
Trening zdrowotny

istota, schemat i metodyka postępowania



„Najważniejsze to chcieć, 

bo umieć

można się nauczyć….”

Wprowadzenie 



w aspekcie promocji zdrowia

Proces wdrażania zespołu zachowań i nawyków mający na celu podniesienie lub

podtrzymanie potencjału zdrowia poprzez spowolnienie procesu starzenia się

organizmu i (lub) zapobieganie czynnikom ryzyka.

poprzez aktywność fizyczną

Całożyciowy proces utrzymywania odpowiedniej dla wieku i potrzeb zdrowotnych

ogólnej wydolności fizycznej organizmu w celu przeciwdziałania zdrowotnym i

społecznym skutkom hipokinezji.

Trening zdrowotny
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1. Kształtowanie prawidłowych warunków osiągania i utrzymania zdrowia:

➢ zachowanie lub poprawa zadowalającego poziomu wydolności fizycznej

➢ utrzymanie optymalnego ciężaru ciała

➢ odczuwanie potrzeby uprawiania ćwiczeń fizycznych, utrzymujących ciało

w pełnej sprawności ruchowej

Cele treningu zdrowotnego



2. Zapobieganie powstawaniu lub rozwojowi chorób cywilizacyjnych:

➢ poprawa sprawności funkcji układów krążenia i oddychania

➢ utrzymywanie higienicznego trybu życia (bez papierosów, alkoholu i innych

używek)

➢ propagowanie zdrowego sposobu odżywiania

➢ unikanie sytuacji stresowych i propagowanie tzw. pozytywnego myślenia

➢ lepsza adaptacja do zmienionych przez chorobę lub uraz warunków życia

codziennego

Cele treningu zdrowotnego



3. Lecznicze postępowanie rehabilitacyjne w zakresie:

➢ schorzeń narządu ruchu

➢ schorzeń narządu krążenia

➢ schorzeń powodujących zmniejszenie intensywności przemian

metabolicznych

➢ nerwice

Cele treningu zdrowotnego



DLACZEGO LUDZIE NIE PODEJMUJĄ SYSTEMATYCZNEJ 

AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ?

* brak niezbędnej świadomości społecznej

* nie mają na to czasu

* nie odczuwają takiej potrzeby

* nie wiedzą jak to zrobić

* brak dostatecznej bazy materialnej (infrastruktura)

* inne (wymień) LENISTWO



TRENING ZDROWOTNY POPRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

- aspekt pedagogiczny-

CEL

Kształtowanie zachowań służących uzyskaniu

NAWYKU CODZIENNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

w czasie pracy i w okresie wypoczynku



PROMOCJA ZDROWIA A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

- założenie wyjściowe -

Aktywność fizyczna nie powinna stać sie obowiązkiem na rzecz zdrowia lecz

integralnym elementem całodziennego rytmu życia człowieka

uwzględniając czas pracy, obowiązki domowe i czas wolny



ETAPY TWORZENIA TRENINGU ZDROWOTNEGO

➢ wywiad środowiskowo – rodzinny

➢ wstępna diagnoza

➢ dobór form ruchu

➢ projektowanie obciążeń

➢ ewaluacja procesu



Uwzględnij:

➢ warunki i charakter pracy zawodowej

➢ sposób dojazdów do pracy

➢ preferowany sposób wypoczywania badanej osoby jej rodziny (w ciągu tygodnia, w 
okresie weekendu, podczas urlopu), tradycje rodzinne

➢ zakres i charakter dotychczasowej aktywności fizycznej

ewentualnie:

➢ „przeszłość” sportow

➢ dostępność urządzeń rekreacyjno-sportowych i terenów zieleni

➢ posiadany sprzęt sportowo-rekreacyjny

ale także:

➢ przebyte schorzenia lub istniejące ograniczenia zdrowotne

➢ sposób żywienia

➢ kontakt z używkami

➢ charakter i natężenie sytuacji stresowych

Wywiad środowiskowo-rodzinny



Cel

PRÓBA WBUDOWANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

W NATURALNY RYTM DNIA PRACY I WYPOCZYNKU

Przetworzenie rytmu dnia głównie poprzez modyfikację dotychczasowych 

zachowań i nawyków, a nie w wyniku wprowadzenia kolejnych obowiązków

Wywiad środowiskowo-rodzinny



Dokonana na podstawie:

➢ wyniku ogólnego badania lekarskiego

➢ oceny pułapu tlenowego

➢ oceny bilansu energetycznego

Diagnoza stanu wyjściowego



Dwa etapy kształtowania nawyku systematycznej aktywności fizycznej:

I. Okres wdrożeniowy

Zwiększenie aktywności fizycznej w czasie pracy i w czasie wolnym w ramach 

istniejącego stylu życia.

