
Propozycja   treningu  aktywności 

fizycznej w warunkach domowych



Struktura jednostki treningowej

Podstawowy podział jednostki treningowej to:

Rozgrzewka. Jej celem jest stopniowe wprowadzenie do treningu

oraz wytworzenie stanu gotowości funkcjonalnej i stosowne pobudzenie

wszystkich układów. W ramach zaproponowanego treningu realizujemy

rozgrzewkę w formie rolowania (mobilizacja nerwowo-mięśniowa)

oraz elementów dynamicznych (trucht w miejscu, skipy, itp.) – 10 min.

Część główna treningu. Jest to podstawowa składowa treningu o najbardziej

zróżnicowanym charakterze. W ramach zaproponowanego treningu

realizujemy program stabilizacyjno-wzmacniający oraz cardio (30 min).

Cześć końcowa – uspokajająca. Jej celem jest stopniowe uspokojenie

organizmu. W ramach zaproponowanego treningu realizujemy ćwiczenia

oddechowe (5 min.)

Program aktywności fizycznej 

w warunkach domowych 



Mobilizacja nerwowo-mięśniowa w formie rolowania

– rolowanie przy użyciu wałka (piłki, butelki z wodą), jest formą autoterapii.

Rolowanie oddziałuje na receptory znajdujące się w mięśniach, powięziach

oraz ścięgnach. Rolując mięśnie, uciskamy również naczynia krwionośne i

nerwy, pobudzając układ krwionośny i układ nerwowy do dalszej pracy.

Rozgrzewka – przygotowanie ruchowe



Rozgrzewka – przygotowanie ruchowe

przybory do wykorzystywania podczas mobilizacji nerwowo-mięśniowej 

(roller, różne rodzaje piłek, butelka wody gazowanej)



Rozgrzewka – przygotowanie ruchowe

rolowanie części podeszwowej stopy 

od palców do pięty

rolowanie mięśnia trójgłowego łydki 

od ścięgna Achillesa do kolana



Rozgrzewka – przygotowanie ruchowe

rolowanie mięśnia trójgłowego łydki z wykorzystaniem piłki oraz butelki wody 



Rozgrzewka – przygotowanie ruchowe

rolowanie mięśnia czworogłowego 

uda od kolana do biodra

rolowanie pasma kulszowo-goleniowego 

(mm. dwugłowych) od kolana do mięśni 

pośladkowych



Rozgrzewka – przygotowanie ruchowe

rolowanie mięśni pośladkowych 



Rozgrzewka

rolowanie mięśni pleców; zakres 

od odcinka piersiowego do odcinka 

szyjnego kręgosłupa 

rolowanie mięśnia najszerszego grzbietu 



W ramach rozgrzewki wykonujemy również (5 min.)

- trucht w miejscu,

- krążenia ramiom,

- podskoki obunóż,

- skręty tułowia w podskokach,

- skipy.

Rozgrzewka – przygotowanie ruchowe



W ramach części głównej proponujemy dwa programy ćwiczeń:

- stabilizacyjno-wzmacniający (prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowy

oddech):

-

Wdech – 3 sekundy. Klatka piersiowa podczas ćwiczeń powinna pracować

w trzech płaszczyznach: przedniej, tylnej oraz bocznej. Klatka piersiowa

nie bez powodu zbudowana jest w formie trójwymiarowego trójkąta z szerszą

podstawą na dole. To właśnie od dołu powinien zaczynać się ruch wdychania

powietrza i kończyć na górze klatki piersiowej, pod obojczykiem. Pamiętajmy

jednak o tym, że oddychanie, żeby było wykonane prawidłowo, musi odbywać

się w trójwymiarowej perspektywie. Kiedy nabieramy powietrza do przepony,

powinna ona rozchodzić się na boki oraz do przodu i do tyłu.

Wydech – 6 sekund. Wydech, powinien być możliwie swobodny. Jednak, gdy

wykonujemy ćwiczenia bardziej angażujące nasze mięśnie do pracy, wydech

powinien przypominać bardziej ćwiczenie niż swobodne opadanie klatki

piersiowej.

Rozgrzewka – przygotowanie ruchowe



- program cardio (wytrzymałościowy) – to forma ćwiczeń mająca na celu 

poprawę wytrzymałości ogólnej organizmu. Program ten przede wszystkim 

oddziałuje na układ krążeniowo – oddechowy. 

Rozgrzewka – przygotowanie ruchowe



Część główna –

stabilizacyjno-wzmacniająca

Plank – to ćwiczenie 

w 6 punktach podparcia 

stabilizujące 

oraz wzmacniające 

brzuch, gorset mięśniowy, 

kręgosłup oraz mięsnie 

głębokie. 

Podstawą jest mocne 

napięcie mięśni brzucha 

i mięśni pośladkowych. 

Wykonujemy wdech 

nosem (3s), rozszerzając 

klatkę piersiową na boki, 

wydech (6s), aktywizując 

mocno brzuch. 

Pozycja początkowa



Część główna –

stabilizacyjno-wzmacniająca

The Dead Bug (martwy 

robal) – to bardzo 

skuteczne ćwiczenie 

angażujące mięśnie 

głębokie (core) 

oraz mięśnie brzucha. 

