
Trening w domu. Najlepsze metody na utrzymanie formy 

w czasie koronawirusa 

Przede wszystkim każdy trening należy koniecznie rozpocząć od starannej rozgrzewki całej 

partii ciała. Dzięki temu nasz organizm będzie w stanie znieść trudy wysiłku całego treningu, 

który zwłaszcza dla osób początkujących nie powinien być od razu zbyt intensywny i 

długotrwały. Za sprawą porządnej rozgrzewki unikniemy także bolesnych kontuzji.  

Zestaw przykładowych ćwiczeń na rozgrzewkę oraz czas wykonywania lub liczba 

powtórzeń: 

 Krążenia ramion w przód  

 Krążenia ramion w tył  

 Krążenia głową w prawo i lewo  

 Krążenia bioder w prawo i lewo 

 Krążenia kolan w prawo, lewo, do środka i na zewnątrz 

 Krążenia stawów skokowych w prawo i lewo 

 Pajacyki lub bieg bokserski  

 Rozruszanie nadgarstków w prawo i lewo 

 Skłony w rozkroku do środka 

 Skłony przy wyprostowanych nogach  

 Przysiady 

 Pompki 

 Podskoku z kolanami do klatki piersiowej  

Lista ćwiczeń (bez sprzętu) do treningu w domu: 

I zestaw (dla osób nieco mniej zaawansowanych) 

 Przysiady 

 Pady (padnij postać) 

 Brzuszki proste 

 Brzuszki skośnie 

 Wykroki w przód 

 Pompki klasyczne z rękami rozstawionymi na szerokość barków (dla ułatwienia 

można robić je na kolanach) 

 Pompki z rękami ustawionymi jak najwęziej (dla ułatwienia można robić je na 

kolanach) 

 Pompki z rękami ustawionymi jak najwęziej (dla ułatwienia można robić je na 

kolanach) 

II zestaw (dla osób bardziej zaawansowanych w treningu) 

 Przysiady z wyskokiem 

 Pompki z klaśnięciem 

 Pompki z nogami na podwyższeniu 

 Wspięcia na palcach 

 Unoszenie nóg do góry leżąc 

 Plank 

 Plank bokiem 

 Martwy ciąg na jednej nodze (np. z butelką lub książką) 

Na koniec (po treningu) należy pamiętać o rozciąganiu i regeneracji. Na tą czynność powinno 

się przeznaczyć około 10-15 minut. 



Przykładowe ćwiczenia na rozciąganie/regenerację: 

 Koci grzbiet 

 Skłony do wyprostowanych nóg 

 Skłony do środka/prawej/lewej nogi w rozkroku 

 Przyciąganie głowy do braku 

 Przyciąganie kolana do klatki piersiowej w leżeniu na plecach 

 Przyciąganie pięty do pośladka w leżeniu na brzuchu 

 Rozciąganie nadgarstków nad głową w siadzie prostym 

Co ważne, zapamiętaj, że liczy się przede wszystkim systematyczność. Tylko ciężka praca 

popłaca. Oprócz właściwego wykonywania rozgrzewki, ćwiczeń oraz rozciągania należy 

zwrócić uwagę na inne kluczowe aspekty. Jeśli chcesz cieszyć się zamierzonym efektem, to 

musisz zadbać o 7-8 godzin snu, a także właściwe i zdrowe odżywianie. Tylko wszystkie 

wymienione składowe poprowadzą Cię do sukcesu. 

 