II. Aktywność fizyczna jako element budowy potencjału zdrowia

Wybrana forma(y) ruchu jako trwały element całorocznego rytmu życia.

Diagnoza stanu wyjściowego



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A ZDROWIE - w naturalnym rytmie dnia -

Określ sytuacje i miejsca, które pozwolą zrealizować plany i obowiązki codzienne 
przy możliwie dużym wykorzystaniu pracy mięśni oraz wzmożonym udziale 
płuc i serca

szukaj tych możliwości:

➢ w czasie pracy zawodowej

➢ w gospodarstwie domowym

➢ w trakcie kontaktów towarzyskich

➢ na działce

➢ inne (zastanów się)



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A KONTAKTY SPOŁECZNE

Określ sytuacje, które zmuszą Cię do wykonania kilku tysięcy kroków w ciągu 
każdego dnia.

przykłady:

➢ wykorzystaj dojazd do i z pracy

➢ ogranicz użycie samochodu po pracy

➢ wykorzystaj schody w miejscu pracy i w domu

➢ ograniczaj użycie telefonu na rzecz komunikacji bezpośredniej

➢ wykorzystaj wyjście po zakupy

➢ kup sobie rower (psa)

➢ wpisz swój pomysł



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A ZDROWIE - trening zdrowotny -

Wykorzystaj swoje siedlisko społeczne i przyrodnicze (osoby, organizacje, 
urządzenia rekreacyjne) w celu podniesienia wydolności fizycznej organizmu 
na wyższy poziom

uwzględniając

➢ walory przyrodnicze otaczającego terenu

➢ zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego i wykorzystanie go w warunkach 

domowych.

➢ pobyt na pływalni, siłowni, sali gimnastycznej itp.

➢ udział w zorganizowanych imprezach sportowo-rekreacyjnych



Wprowadzaj wszelkie zmiany stopniowo

Aktywność fizyczna nie może być dostrzegana jako potrzeba realizowana 

okazjonalnie, od czasu do czasu (np. na urlopie, na emeryturze, po wyjściu ze 

szpitala)

Typowe formy ruchu w treningu zdrowotnym (całoroczne)

➢ marsz

➢ trenażery domowe (orbitrek, aparat do wiosłowania, bieżnia ruchoma, rower 
stacjonarny, a także „atlas” do ćwiczeń siłowych, przyrządy gimnastyczne itp.)

➢ jazda na rowerze

➢ bieg – jogging

➢ pływanie

➢ formy gimnastyczne (aerobic, calanetics, stretching, itp.)



W warunkach treningu zdrowotnego wysiłek fizyczny musi przede wszystkim
poprawić pracę płuc i serca. Potrzeby związane ze sprawnością działania
narządu ruchu są celem wtórnym (pochodnym).

TRENING ZDROWOTNY

częstotliwość zajęć – warianty

* 3-4 x w tygodniu 15- 20 min

(np. trenażer domowy)

* 2-3 x w tygodniu 30-40 min

(intensywny marsz, pływanie itp.)

* 2 x w tygodniu 40-60 min

(zorganizowane zajęcia rekreacyjne lub sportowe)



WARUNKI STAWIANE PRZED PROJEKTEM TRENINGU ZDROWOTNEGO

➢ realność (praktyczna możliwość zastosowania)

➢ trwałość (utrzymanie aktywności fizycznej w czasie)

➢ efektywność (trwałe skutki zdrowotne)

podsumowanie

systematyczność ale też ŚREDNIO INTENSYWNY WYSIŁEK optymalny dla

wieku i poziomu ogólnej wydolności fizycznej jest FUNKCJONALNYM

ELEMENTEM NATURALNEGO RYTMU DNIA PRACY I WYPOCZYNKU

REALNE WPROWADZENIE TRENINGU ZDROWOTNEGO W OBECNEJ SYTUACJI

Zostajemy w domach i planujemy sobie wprowadzenie i wklejenie aktywności
w plan naszego codziennego dnia.



