
Blok VII 

Rodzaj zadania: Rozwój fizyczny: 

temat: kształtowanie gibkości, imitacja piruetów w pozycji stojącej 

zadanie: opis treningu  

 

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 

Rozgrzewka skocznościowa: 

- marsz w miejscu 3 minuty 

I. Ćwiczenia rozciągające nóg 

Karimata  

- klęk podparty, odmachy do tyłu PN 15 powtórzeń, odmachy do tyłu LN 15 

powtórzeń  

- leżenie tyłem, noga niepracująca ugięta w kolanie, ręce wzdłuż tułowia, odmachy 

do góry nogą prosta w kierunku głowy PN 15 powtórzeń, odmachy do góry nogą 

prosta w kierunku głowy PN 15 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 rozkroczna-  skłony z pogłębianiem do przodu 6 powtórzeń, ostatnie 

powtórzenie zatrzymane z łokciami złożonymi, dotykamy dłońmi podłoża, schodzimy 

się nogami, pomału prostujemy się przez „okrągły kręgosłup”. 

- pozycja stojąca rozkroczna-  skrętoskłony  6 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-  skrętoskłony  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 rozkroczna-  skłony z pogłębianiem do boku w prawą stronę -6 

powtórzeń, ostatnie powtórzenie zatrzymane do 20 sekund, lewa ręka pracuje górą 

nad głowa, prawa ręka dołem w kierunku przeciwnym, 

- pozycja stojąca rozkroczna-  skłony z pogłębianiem do boku w lewą stronę -6 

powtórzeń, ostatnie powtórzenie zatrzymane do 20 sekund, prawa ręka pracuje górą 

nad głowa, lewa ręka dołem w kierunku przeciwnym, 

- pozycja stojąca rozkroczna z ugiętymi kolanami, ręce proste - krążenia tułowia – 

prawa strona- przód- lewa strona – tył - 6 powtórzeń w obie strony. 

III. Trudne odmiany pozycji stojącej 

- pozycja stojąca- PN odkręcamy palcami na zewnątrz otwierając prawe biodro, 

podnosimy około 40 cm i uginamy w kolanie po czym chwytamy od strony piety PR 

podnosząc do góry bokiem, RL wzniesiona do boku na wysokości ramion pomaga 

utrzymać równowagę, pozycja wyprostowana. Powtórzone 2x utrzymując pozycje po 

10 sek. 

- pozycja stojąca- LN odkręcamy palcami na zewnątrz otwierając lewe biodro, 

podnosimy około 40 cm i uginamy w kolanie po czym chwytamy od strony piety LR 

podnosząc do góry bokiem, RP wzniesiona do boku na wysokości ramion pomaga 

utrzymać równowagę, pozycja wyprostowana. Powtórzone 2x utrzymując pozycje po 

10 sek. 

- pozycja stojąca- PN  podnosimy około 40 cm i uginamy w kolanie po czym 

chwytamy od strony piety PR podnosząc do góry przodem (stopa odkręcona na 

zewnątrz), RL wzniesiona do boku na wysokości ramion pomaga utrzymać 

równowagę, pozycja wyprostowana. Powtórzone 2x utrzymując pozycje po 10 sek. 

- pozycja stojąca- LN  podnosimy około 40 cm i uginamy w kolanie po czym 

chwytamy od strony piety PR podnosząc do góry przodem (stopa odkręcona na 

zewnątrz), RP wzniesiona do boku na wysokości ramion pomaga utrzymać 

równowagę, pozycja wyprostowana. Powtórzone 2x utrzymując pozycje po 10 sek. 

- pozycja stojąca- PN  podnosimy około 40 cm i uginamy w kolanie (kolanem na 

zewnątrz otwarte biodro prawe) po czym chwytamy stopę, przybliżamy do tułowia na 

wysokości bioder LR, schylamy tułów do uniesionej nogi. Powtórzone 2x utrzymując 

pozycje po 10 sek. 

- pozycja stojąca- LN  podnosimy około 40 cm i uginamy w kolanie (kolanem na 

zewnątrz otwarte biodro lewe) po czym chwytamy stopę, przybliżamy do tułowia na 

wysokości bioder PR, schylamy tułów do uniesionej nogi. Powtórzone 2x utrzymując 

pozycje po 10 sek. 

Dla posiadaczy rowerów stacjonarnych zaleca się 20 minutową „jazdę”. 

Rolownie około 10 min. można zamiast rolera wykorzystać piłkę lub butelkę 

plastikową z wodą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blok VIII 

 

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  

- 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 

- skoki obunóż przez skakankę – podwójne – 30 powtórzeń 

 

2. Ćwiczenia rotacyjno- skocznościowe 

https://www.youtube.com/watch?v=8_dX4V7oOUM ( nie wykonujemy skoku typu 

Axel) 

 

3. Każde ćwiczenie powtórz min. 6 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. 

                https://www.youtube.com/watch?v=J38PNEea82w 

               Wasza trenerka 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8_dX4V7oOUM
https://www.youtube.com/watch?v=J38PNEea82w

