
PROPOZYCJA TRENINGÓW DO WYKORZYSTANIA W WARUNKACH 

DOMOWYCH 

✓ Ćwiczenia wykonywane w domu na okres kwarantanny 

✓ Ćwiczenia w ramach lekcji wychowania fizycznego  

✓ Każdy trening zaczynamy rozgrzewką  

✓ Do każdego ćwiczenia załączona ilustracja z opisem techniki wykonania  

✓ Intensywność ćwiczeń dostosować do własnych możliwości 

✓ Zestaw ćwiczeń stosujemy minimum 3 razy w tygodniu  

 

 

 

1.ROZGRZEWKA    

1. Skip „A” niski w miejscu (2 min)   

2. Skip „C” w miejscu  (1 min)    

3. Wymachy ramion w przód i tył  

4. Krążenia bioder  

5. 20x „Pajacyki”   

6. 20x Skrętoskłony tułowia  

7. 10x Na stronę skłony boczne tułowia  



8. 20x Przysiady  

 

 

 

 

2.TRENING NR 1 

 

1. PLANK – PODPÓR PRZODEM NA PRZEDRAMIONACH 

TECHNIKA:  

• Ramiona na wysokości barków – prostopadle do podłoża  

•  Dłonie skierowane grzbietowo do ziemi  

• Zachowujemy naturalne krzywizny kręgosłupa, miednica w pozycji neutralnej (głowa - 
przedłużeniem tułowia)  

• Spięty brzuch i pośladki   

• 3 serie po 25 sek (25 sek odpoczynku pomiędzy seriami) 

 

 

 

 

 

 

 

2. WZNOS BIODER W LEŻENIU TYŁEM 

TECHNIKA:  

• Ręce na wysokości barków wyprostowane, dłonie skierowane podeszwowo do siebie  

• Napięta tylna część ciała  

• po wznosie bioder kąt prosty w stawie kolanowym  

• 3 serie po 25 sekund (25 sekund odpoczynku pomiędzy seriami)   



 

 

 

 

 

 

3. WZNOS BIODER W LEŻENIU TYŁEM Z JEDNĄ NOGĄ WYPROSTOWANĄ 

TECHNIKA:  

• Ręce na wysokości barków wyprostowane, dłonie skierowane podeszwowo do siebie  

• Napięta tylna część ciała  

• po wznosie bioder kąt prosty w stawie kolanowym  

• Oderwanie od podłoża jednej z nóg - pozycja flex stóp 

• 1 seria na jedną nogę po 25 sekund (25 sekund odpoczynku pomiędzy seriami)  

 

 

 

4. BIRD DOG – UNOSZENIE KOŃCZYN W KLĘKU PODPARTYM 

TECHNIKA:  

• Ręce na wysokości barków – prostopadle do podłoża, dłonie wkręcone w ziemie do zewnątrz 

• Zachowujemy naturalne krzywizny kręgosłupa – głowa przedłużeniem tułowia  

• Brzuch napięty  



• Unoszenie kończyn na krzyż (ln i pr), stopa pozycja flex dłoń podeszwowo do środka  

• Podczas unoszenia kończyn niwelujemy ruchy skrętne tułowia  

• 3 serie po 10x na prawą i lewą stronę  
 

 

 
       

 

3.Trening nr 2 

RUNDA 1 

1. Bieg w miejscu 

https://www.youtube.com/watch?v=QPfOZ0e30xg 

 2. Wykroki 

https://www.youtube.com/watch?v=7SMzPn4LGjQ 

3. Leżenie tyłem , unoszenie nóg  z powolnym opuszczaniem  

https://www.youtube.com/watch?v=LsKAie0v6Uc&list=RDCMUCNHdbR9vqjQ0

G5G--zReUaQ&index=6 

PRZERWA 1 MINUTA / DOKŁADAMY JEDNO ĆWICZENIE 

RUNDA 2 

1. Bieg w miejscu 

https://www.youtube.com/watch?v=QPfOZ0e30xg 

2. Wykroki 

https://www.youtube.com/watch?v=7SMzPn4LGjQ 

3. Leżenie tyłem , unoszenie nóg  z powolnym opuszczaniem  

https://www.youtube.com/watch?v=LsKAie0v6Uc&list=RDCMUCNHdbR9vqjQ0G5G--zReUaQ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=LsKAie0v6Uc&list=RDCMUCNHdbR9vqjQ0G5G--zReUaQ&index=6


https://www.youtube.com/watch?v=LsKAie0v6Uc&list=RDCMUCNHdbR9vqjQ0

G5G--zReUaQ&index=6 

4.Pajacyki 

https://www.youtube.com/watch?v=oJR49sAkWkQ 

PRZERWA 1 MINUTA/ DOKŁADAMY 1 ĆWICZENIE 

 

RUNDA 3 

1. Bieg w miejscu 

https://www.youtube.com/watch?v=QPfOZ0e30xg 

 

2. Wykroki 

https://www.youtube.com/watch?v=7SMzPn4LGjQ 

3. Leżenie tyłem , unoszenie nóg  z powolnym opuszczaniem  

https://www.youtube.com/watch?v=LsKAie0v6Uc&list=RDCMUCNHdbR9vqjQ0

G5G--zReUaQ&index=6 

4.Pajacyki 

https://www.youtube.com/watch?v=oJR49sAkWkQ 

5. Deska 

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

 

4.Trochę wiedzy☺ 

https://drive.google.com/file/d/198DZBAXorATgadVypyCq3wHxxh_2Ta7X/vi

ew?usp=sharing 

 

 

 

 