Rano:

Po przebudzeniu nie należy wstawać szybko i gwałtownie, poprzeciągaj się!

➢ W leżeniu tyłem wyprostuj prawą rękę i lewą nogę i sięgnij nią jak najdalej

(zmień rękę, nogę) powtórz po 3 x na każdą stronę.

➢ Przytul kolana do klatki piersiowej i delikatnie pokołysz się na boki.

➢ Prawa noga wyprostowana, lewa noga ugięta, przyciągnij do siebie i chwytając

za kolano przenieś je na prawą stronę w kierunku podłoża, a lewą rękę ułóż

wyprostowaną na wysokości klatki piersiowej. W tej pozycji wytrzymaj 5

swobodnych oddechów i zmień stronę.

➢ Ponownie przytul kolana do klatki piersiowej i delikatnie pokołysz się na boki.

➢ Wstając z łóżka-przetocz się na bok i podpierając się rękami przejdź do siadu-

opuszczając nogi na podłoże i dopiero wstań.

Ćwiczenia na dobry początek dnia



Na rozluźnienie mięśni pleców - czy prawidłowo siedzimy przy biurku?

Ćwiczenia w ciągu dnia



Gdy przyjmujesz pozycję siedzącą przez dłuższy czas, pamiętaj o tym by

robić przerwy!

Otwórz okno i wykonaj ćwiczenia

➢ W pozycji siedzącej na krześle wyciągnij czubek głowy do sufitu, wydłuż,

wyciągnij kręgosłup i wolno na wdechu skręć tułów w prawą stronę (pomóż

sobie w mocniejszym, głębszym skręcie podpierając się rękoma o krzesło) na

wdechu wróć do centrum i wykonaj skręt w stronę lewą (powtórz po 3 x na

stronę)

➢ Połóż prawą dłoń na głowie, sięgając tak by położyć ją na lewym uchu, chwyć

lewą ręką za spód krzesła i naciskając prawą ręką przyciągnij prawe ucho do

prawego barku. Wytrzymaj na 5 spokojnych oddechów i powtórz na drugą

stronę

Podczas nauki i pracy przy komputerze:



➢ Stań w pozycji wysokiej i na wydechu wolno zroluj swój kręgosłup zaczynając

od czubka głowy. Wolno zejdź kręg po kręgu w dół do skłonu, luźno

zwieszając głowę i ramiona. Na dole weź wdech i na kolejnym wydechu wróć

kręg po kręgu w górę (powtórz 5 x)

➢ W pozycji wysokiej wykonaj wysokie wspięcie na palce i sięgnij ramionami

wysoko w górę na wdechu, a na wydechu rozluźnij ramiona, opuść w dół i

zejdź piętami do podłogi (powtórz 10x)

➢ W pozycji wysokiej skieruj ręce do boku, kciuki mocno w tył, otwórz klatkę

piersiową na wdechu, a na wydechu wróć ramionami przed klatkę piersiową

spleć palce rąk i zaokrąglij plecy na wydechu (powtórz 10x)

➢ Przyciągnij prawą stopę do pośladka, wypchnij biodra do przodu i napnij

prawy pośladek przytrzymaj na 5 swobodnych oddechów i zmień nogę

Podczas nauki i pracy przy komputerze:



1. Pośrednia przyczyna zgonu człowieka w pełni zdrowego

Wysiłek jest przypadkowym czynnikiem zejścia śmiertelnego, a przyczyną zgonu

jest choroba lub wada. Dotyczy to głównie „niedzielnych” sportowców z

czynnikami wysokiego ryzyka choroby wieńcowej, którym wydaje się, że

kilkumetrowym biegiem lub grą w piłkę raz w tygodniu lub miesiącu natychmiast

poprawią zdrowie o które nie dbali latami.

Zagrożenia treningu zdrowotnego



2. Kontuzje

Najczęściej, bo w 60% kontuzje dotyczą kolana i stopy. Dzieje się to głównie z

powodu nieprzestrzegania wymagań związanych z treningiem. Kontuzje są

następstwem nie tylko zbyt dużej aktywności fizycznej, ale jej sporadyczności,

nieadekwatności do możliwości organizmu, braku odpowiednich przerw, braku

przygotowania kondycyjnego, braku rozgrzewki i końcowej części treningu.