Ćwiczenie polega 

na jednoczesnym 

prostowaniu nogi 

(ku dołowi) i opuszczaniu 

przeciwnej ręki do tyłu. 

Należy pamiętać o ciągłym 

napięciu mięśni brzucha, 

grzbietu przylegającego 

do podłoża oraz 

prawidłowym oddychaniu. 

Wdech głęboko nosem(3s) 

i wydech ustami w chwili 

rozpoczęcia każdego z 

powtórzeń. 



Część główna –

stabilizacyjno-wzmacniająca

Wznosy 

naprzemienne nóg –

to ćwiczenie 

aktywizujące mięsnie 

obręczy górnej, 

mięśnie brzucha 

oraz mięśnie 

pośladkowe. 

Wykonujemy wdech 

nosem (3s), 

rozszerzając klatkę 

piersiową, wydech(6s), 

aktywizując mocno 

brzuch i mięsnie 

pośladkowe, unosimy 

wyprostowaną nogę.  



Część główna –

stabilizacyjno-wzmacniająca

Wznosy bioder –

to ćwiczenia 

wzmacniające mięsnie 

pośladkowe. 

Wykonujemy wdech 

(3s), utrzymując 

prawidłową pozycję 

ciała. Następnie 

wydech (6s): zacznij 

ruch od uniesienia 

pośladków wraz 

z dolnym odcinkiem 

kręgosłupa 

do skrajnego położenia 

biodra. Kolejno powrót 

do pozycji wyjściowej. 



Część główna –

stabilizacyjno-wzmacniająca

Plank bokiem –

to ćwiczenie w trzech 

punktach podparcia. 

Wykonujemy wdech 

nosem (3s), rozszerzając 

klatkę piersiową, wydech 

(6s), aktywizując w 

dużym stopniu mięśnie 

brzucha. 

Pozycja początkowa



Część główna –

stabilizacyjno-wzmacniająca

Plan treningowy: 

- plank – 45 sekund ,

- The Dead Bug – 3 powtórzenia na stronę,

- wznosy naprzemienne nóg – 45 sekund,

- wznosy bioder – 45 sekund,

- plank bokiem – 25 sekund na stronę.

5-7 serii, pomiędzy ćwiczeniami 10-15 sekund na zmianę pozycji, 

1 minuta odpoczynku pomiędzy seriami.



Część główna –

program cardio (wytrzymałościowy)

Pajacyk– stajemy w lekkim rozkroku, ręce są spuszczone wzdłuż tułowia, sylwetka 

wyprostowana, patrzymy przed siebie, łopatki są złączone. W tym samym czasie 

wykonujemy podskok z rozkrokiem bocznym nóg i uniesienie rąk nad głowę. 

Następnie powracamy do pozycji wyjściowej i całą czynność powtarzamy



Część główna –

program cardio (wytrzymałościowy)

Naprzemienne przyciąganie kolan do klatki piersiowej w podporze przodem –

w podporze przodem tułów wyprostowany, ręce ustawione prostopadle do osi ciała, nogi 

wyprostowane, stopy na szerokość bioder. Utrzymując prawidłową pozycję wyjściową, 

przyciągaj dynamicznie jedno z kolan w kierunku klatki piersiowej. Cofnij nogę 

i jednocześnie przeskocz, wykonując identyczny ruch drugą nogą. 



Część główna –

program cardio (wytrzymałościowy)

Przysiad – pozycja wyjściowa w staniu, stopy rozstawiając na szerokość barków, ręce 

ułożone luźno wzdłuż tułowia. Wypchnij biodra w tył i ugnij kolana, aż uda znajdą się 

w pozycji co najmniej równoległej do podłoża.  Zatrzymaj na chwilę ruch, po czym wróć 

do pozycji początkowej. 



Część główna –

program cardio (wytrzymałościowy)

Wyrzuty nóg – w przysiadzie podpartym, ręce na szerokość barków, jednym ruchem 

wykonaj wyrzut nóg w tył do podporu przodem i wróć do przysiadu. 



Część główna –

program kardio (wytrzymałościowy)

Skip A – wykonaj dynamiczne naprzemianstronne unoszenie kolan 

do momentu, aż tył uda podniesionej nogi będzie równoległy do podłoża. 

Ręce pracują tak jak podczas zwykłego biegu (sprintu). 



Część główna –

program cardio (wytrzymałościowy)

Plan treningowy: 

- pajacyk – 30 sekund, 

- naprzemienne przyciąganie kolan do klatki piersiowej w podporze przodem– 30 sekund,

- przysiad – 30 sekund,

- wyrzuty nóg – 30 sekund,

- skip A – 30 sekund,

5-7 serii, pomiędzy ćwiczeniami, 5 sekund na zmianę pozycji, intensywność ćwiczeń: 

70% - 90%.  2 minuty odpoczynku pomiędzy seriami. 



Nawiązując do prawidłowego wzorca oddechowego z części głównej: 

wdech – 3s, wydech – 6s, proponujemy ćwiczenia oddechowe w różnych pozycjach: 

- leżenie przodem,

- leżenie tyłem,

- siad japoński,

- skłon japoński,

- siad skrzyżny.

Ćwiczenia oddechowe wykonujemy w każdej pozycji po 10 wdechów i wydechów. 

Część końcowa – ćwiczenia oddechowe



Życzymy udanego treningu!


