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Rodzaj zadania: Rozwój fizyczny: 

temat: kształtowanie gibkości, imitacja piruetów w pozycji siadanego 

zadanie: opis treningu  

W kolejnych dniach można zwiększyć ilość powtórzeń. 

 

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

- siad  w rozkroku - skłon do boku okienko 

W pozycji leżącej 

- leżenie na brzuchu - odchylenie tułowia do tyłu 

Rozgrzewka skocznościowa: 

- marsz w miejscu 3 minuty 

I. Ćwiczenia rozciągające nóg 

Karimata  

- klęk podparty, wymachy do tyłu PN 10 powtórzeń, wymachy do tyłu LN 10 powtórzeń  

- leżenie na plecach, noga niepracująca ugięta w kolanie, ręce wzdłuż tułowia, odmachy do 

góry nogą prosta w kierunku głowy PN 10 powtórzeń, wymachy do góry nogą prosta w 

kierunku głowy PN 10 powtórzeń 

- leżenie tyłem, ręce rozłożone do boku, podnosimy obie nogi do pionu, rozkładamy nogi na 

bok wytrzymując w tej pozycji 30 sek. (przelicz pomału do 30), mięśnie nóg rozluźnione, 

powtarzamy 2 razy. 

- szpagat przodem PN wytrzymując w tej pozycji 20 sek. (przelicz pomału do 30), mięśnie nóg 

rozluźnione, powtarzamy 2 razy. 

 - szpagat przodem LN wytrzymując w tej pozycji 20 sek. (przelicz pomału do 30), mięśnie 

nóg rozluźnione, powtarzamy 2 razy. 

- szpagat sznurek wytrzymując w tej pozycji 20 sek. (przelicz pomału do 30), mięśnie nóg 

rozluźnione, powtarzamy 2 razy. 

 

II. Rozciąganie mięśni grzbietu 

Karimata  

- pozycja stojąca w rozkroku -  skłony z pogłębianiem do przodu 5 powtórzeń, ostatnie 

powtórzenie zatrzymane z łokciami złożonymi, dotykamy dłońmi podłoża, schodzimy się 

nogami, pomału prostujemy się przez „okrągły kręgosłup”. 

- pozycja stojąca w rozkroku -  skrętoskłony  5 powtórzeń, ostatnie powtórzenie zatrzymane w 

skręcie lewa ręka dotyka prawej stopy, prawa ręka rozciągnięta do góry. wytrzymując w tej 

pozycji 20 sek 



- pozycja stojąca rozkroczna-  skretoskłony  6 powtórzeń, ostatnie powtórzenie zatrzymane w 

skręcie prawa ręka dotyka lewej stopy, lewa ręka rozciągnięta do góry. wytrzymując w tej 

pozycji 20 sek 

- pozycja stojąca w rozkroku -  skłony z pogłębianiem do boku w prawą stronę - 5 powtórzeń, 

ostatnie powtórzenie zatrzymane do 20 sekund, lewa ręka pracuje górą nad głowa, prawa 

ręka dołem w kierunku przeciwnym, 

- pozycja stojąca  w rozkroku -  skłony z pogłębianiem do boku w lewą stronę - 5 powtórzeń, 

ostatnie powtórzenie zatrzymane do 20 sekund, prawa ręka pracuje górą nad głowa, lewa 

ręka dołem w kierunku przeciwnym, 

- pozycja stojąca w rozkroku z ugiętymi kolanami, ręce proste - krążenia tułowia – prawa 

strona- przód- lewa strona – tył - 5 powtórzeń w obie strony. 

III. Pozycje pirueta  siadanego 

- pozycja stojąca - rece rozłożone do bok PN odstawiona, wyciągnięta do przodu na wysokość 

około 30 cm od podłoża – stopa w pozycji fleks, odkręcona pięta do wewnątrz. Siadamy na LN 

– w trakcie przysiadu odprowadzamy PN daleko do przodu oraz obie ręce, robiąc pozycje tzw. 

„pistoletu. – zatrzymujemy pozycję  15 sek.-  I wstajemy.  

- pozycja stojąca - rece rozłożone do bok LN odstawiona, wyciągnięta do przodu na wysokość 

około 30 cm od podłoża – stopa w pozycji fleks, odkręcona pięta do wewnątrz. Siadamy na PN 

– w trakcie przysiadu odprowadzamy LN daleko do przodu oraz obie ręce, robiąc pozycje tzw. 

„pistoletu. – zatrzymujemy pozycję  15 sek.-  I wstajemy.  

- Jak wyżej wykonujemy 10 przysiadów na PN – w rytmie przysiad i wstawanie. 

- Jak wyżej wykonujemy 10 przysiadów na LN – w rytmie przysiad i wstawanie. 

- Wykonaj pozycję „pistoletu” LN i zrób skłon do nogi prostej P- zatrzymaj pozycję 15 s – 

powtórz 3x, 

- Wykonaj pozycję „pistoletu” PN i zrób skłon do nogi prostej L- zatrzymaj pozycję 15 s – 

powtórz 3x, 

- Wykonaj pozycję „pistoletu” LN, odprowadź nogę P w bok uginając w kolanie, tułów spróbuj 

odkręcić w lewa stronę, podnieś lewa rękę do góry przez otwarte ramię - zatrzymaj pozycję 15 

s – powtórz 3x, 

- Wykonaj pozycję „pistoletu” LN, PN ugnij w kolanie i połóż na LN i zrób skłon do nogi ugiętej 

P ( zwiń się do nogi)- zatrzymaj pozycję 15 s – powtórz 3x, 

 

IV. Spróbuj zrobić inną trudna odmianę w pozycji siadane go na obu nogach. 

V. Streching – 10 min.  

 

 

 
 Wasza trenerka 

                                                                                                                                             

 
                                                                                           


