
Ćwiczenie z łyżwiarstwa figurowego dla Grupy Euro 6 

 

Dzisiaj zdrowie i solidarność są na pierwszym miejscu. Zaplanowane zawody i treningi, o których 

każdy marzył i na które czekał, muszą być przełożone. Ale nie możemy czekać z „założonymi rękoma”. Nadal 

można marzyć i realizować wytyczone cele poprzez realizację zaproponowanych ćwiczeń.   

Kontaktujemy się w niecodziennej sytuacji, do której powinniśmy się dostosować jak do 

dotychczasowych obowiązków. Proszę wszystkich uczniów łyżwiarzy o rzetelne podejście do realizacji sesji 

treningowych zawierające również elementy z edukacji zdrowotnej, rozwoju fizycznego oraz bezpieczeństwa 

w aktywności fizycznej. 

Wszelkie ćwiczenia muszą być wykonywane z zachowaniem bezpieczeństwa. Ilość powtórzeń oraz 

obciążenie powinny być dostosowane do wieku i posiadanych możliwości fizycznych. Np. ćwiczący uczniowie 

– zawodnicy powinni zaczynać od mniejszej ilości serii i powtórzeń, stopniowo zwiększając. W ciągu jednego 

treningu wykonujemy ćwiczenia  jednego bloku. 

 

Blok I 

1. Zapoznanie się z konspektem zajęć 

 

temat: wzmacnianie mięśni brzucha 

zadanie: opis treningu 

 

2. Ćwiczenia wzmacniające mięśni brzucha 

 Rozgrzewka – minimum 15 min. 

Rozgrzewka ogólna: 

Pozycja stojąca 

- 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 

 

Pozycja siedząca 

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

- siad w rozkroku - skłon do boku okienko 

Pozycja leżąca 

- leżenie na brzuchu - odchylenie tułowia do tyłu 

Rozgrzewka skocznościowa: 

- skoki obunóż przez skakankę  

- skoki na lewej i prawej nodze  

- nożyce 



- wymachy nóg 

- do tyłu, do boku (w kleku podpartym), do przodu w pozycji leżącej. 

 

Ćwiczenie mięśni brzucha 

1. Leżenie tyłem głową, nogi wyprostowane i złączone. Uniesienie pomału nóg do pionu. Wytrzymanie 

pozycji 3-5 sekund i wolny powrót nóg z kolanami ugiętymi (powtórzenia 2 serie 6 powtórzeń) 

2.Pozycja bez zmian. Uniesienie nóg do pionu a następnie 

przeniesienie ich w bok do położenia pod kątem 45 stopni- raz w jedną raz w drugą stronę.(2 seria 6 

powtórzeń.) 

 

Ćwiczenia oddechowe 

1. Siad klęczny, dłonie na kolanach. Wdech z jednoczesnym 

przenoszeniem rąk przodem nad głowę. Wydech powrót dłoni na kolana 

 

Ćwiczenia mięśni pośladków 

1. Leżenie na plecach z nogami ugiętymi, stopy na podłożu, ręce wzdłuż tułowia. W jednej dłoni mała piłka. 

Unoszenie bioder do linii kolana- barki, z jednoczesnym przełożeniem piłki z ręki do ręki.(2 serie po 15 

powtórzeń). 

 

Ćwiczenie mięśni brzucha 

1. Leżenie na plecach, skrzyżuj ręce na piersi(łokcie blisko ciała), napnij mięśnie brzucha i powoli unieść 

głowę i barki o kilka centymetrów. 

Wytrzymać 3-5 sekund i powoli powracać do pozycji wyjściowej.(2 serie po 15 powtórzeń). 

 

Ćwiczenia oddechowe 

1. Leżenie na plecach, nogi ugięte, ręce w bok. Wdech, a następnie uniesienie głowy i przenoszenie rąk na 

kolana z jednoczesnym przedłużonym wydechem.(1 seria 6 powtórzeń) 

 

Ćwiczenie mięśni brzucha 

Leżenie na plecach podpieramy się łokciami, unieś ugięte w kolanach nogi, zbliżaj nogi do klatki piersiowej, a 

następnie je prostuj (2 serie po 15 powtórzeń). 

