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● Wykonujemy rozgrzewkę.

● Ćwiczymy minimum 
2 razy w tygodniu.

● Wykonujemy 2-3 serie 
każdego ćwiczenia.

● Przerwa między seriami  
1-2 min.



  

PAJACYKIPAJACYKI

● Pajacyk to energiczny wyskok, 
któremu towarzyszy uniesienie rąk 
i ich niemal złączenie nad głową oraz 
rozkrok boczny nóg. Po wyskoku 
wracamy do pozycji wyjściowej 
i natychmiast całą czynność 
powtarzamy.



  

PRZYSIADYPRZYSIADY
● Stań prosto w lekkim rozkroku. Głowa 

powinna być przedłużeniem kręgosłupa, wzrok 
skierowany przed siebie. Wciągnij brzuch.

● Powoli zacznij uginać kolana jednocześnie 
wypychając biodra do tyłu. Dla lepszej 
równowagi możesz trzymać ręce 
wyprostowane przed sobą. Staraj się, aby 
kolana nie wychodziły daleko przed palce stóp 
(jeśli jednak trudno ci zachować równowagę w 
tej pozycji, kolana mogą wyprzedzać stopy - 
ważniejsze jest, by nie pochylać się zbyt 
mocno do przodu). Pamiętaj również, by stopy 
całe przylegały do podłoża. Kąt między udem 
a podudziem powinien wynosić maksymalnie 
90 stopni.

● Prostując kolana, powróć do pozycji 
wyjściowej.



  

PLANKPLANK

Uklęknij na podłodze i oprzyj się na przedramionach w taki sposób, by barki 
znajdowały się nad łokciami. Wyciągnij nogi do tyłu i oprzyj się na palcach stóp.



  

POMPKIPOMPKI
● Połóż się płasko na brzuchu.

● Umieść dłonie płasko na ziemi na 
wysokości barków, troszkę szerzej niż 
szerokość Twoich barków.

● Utrzymuj ciało w pozycji wyprostowanej.

● Unieś ciało do góry rozprostowując 
ramiona, wciąż utrzymując ciało w pozycji 
wyprostowanej. Unikaj tendencji wyginania 
tułowia do tyłu.

● Ciało powinno opierać się teraz jedynie na 
dłoniach i palcach stóp, będąc cały czas w 
pozycji wyprostowanej.

● Kolejne pompki wykonuj poprzez 
unoszenie i opuszczanie ciała jedynie 
poprzez zginanie i rozprostowywanie 
ramion.



  

PADNIJ POWSTAŃPADNIJ POWSTAŃ

● Stań prosto z nogami 
wyprostowanymi w kolanach.

● Obniż się do pozycji przysiadu (nie 
kucaj) i dotknij rękoma podłogi.

● Wyrzuć obie nogi do tyłu do pozycji 
deski.

● Wykonaj pompkę.

● Skokiem wróć do pozycji przysiadu.

● Wstań, wyskakując do góry z 
uniesionymi rękoma.



  

SKIP ASKIP A

● Wykonujemy go unosząc nogę do 
góry tak, by uzyskać kąt zbliżony do 
prostego między tułowiem a udem, 
stopa wychodzi spod pośladka i jest 
lekko zadarta do góry. W trakcie 
ćwiczenia powtarzamy ten ruch 
naprzemiennie - raz jedna, raz 
druga noga. Plecy trzymamy prosto, 
brzuch napinamy.



  

Jazda na rowerze to przede wszystkim ogromna przyjemność. Ale dzięki tej 
aktywności dbasz także o swoje zdrowie, wzmacniasz mięśnie, zrzucasz wagę.

 Same plusy!!!
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