
Wychowanie Fizyczne   V a 
 

 

Witajcie !!! 

 
 Już ponad miesiąc minął odkąd jesteśmy „skazani” na zdalne nauczanie i brak 

codziennej pracy i właściwego funkcjonowania. Ale musimy dać radę – bo tak w tym 

przypadku będzie lepiej. 

 
Pamiętajcie o systematycznych ćwiczeniach, 

abyście byli w dobrej kondycji i dobrym samopoczuciu. 

 

 Ale….. – jest czas na PRACĘ i jest czas na ODPOCZYNEK – i to drugie 

zagadnienie przybliżymy sobie troszkę na najbliższych zajęciach. 

 

 

 
 

 

Ciężka praca, zaangażowanie, skuteczność, efektywność to cechy, które wszyscy 

cenimy. 

 

Chcemy robić dużo, szybko i skutecznie. Do minimum zredukować odpoczynek czy 

sen. Szkoda na nie czasu. W podobnym trybie funkcjonuje wielu z nas, nie tylko w sporcie, 

ale i w pracy czy życiu codziennym. 

 

W sporcie szczególnie łatwo zapomnieć o odpoczynku. Motywacyjne hasła inspirują 

do ciężkiej pracy i robienia więcej – więcej powtórzeń, więcej strzałów, dodatkowy trening 

itd.. Oczywiście to klucz do sukcesu i w żaden sposób nie chcę do tego zniechęcać.  

 

Jednak między jednym a drugim treningiem potrzebny jest czas na odpoczynek i 

regenerację.  

 

I pod żadnym pozorem nie wolno nam o tym zapominać !!! 



Jak to zrobić? 

 

 

Najtrudniejszy pierwszy krok- zaakceptowanie faktu, że nie jesteśmy z żelaza i 

musimy odpocząć. Nie jest to łatwe, bo rezygnacja z treningu choćby na jeden dzień często 

powoduje wyrzuty sumienia, rozdrażnienie, poczucie, że gdy nie idziemy to coś 

zaniedbujemy.  

 

 

Kolejny krok to uświadomienie, czyli rozwój własnej wiedzy na temat regeneracji.  

W teorii każdy jest dobry, ale z praktyki wynika, że często musimy coś usłyszeć, albo 

przeczytać, aby utkwiło to w naszej świadomości. Czytajmy, słuchajmy, oglądajmy.  

 

 

 

 
 

 

 

Po trzecie ważne jest zaplanowanie odpoczynku. Tak jak mamy rozpisany (bądź 

przemyślany) plan treningowy, tak samo musimy zaplanować odpoczynek. Zadajmy sobie 

pytania-, kiedy będę odpoczywać oraz w jaki sposób. Ponadto warto mieć na uwadze fakt, że 

regeneracja to nie leżenie na kanapie przed telewizorem. 

 

 

 

Przedostatni krok- najtrudniejszy, ale moim zdaniem najważniejszy !!!.  

Nauka umiejętności słuchania swojego ciała. Ono wie najlepiej, czego nam potrzeba i 

wysyła nam odpowiednie sygnały. Kwestia tylko czy potrafimy i chcemy go wysłuchać. 

Grunt to rozróżnić czy jesteśmy zmęczeni czy to zwykłe lenistwo. Tego można się nauczyć -  

gwarantuję. Jedną z najprostszych technik jest urozmaicenie treningu, jeżeli nadal odczuwam 

zmęczenie to oznacza, że organizm potrzebuje więcej odpoczynku, a nie ruchu. 

 

 



Czy odpoczynek jest potrzebny ? 

 

 

 
 

Zdecydowanie tak.  

Po pierwsze ze względów fizjologicznych. To właśnie w tym czasie ciało 

przyzwyczaja się do warunków treningowych. Wtedy też odzyskujesz energię, a w 

komórkach zachodzą procesy regeneracyjne. Pomijanie regeneracji może doprowadzić do 

przetrenowania, a w dalszej kolejności nawet do wypalenia. A to już poważny 

psychologiczny problem, który nierozwiązany może doprowadzić do rezygnacji ze sportu.  

Na wypalenie w sporcie mogą wskazywać złe samopoczucie, pogarszające się wyniki 

sportowe czy symptomy depresyjne. 

 

Od dawna mówi się, że „Lepiej Zapobiegać niż Leczyć”. Tak jest także w tym przypadku. 

Warto dbać o odpoczynek i regenerację na bieżąco, niż walczyć później z przetrenowaniem 

czy wypaleniem. 

 

Poza kwestiami czysto fizjologicznymi, odpoczynek ma także ogromne znaczenie dla 

naszego samopoczucia. Nawet największa pasja, zamieniona na pracę, może okazać się 

męcząca. Chodzi właśnie o to, by złapać ten „głód” treningu.  