Zagrożenia treningu zdrowotnego



3. Mechaniczne i biomechaniczne

Pod postacią reaktywnych form tlenu (rodnik wodorotlenowy, rodnik nadtlenkowy,

nadtlenek). Występują po intensywnym i niespodziewanym wysiłku. Pośredniczą

w uszkodzeniu mięśni.

Zagrożenia treningu zdrowotnego



Wiele korzystnych zmian wynikających z aktywności fizycznej jest, niestety

odwracalnych. Ich przywrócenie wymaga na ogół 3 krotnie więcej czasu niż

wynosi przerwa w treningach. Stąd też systematyczność aktywności fizycznej

przez całe życie jest podstawową zasadą treningu zdrowotnego.

Zmiany w organizmie po zaprzestaniu

treningu zdrowotnego



➢ Znacznego stopnia uszkodzenie serca (zmiany zapalne mięśnia sercowego,

wady, zaawansowana choroba wieńcowa)

➢ Zwężenie zastawek półksiężycowatych aorty

➢ Znaczne powiększenie serca

➢ Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia

➢ Nadciśnienie tętnicze krwi

➢ Ostre choroby serca

➢ Niewydolność oddychania

➢ Niewyrównana cukrzyca

➢ Nadmierna otyłość

Przeciwwskazania bezwzględne



➢ Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w okresie powikłań

➢ Ostre choroby zakaźne

➢ Nieduże powiększenie serca

➢ Niewydolność krążenia dająca się wyrównać

➢ Migotanie przedsionków

➢ Wszczepiony rozrusznik serca

➢ Wrodzona sinicza wada serca

➢ Zespół Marfana (wypadanie zastawki dwudzielnej)

➢ Nadciśnienie tętnicze krwi

➢ Choroba naczyń obwodowych

Przeciwwskazania bezwzględne



➢ Przewlekłe choroby układu oddechowego

➢ Ostry okres po krwotoku wewnętrznym

➢ Niedokrwistość niewyrównana

➢ Obniżony poziom potasu we krwi

➢ Nadczynność tarczycy

➢ Przewlekłe choroby narządu moczowego

➢ Choroby układu ruchu wymagające leczenia przeciwbólowego

➢ Choroby zakaźne o charakterze przewlekłym

➢ Choroby przebiegające z drgawkami lub krótkotrwałymi stanami utraty

przytomności

Przeciwwskazania bezwzględne



Przed przystąpieniem do treningu zdrowotnego sugeruje się zgłosić do lekarza

pierwszego kontaktu w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego

obejmującego:

➢ Wywiad

➢ Badanie lekarskie, zwłaszcza osłuchowe serca badanego w różnych pozycjach

➢ Badanie EKG spoczynkowe i wysiłkowe

➢ Zdjęcie rtg klatki piersiowej

➢ Inne badania diagnostyczne w zależności od wyjściowych badań lekarskich, 

np. ECHO serca.

➢ Zmienność rodzajów aktywności fizycznej

Zasady bezpieczeństwa treningu

zdrowotnego



➢ Wyboru w pierwszej kolejności aktywności o charakterze tlenowym, a później

mieszanym (gry)

➢ Motywacji do wysiłku fizycznego

➢ Ostrożnego i stopniowego zwiększania obciążeń

➢ Zmienność obciążeń

➢ Adaptacja do obciążeń

➢ Dostosowania obciążeń do poziomu wydolności

➢ Systematyczności i długofalowości treningu

➢ Uzupełniania ćwiczeń wytrzymałościowych ćwiczeniami siłowymi, 

niezbędnymi dla sprawności mięśni

Zasady bezpieczeństwa treningu

zdrowotnego



➢ Umiarkowanych obciążeń

➢ Samokontroli

➢ „Wsłuchiwanie się” w pracę własnego organizmu

➢ Pobudzania i uspakajania

➢ Badań okresowych

➢ Kilkugodzinnej przerwy między posiłkiem a treningiem i półgodzinnej przerwy

między treningiem a posiłkiem

➢ Wyboru i długiej perspektywy celów

➢ Częstego monitorowania tętna

➢ Właściwego ubioru w zależności od pogody i temperatury otoczenia.

Zasady bezpieczeństwa treningu

zdrowotnego


