
Blok XII 

TRENING WZMACNIAJĄCY: 

1. Czas - 6 min rozgrzewki baletowej 

Dokładnie wykonuj ćwiczenia, jeśli sprawiają ci trudność powtórz spokojnie 

kolejny raz 

              https://www.youtube.com/watch?v=DQI4tWPHg5w 

 

 W filmikach każde ćwiczenie jest powtórzone w trzech seriach, wykonujemy 

wszystkie serie 

 

2. Ćwiczenia Ewy Chodakowskiej 

https://liblink.pl/KZmTKzPntD (cześć 4)  

https://www.youtube.com/watch?v=3inY0h526cI&t=5s (cześć 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=IU9B_3fyFTk&list=PLBiG1Oy7IRBVI8Y0eX

GBIVNSYohQVEnL5&index=6&t=36s (cześć 6) 

 

3. rolowanie 10 min. 

 

 

Blok XIII 

TRENING WZMACNIAJĄCY: 

1. 10 min rozgrzewka, jak w  treningu 1,  

 

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

dwóch seriach 

 

2. Ćwiczenia Ewy Chodakowskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=XYN0kRJFDCQ&list=PLBiG1Oy7IRBVI8Y0

eXGBIVNSYohQVEnL5&index=9 (część 2) 

https://liblink.pl/KZmTKzPntD (cześć 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=3inY0h526cI&list=PLBiG1Oy7IRBVI8Y0eX

GBIVNSYohQVEnL5&index=7&t=0s (część 5)  

 

3. rolowanie 10 min. 

 

Blok XIV 

 

Edukacja zdrowotna: 

Czynniki pozytywne i negatywnie wpływające na zdrowie 

Oglądnij poniższą prezentację. 

 

https://drive.google.com/open?id=1wqTQwoctDWy0u3mkJjyMrragQmdYznwQ 

https://www.youtube.com/watch?v=DQI4tWPHg5w
https://liblink.pl/KZmTKzPntD
https://www.youtube.com/watch?v=3inY0h526cI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=IU9B_3fyFTk&list=PLBiG1Oy7IRBVI8Y0eXGBIVNSYohQVEnL5&index=6&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=IU9B_3fyFTk&list=PLBiG1Oy7IRBVI8Y0eXGBIVNSYohQVEnL5&index=6&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=XYN0kRJFDCQ&list=PLBiG1Oy7IRBVI8Y0eXGBIVNSYohQVEnL5&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=XYN0kRJFDCQ&list=PLBiG1Oy7IRBVI8Y0eXGBIVNSYohQVEnL5&index=9
https://liblink.pl/KZmTKzPntD
https://www.youtube.com/watch?v=3inY0h526cI&list=PLBiG1Oy7IRBVI8Y0eXGBIVNSYohQVEnL5&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=3inY0h526cI&list=PLBiG1Oy7IRBVI8Y0eXGBIVNSYohQVEnL5&index=7&t=0s
https://drive.google.com/open?id=1wqTQwoctDWy0u3mkJjyMrragQmdYznwQ


 

Zapoznaj się z czynnikami pozytywnymi i negatywnymi zdrowia fizycznego i 

społecznego, odnieś je do siebie. 

 

Blok XV 

Rodzaj zadania: Rozwój fizyczny: 

temat: kształtowanie skoczności  

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 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 

W pozycji stojącej  

- bieg w miejscu 3 min 

- ćwiczenia oddechowe 5 razy  

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

Rozgrzewka skocznościowa: 

- skoki obunóż przez skakankę lub bez (imitacja skakanki) – 10 powtórzeń 

- skoki na przemienne przez skakankę lub bez (imitacja skakanki) – 10 

powtórzeń 

- skoki LN przez skakankę lub bez (imitacja skakanki) – 10 powtórzeń 

- skoki PN przez skakankę lub bez (imitacja skakanki) – 10 powtórzeń 

 

2. Ćwiczenia skocznościowe 

         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. 



ĆWICZENIA SKOCZNOŚCIOWE W MIEJSCU 

pw.  – pozycja wyjściowa 
RR – ramiona 
NN – nogi 
PN – prawa noga 
LR – lewa ręka 
 
Każda serię powtórz 3 razy 
 
     A. pw. – pozycja stojąca – RR wzdłuż tułowia – tułów prosty, NN proste, w 

małym rozkroku na szerokość  bioder wykonanie- lekko siadamy w kolana, odbicie 

obunóż z pomocą RR (ciągniemy ugiętymi rękoma do góry), w fazie wyskoku 

wyprostuj nogi, obciągnij (płent) stopy, powracamy do pw.– 10 powtórzeń 

B. pw - pozycja stojąca – RR wzdłuż tułowia – tułów prosty, NN proste, w małym 

rozkroku na szerokość  bioder 

      wykonanie- lekko siadamy w kolana, odbicie obunóż z pomocą RR (ciągniemy 

ugiętymi rękoma do góry), w  fazie wyskoku uginamy kolana piętami pod 

pośladki, powracamy do pw. - 10 powtórzeń 

C. pw - pozycja stojąca – RR wzdłuż tułowia – tułów prosty, NN proste, w małym 

rozkroku na szerokość  bioder 

      wykonanie- lekko siadamy w kolana, odbicie obunóż z pomocą RR (ciągniemy 

ugiętymi rękoma do góry), w fazie wyskoku uginamy kolana pod klatkę piersiową, 

powracamy do pw.- 10 powtórzeń 

D. pw - pozycja stojąca – wykroczna( PN do przodu, LN do tyłu),  RR 

naprzemiennie do nóg ( LR do przodu, PR do tyłu)– tułów prosty, NN proste, w 

małym rozkroku na szerokość  bioder 

      wykonanie- lekko siadamy w kolana, odbicie obunóż,  RR proste, w  fazie 

wyskoku zmieniamy nogi i ręce jednocześnie (LN do przodu, PN do tyłu) oraz (PR 

do przodu , LR do tyłu ), przeskakujemy w pozycji wykrocznej powracamy do pw. 

- 10 powtórzeń 

E. - skoki obunóż przez skakankę lub bez (imitacja skakanki) – 25 powtórzeń 

F - skoki PN przez skakankę lub bez (imitacja skakanki) – 10 powtórzeń 

G - skoki LN przez skakankę lub bez (imitacja skakanki) – 10 powtórzeń 

H – rolowanie   10 min.   

                                                               Wasza trenerka 

                                                                                            

 



 


