
Ćwiczyć można w domu

Rowerek

pozycja wyjściowa:

Połóż się na plecach, ramiona ugnij za głową i lekko podtrzymuj ja rękami. Nogi w kolanach zegnij pod
kątem 90 stopni. Odcinek lędźwiowy powinien znajdować się na ziemi.

ćwiczenie:

- Wyprostuj lewą nogę,w tym samym czasie przyciągając prawe kolano do lewego łokcia. Podczas 
ruchu wykonaj wydech

- Wytrzymaj w takiej pozycji przez kilka sekund napinając brzuch

- wracając do pozycji wyjściowej wykonaj wdech

- Wykonaj ruch w odwrotną stronę

- ćwiczenie powtórz kilka razy

Pompki do pozycji T

pozycja wyjściowa:

Zrób podpór przodem, ręce powinny być ustawione szerzej niż rozstaw barków, równolegle do siebie,



prostopadle do osi ciała, nogi wyprostowane, a stopy złączone. Napnij mocno pośladki oraz brzuch.

ćwiczenie:

- wykonaj pompkę zginając ręce w łokciach. Ciało cały czas powinno być wyprostowane.

- powróć do pozycji wyjściowej poprzez wyprostowanie ramion.

- przenieś ciężar ciała na jedno z wyprostowanych ramion. Otwórz swoją postawę - stopy ustaw na 
bok i unieś drugie ramię w górę, tworząc ciałem literę T. Wytrzymaj w takiej pozycji przez kilka 
sekund

- wróć do pozycji wyjściowej i powtórz w drugą stronę

Burpees

pozycja wyjściowa:

- Pozycja stojąca, plecy wyprostowane, ręce wzdłuż ciała

ćwiczenie:

- ugnij nogi w kolanach, wykonując podpór przodem. Następnie odrzuć nogi w tył, przechodząc do 
pozycji pompki

- wykonaj pompkę, a następnie powróć nogami do przysiadu podpartego

- zrób wyskok, prostując ramiona nad głową

- powtórz ćwiczenie kilka razy



Naprzemienne wzniosy ręki i nogi w klęku podpartym

pozycja wyjściowa:

- zrób klęk podparty

ćwiczenie:

- będąc w podporze unieś jedną rękę tak, aby znalazła się w linii prostej z ciałem. To samo zrób z 
przeciwległą nogą

- wytrzymaj tak kilka sekund, po czym zmień strony na przeciwne ramię i nogę

- ćwiczenie powtórz kilka razy

Pajacyki

pozycja wyjściowa:

- stań w pozycji wyprostowanej, ręce wzdłuż tułowia

ćwiczenie:

- wykonaj dynamiczny wyskok w górę. Nogi do lekkiego rozkroku, ręce unieś nad głowę i zrób 
klaśnięcie nad głową

- powtórz ćwiczenie przez kilkanaście sekund



Unoszenie bioder w górę w podporze bocznym

Pozycja wyjściowa:

- połóż się na boku, ciało oprzyj na przedramieniu. Łokieć powinien znajdować się pod barkiem

- jedną nogę połóż na drugiej

ćwiczenie:

- unieś biodra, aby znalazły się w jednej linii prostej z nogami

- napnij mięśnie pośladkowe i brzucha - wytrzymaj kilka sekund

- wykonaj ćwiczenie na drugim boku

Wznosy ramion w leżeniu na brzuchu

Pozycja wyjściowa:

- połóż się na brzuchu, wyciągnij ręce na boki, kciuki skierowane w górę

- napnij mięśnie brzucha

ćwiczenie:

- napinając brzuch i łopatki unieś ręce maksymalnie do góry

- wytrzymaj w pozycji kilka sekund i opuść ręce, wracając do pozycji wyjściowej

- powtórz ćwiczenie kilka razy



Przysiady

Pozycja wyjściowa:

- stań wyprostowany, ramiona skieruj w dół

- napnij mięśnie pośladków oraz brzucha

- stopy ustaw na szerokości barków

ćwiczenie:

- utrzymując wyprostowane plecy zrób powolny przysiad tak, aby kolana tworzyły kąt prosty, ręce 
wysuń przed siebie

- wytrzymaj w pozycji kilka sekund i wróć do pozycji wyjściowej

- powtórz ćwiczenie kilka razy

Brzuszki

pozycja wyjściowa:

- połóż się na podłodze, ugnij nogi w kolanach, ręce oprzyj na karku

ćwiczenie:

- unieś głowę i postaraj przyciągnąć ją wraz z klatką piersiową do kolan



- wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie kilka razy

Nożyczki nogami

pozycja wyjściowa:

- połóż się na plecach , ręce wzdłuż ciała

ćwiczenie:

- unieś wyprostowane nogi z podłoża. Pamiętaj, żeby odcinek lędźwiowy był dociśnięty do podłoża

- odwiedź nogi na zewnątrz, a następnie przyciągnij je do siebie, jedna noga powinna znaleźć się pod 
drugą

- ponownie rozszerz nogi

- powtórz ćwiczenie na przemian