 

Co nam daje odpoczynek?  

 

Nowe siły, motywację, chęć do mierzenia się z kolejnymi wyzwaniami !!! 
 

 



Odpoczynek, czyli co? 

 

 

W skrócie – odpoczynek pasywny (bezczynny) i aktywny (czynny). 

 

 

Najważniejszą formą odpoczynku/regeneracji PASYWNEJ  jest…. SEN !!!. 

 

 

 

 
 

 

To fundament prawidłowego wypoczynku. 

Organizm średnio potrzebuje 7-9 godzin dobrego snu, aby w pełni wypocząć. Jest 

niezbędny dla zachowania zdrowia i jest jeszcze ważniejszy do uzyskiwania wysokich 

wyników sportowych. W trakcie snu regeneruje się cały układ nerwowy oraz mięśniowy. 

Uszkodzone tkanki i narządy ulegają naprawie. Długość snu zależeć będzie od osobniczych 

wymogów, etapu przygotowania i intensywności treningów. Jeśli jest taka potrzeba i 

możliwość, warto skorzystać z drzemek w trakcie dnia. 

 

Do odpoczynku pasywnego spokojnie możemy dorzucić czytanie książki np. jakaś 

lektura szkolna  

 

Natomiast klasycznym przykładem odpoczynku/regeneracji AKTYWNEJ może być 

spacer, rozciąganie czy ćwiczenia wzmacniające.  

Również wysiłek fizyczny związany z uprawianiem innej dyscypliny sportowej może 

być doskonałą formą aktywnego wypoczynku. 

 

Większość profesjonalnych sportowców jeden dzień w tygodniu przeznacza na 

całkowity odpoczynek od sportu, dając możliwość wypoczynku fizycznego i psychicznego 

naszemu organizmowi.  

Warto przeznaczyć ten dzień na unormowanie swoich relacji z rodziną i przyjaciółmi, 

a także załatwienie spraw związanych z życiem codziennym.  

Właśnie znalezienie równowagi między treningiem, pracą, nauką i życiem rodzinnym 

jest często największym wyzwaniem dla sportowców jak i całej społeczności. 

 



Dodatkowo istnieje wiele różnych, innych czynników (patrz poniżej), również bardzo 

ważnych przyspieszających proces regeneracji naszego organizmu.  

Są one stosowane przez większość profesjonalnych i znaczną część amatorskich sportowców, 

ale i zwykłych ludzi, dzięki czemu ich organizmy są gotowe szybciej na rozpoczęcie 

kolejnego treningu czy zwykłej codziennej pracy. 

 

 

 Rozgrzewka 

 

 
 

 

Temat dobrze Wam znany z poprzedniego materiału, więc nie będę go rozwijał.  

Organizm lepiej przygotowany do wysiłku będzie narażony na mniej uszkodzeń i mniejsze 

straty energii. Dlatego łatwiej mu będzie po treningu się zregenerować. 

 

 

 Odżywianie i Nawodnienie 

 

 



Pożywienie i woda zasila organizm w potrzebną energię do normalnego 

funkcjonowania.  

 

Trening sportowy lub ciężka praca znacząco obniża magazynowane ilości energii 

(glikogenu), tłuszczów, białek, wody, witamin i minerałów itp. Dlatego nasza dieta musi być 

zbilansowana, aby pokryć aktualne zapotrzebowanie energetyczne. Osoby uprawiające sport 

mają różne potrzeby żywieniowe, które zależą od uprawianej dyscypliny, czasu trwania, 

intensywności treningów oraz indywidualnych potrzeb. Wszystkie te składniki muszą być 

uzupełniane, tak aby nasz organizm mógł się odbudowywać, a co za tym idzie szybciej 

odpocząć/zregenerować.  

 

Także dostarczanie płynów jest niezwykle ważnym zagadnieniem, co ma wpływ na 

szybszą regenerację. Ilość uzupełnianych płynów również zależy głównie od charakteru 

wysiłku, temperatury czy wilgotności otoczenia. Pamiętać należy również o piciu przed, w 

trakcie i po treningu. 

 

 

 

 Odnowa biologiczna 

 

 

 
 

 

Kiedy nasza praca jest ciężka i długotrwała lub treningi występują codziennie lub 

nawet dwa razy dziennie, nasz organizm „SAM” nie nadąża w pełni wypocząć i 

zregenerować się do następnego wysiłku.  

 

Wówczas niezbędne jest włączenie zabiegów odnowy biologicznej, która przyspieszy 

proces regeneracji.  

 

Do najbardziej znanych, popularnych i skutecznych należą: 

 

 



 Masaż: 

 

 

Jest bardzo znaną metodą odnowy biologicznej. Oddziałuje na układ krwionośny oraz 

nerwowo-mięśniowy.  

