
Przedstawiam propozycje ćwiczeń ☺  

Proszę o solidne wykonanie każdego z nich zaczynając od rozgrzewki  

1. Rozgrzewka 

https://www.youtube.com/watch?v=_xE6BL3m3nk&fbclid=IwAR2kn6Z4aEdw9ki4s-mS-

hghKY7IVHG_LSae5PUDYX7FC_bfBBakRG72LSs 

 

2.Ćwiczenia ze skakanką  (Kto z Was nie posiada w domu skakanki może ją  

zastąpić czymkolwiek innym, co tylko umożliwi  Wam wykonanie ćwiczeń.) 

 

Ćwiczenie: opuszczanie nogi z oporem → Stań, trzymając nogi razem z 

linką skakanki pod prawą stopą. Rączki trzymaj mocno, opleć linkę wokół 

nadgarstków i unieś prawe kolano [A]. Naciśnij prawą nogą na skakankę, 

jednocześnie kontrolując ruch rękoma [B]. 10x na każdą nogę.  

 

Ćwiczenie: uginanie nóg leżąc →Połóż się przodem na dywanie/kocu i 

zahacz skakankę o prawą kostkę. Rączki złap prawą ręką [A]. Ugnij prawą 

nogę w kolanie. Opuszczaj ją przez 5 sekund, ale ciągnij jednocześnie za 

rączki, by stawić ruchowi opór [B]. 10x na każdą nogę.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_xE6BL3m3nk&fbclid=IwAR2kn6Z4aEdw9ki4s-mS-hghKY7IVHG_LSae5PUDYX7FC_bfBBakRG72LSs
https://www.youtube.com/watch?v=_xE6BL3m3nk&fbclid=IwAR2kn6Z4aEdw9ki4s-mS-hghKY7IVHG_LSae5PUDYX7FC_bfBBakRG72LSs


 

Ćwiczenie: wysokie wyskoki→ Stań, trzymając skakankę. Linkę umieść za 

lekko rozstawionymi nogami [A]. Wyskocz najwyżej, jak to możliwe 

(kolana unieś), jednocześnie przerzucając skakankę nad głową [B]. 20x 

 

Ćwiczenie: uginanie nóg stojąc→ Zahacz skakankę o prawą kostkę i stań, 

trzymając stopy razem. Złap rączki za głową, ręce ugnij w łokciach [A]. 

Pociągnij za rączki, jednocześnie uginając prawą nogę [B]. Wstrzymaj ruch 

na 40 sekund. Powtórz 10x  

na każdą nogę.  



 

Ćwiczenie: podskoki  →  Zacznij ze skakanką za Twoimi nogami. Podskocz 

[A], przerzucając linkę nad głową [B]. Skacz przez  

3 min w 3 seriach. Zwiększając stopniowo ilość serii. 

 

 

Ćwiczenie: uginanie ramion→ Stań z jedną nogą wysuniętą przed drugą. 

Wykroczną nogą nadepnij na skakankę, rączki trzymaj w obu rękach. Ugnij 

ręce w łokciach, napinając bicepsy. Wstrzymaj ruch na 40 sekund i wróć 

do pozycji startowej [A]. 10x na każdą nogę.  



 

 

Ćwiczenie: unoszenie nóg leżąc→  Połóż się na plecach, skakankę zahacz  

o stopy. Zablokuj kolana i złap rączki skakanki obiema rękoma. Linkę 

skakanki napnij [A]. Ściągnij skakankę, jednocześnie szybko unosząc nogi. 

Opuszczaj je przez  6 sekund [B] x20 powtórzeń.  

 

3. Rozciąganie 



 

 

 

 

 

 


