
Blok IX 

TRENING WZMACNIAJĄCY: 

1. 15 min rozgrzewka,  

 

 W filmikach każde ćwiczenie jest powtórzone w trzech seriach, Ty powtórz tylko w 

dwóch seriach. Wybierz ćwiczenia od 1 do 6 i ćwicz. 

 

2. Ćwiczenia Ewy Chodakowskiej 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ikx76gZqEXc 

https://www.youtube.com/watch?v=3inY0h526cI 

 

3. rolowanie 10 min. 

 

Dziękuję, mam nadzieję że jesteście zadowoleni z treningu. 

 
Wasza trenerka 

                                                                                                                               

 

Blok X 

 

Rodzaj zadania: Rozwój fizyczny: 

temat: kształtowanie skoczności – elementy rotacyjne 

zadanie: opis treningu 

 

  1. Rozgrzewka 

Rozgrzewka ogólna: 

W pozycji stojącej 

- krążenia ramion w przód i tył 

- krążenia bioder oraz tułowia 

- krążenia kolan i stóp 

- skłony z pogłębianiem w przód oraz w bok 

- skrętoskłony 

- krążenia tułowia 

 

W pozycji siedzącej 

- siad rozkroczny - skłon do LN (lewa noga), w przód, PN(prawa noga)z pogłębianiem 

- siad rozkroczny - skłon do boku okienko 

W pozycji leżącej 

- leżenie na brzuchu - odchylenie tułowia do tyłu 

W pozycji stojącej  

- bieg w miejscu 3min 

- ćwiczenia oddechowe 7 razy  

https://www.youtube.com/watch?v=hCsshQynUWA
https://www.youtube.com/watch?v=ikx76gZqEXc
https://www.youtube.com/watch?v=3inY0h526cI


- bieg w miejscu- w kolana na wysokość bioder 3min.  

Rozgrzewka skocznościowa: 

- skoki obunóż przez skakankę lub bez (imitacja skakanki) – 20 powtórzeń 

- skoki na przemienne przez skakankę lub bez (imitacja skakanki) – 20 powtórzeń 

- skoki LN przez skakankę lub bez (imitacja skakanki) – 15 powtórzeń 

- skoki PN przez skakankę lub bez (imitacja skakanki) – 15 powtórzeń 

 

2. Ćwiczenia rotacyjno- skocznościowe 

               https://www.youtube.com/watch?v=Puo_R-3za8k 

         Każde ćwiczenie powtórz min. 2 razy, zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie ramion 

oraz bioder. Przy wykonywaniu ćwiczeń naprężaj mięśnie brzucha, trzymaj prawidłową 

postawę. Przede wszystkim upewnij się czy masz na tyle miejsca aby wykonać ćwiczenia 

rotacyjne, jeśli nie to omiń ten zestaw ćwiczeń skupiając więcej uwagi na ustawieniu. 

 

 Wasza trenerka 

                                                                                                                               

  

 

 Blok XI 

 

temat: historia łyżwiarstwa figurowego,  

https://www.youtube.com/watch?v=R5c2CtuxR_c 

Jak będzie nazywał się element  w łyżwiarstwie figurowym wykonany po raz pierwszy w 

świecie przez Ciebie  ? 

  Wasza trenerka 

                                                                                                                               

 

https://www.youtube.com/watch?v=Puo_R-3za8k
https://www.youtube.com/watch?v=R5c2CtuxR_c