Masaż ma właściwości odprężające, zmniejsza napięcie mięśniowe, zwiększa 

przepływ krwi, dzięki czemu nasze mięśnie szybciej otrzymują tlen i składniki odżywcze, a 

także szybciej usuwany jest kwas mlekowy i produkty uboczne wynikające z pracy mięśni.  

 

Masaż ma również korzyści psychologiczne. Zmęczony organizm podczas masażu 

relaksuje się, a to wpływa na poprawę nastroju. 

 

 Prysznic: 

 

 



Najbardziej dostępna i najszybsza (od razu po treningu lub pracy) forma regeneracji. 

  

Woda działa na organizm mechanicznie oraz przez temperaturę wody. Natryski mogą być 

chłodną/zimną, ciepłą wodą albo naprzemiennie.  

 

Prysznic oddziałuje odprężająco. Zimny poprawia napięcie mięśni i ścian naczyń 

krwionośnych. Ciepły uspokaja i odpręża a naprzemienny wzmacnia. 

 

 Kąpiele: 

 

 

 
 

Mogą być lokalne (np. nogi) lub całościowe. Mają działanie rozluźniające i 

relaksujące.  

Można dodatkowo stosować kąpiele solankowe, kwasowęglowe lub gorące, które 

działają podobnie jak sauna. 

 

Czas kąpieli trwa najczęściej około 30 minut. 

 

 

 

 Sauna: 

 

 
 

 

 

 



Czyli kąpiel w gorącym powietrzu, gdzie temperatura waha się pomiędzy  

40 a 100 stopni Celcjusza. 

 

Działa wzmacniająco i odprężająco poprzez wysoką temperaturę otoczenia. Aktywuje 

mocno układ krwionośny, nerwowy oraz termoregulacyjny. Krążenie wewnątrz organizmu 

zostaje zaburzone poprzez zwężenie naczyń i rozszerzenie ich w pobliżu skóry.  

 

Korzystanie z sauny może być dobrą formą odpoczynku, ale tylko w odstępie 

minimum 1-2 dni po treningu. Wówczas, za sprawą wysokiej temperatury, można liczyć na 

efekt w postaci zmniejszenia bólu mięśni, rozluźnienia ciała i usunięcia szkodliwych toksyn z 

organizmu.  

Nie powinno się jej stosować bezpośrednio przed i po intensywnym treningu, gdy 

nasze tętno jeszcze się nie ustabilizowało, a ciśnienie nadal jest wysokie.  

 

Po wyjściu z sauny zaleca się schłodzenie zimną lub chłodną wodą oraz odpoczynek bierny. 

 

 

 Krioterapia: 

 

 

 
 

 

To zabiegi mające na celu leczenie zimnem.  

 

W zależności od zasięgu działania wyróżniamy zabiegi ogólne i miejscowe. Ogólne to 

zabiegi w komorze kriogenicznej w temperaturze w przedziale od -110 do -160 stopni 

Celcjusza i trwające maksymalnie 3 minuty.  

 

Nawet zabiegi w tak krótkim czasie bardzo korzystnie wpływają na fizyczny i psychiczny 

stan naszego organizmu.  

 

Z zabiegów miejscowych wyróżnić można: zimne okłady, masaże lodem czy zimne 

nadmuchy. 

 



PODSUMOWANIE 

 

 

Odpoczynek powinien zajmować stałe miejsce w planie dnia każdego sportowca, 

niezależnie od poziomu profesjonalizmu czy wieku.  

 

Dotyczy to również murarza, prawnika, pielęgniarki, żołnierza czy nauczyciela.   

 

Jeśli chcesz osiągać maksymalne rezultaty swojej pracy, musisz pamiętać o 

prawidłowym planowaniu odpoczynku. Jeśli dokuczają Ci, urazy, infekcje, przemęczenie to 

oznacza, że za mało odpoczywasz w stosunku do wykonywanej pracy.  

 

Doznając stanu przemęczenia, przetrenowania należy zrobić sobie kilka dni przerwy. 

Ewentualnie znacznie zmniejszyć intensywność ćwiczeń lub wykonywać inny charakter 

wysiłku.  

 

Dlatego niezwykle ważna jest obserwacja zachowania własnego ciała.  

 

Odpowiednie reagowanie na te sygnały pomoże kontynuować trening na najwyższym 

poziomie, ustrzec się przed urazami czy lepiej funkcjonować w pracy czy w szkole.  

 

 

PAMIĘTAJCIE O TYM !!! 

 

 

 

 
 

 
W razie dodatkowych pytań jestem dostępny pod adresem e-mail: deryk5@o2.pl 

 

 

Zdrówka Życzę i Pozdrawiam 

Dariusz Zimowski 
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