 

Ćwiczenia mięśni grzbietu 

1. Leżąc przodem na podłodze ręce wyciągnięte w przód i uniesione. wytrzymaj 15 sekund ( policz powoli do 

15, 2 serie), 

2. Leżąc przodem na podłodze ręce wzdłuż tułowia, unosimy proste nogi, wytrzymaj 15 sekund ( policz 

powoli do 15, 2 serie), 

3. Leżąc przodem na podłodze ręce wyciągnięte w przód i uniesione, jednocześnie unosimy proste nogi. 

wytrzymaj 15 sekund ( policz powoli do 15, 2 serie), 

 

Rozciąganie mięsni brzucha i grzbietu: 

1. Leżąc przodem na podłodze dłonie podkładamy na wysokości bioder pomału prostujemy łokcie bez 

odchylania do tyłu wytrzymaj 15 sekund ( policz powoli do 15), 

2. Siad w klęku, wyciągamy ręce przed siebie, pośladki przyciśnięte do pięt - wytrzymaj 15 sekund ( policz 

powoli do 15), 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Blok II 

temat: kształtowanie gibkości, imitacja piruetów w pozycji wagi. 

Rozgrzewka ogólna – minimum 15 min. 

 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 pod muzykę marszową 

I. Ćwiczenia rozciągające nóg na karimacie 

 

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

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

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

15 powtórzeń 

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

wytrzymując w tej pozycji 30 sek. (licz wolno do 30), mięśnie nóg rozluźnione, powtarzamy 2 razy. 

- szpagat przodem PN wytrzymując w tej pozycji 20 sek. (licz wolno do 30), mięśnie nóg rozluźnione, 

powtarzamy 2 razy. 

 - szpagat przodem LN wytrzymując w tej pozycji 20 sek. (licz wolno do 30), mięśnie nóg rozluźnione, 

powtarzamy 2 razy. 

- szpagat sznurek  wytrzymując w tej pozycji 20 sek. (licz wolno do 30), mięśnie nóg rozluźnione, 

powtarzamy 2 razy. 

 

II. Rozciąganie mięśni grzbietu - Karimata  

- pozycja stojąca w rozkroku -  skłony z pogłębianiem do przodu 6 powtórzeń, ostatnie powtórzenie 

zatrzymane z łokciami złożonymi, dotykamy dłońmi podłoża, schodzimy się nogami, wolno 

prostujemy się przez „okrągły kręgosłup”. 

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

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

III. Pozycje jaskółek - Karimata 

- pozycja stojąca- podstawowa pozycja jaskółki - ramiona równolegle do podłoża, noga stojąca  

wyprostowana, noga w arabesce powyżej kąta prostego, stopa odkręcona palcami na zewnątrz, 

wytrzymanie pozycji do 10 sek. Powtórzone 2x NP. i NL 

- leżenie przodem na karimacie PR prosta wyciągnięta do przodu, PN prosta rozciągnięta do tyły, LR 

chwyta LN za zewnętrzną cześć stopy i wykonujemy arabeskę z otwartym ramieniem - wytrzymanie 

pozycji do 10 sek, powtórzone 2x, 



- leżenie przodem na karimacie LR prosta wyciągnięta do przodu, LN prosta rozciągnięta do tyły, PR 

chwyta PN za zewnętrzną cześć stopy i wykonujemy jaskółkę z otwartym ramieniem - wytrzymanie 

pozycji do 10 sek, powtórzone 2x, 

- leżenie przodem na karimacie PR prosta wyciągnięta do przodu, LN prosta rozciągnięta do tyły, LR 

chwyta PN za zewnętrzną cześć stopy i wykonujemy jaskółkę z zamkniętym ramieniem - wytrzymanie 

pozycji do 10 sek, powtórzone 2x, 

- leżenie przodem na karimacie LR prosta wyciągnięta do przodu, PN prosta rozciągnięta do tyły, PR 

chwyta LN za zewnętrzną cześć stopy i wykonujemy jaskółkę z zamkniętym ramieniem - wytrzymanie 

pozycji do 10 sek, powtórzone 2x 

 
 Życzymy udanych treningów, prosimy oczekiwać na kolejne propozycje. 

 


