACH MESSENGER! 
 


