
 

Klasa VIIIa 01_05.06.2020r. 
 
 
Temat: Ćwiczenia rozciągające mięśnie całego ciała - stretching. 

 

Co to jest stretching? 
 

Najprościej mówiąc stretching tometodaćwiczeńpolegającana rozciąganiu(10-15sekund)i 

rozluźnianiu mięśni (2-5 sekund). 

Ćwiczenia rozciągające należy wykonywać dokładnie i powoli. Ważne jest, by unikać gwałtownych i 

szarpanych ruchów, które mogą przynieść więcej szkód niż pożytku. 

Niezwykle ważne jestutrzymywanie odpowiedniego napięcia mięśni. Warto przytympamiętać, 

aby nie było ono nadmierne i by nie sprawiało bólu. Ponadto podczas treningu warto kierować się 

poniższymi zasadami, które zapewnią bezpieczeństwo i skuteczność stretchingu: 

•  zwiększa elastyczność mięśni, 

 
•  zwiększa ruchomość stawów, 

 
•  poprawia koordynację całego ciała, 

 
•  poprawia krążenie, co zmniejsza ryzyko wystąpienia zakwasów, 

 
•  obniża poziom stresu, 

 
•  rozluźnia spięte mięśnie, 

 
Ale zanim przystąpicie do strechingu pamiętajcie o ROZGRZEWCE 

 
Rozgrzewka jest bardzo ważną częścią każdego treningu. Dzięki rozgrzewce znacznie zmniejsza się 

prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji, a wydajność organizmu podczas treningu wyraźnie 

rośnie. Potym4-minutowym zestawiećwiczeńTwójorganizmbędzierozgrzanyigotowydo 

rozpoczęcia pełnego treningu. 

https://centrumsportowca.pl/centrum-treningu/rozgrzewka 

 
Zapraszam was teraz do wykonania sześciu prostych ćwiczeń rozciągających. 

https://www.youtube.com/watch?v=wDih5YWGxC8 

Pamiętaj efekty są możliwe tylko wtedy kiedy będziecie ćwiczyć systematycznie. POWODZENIA. 



Temat : Baw się i ćwicz. 

Drodzy uczniowie mam dla was świetną zabawę, a jednocześnie skuteczną formę ćwiczeń. Do 

każdej litery alfabetu dopasowałem konkretne ćwiczenia i ilość powtórzeń. Twoim zadaniem 

jest więc wybrać litery swojego imienia i ... zacząć trening! Powodzenia! Treningowy alfabet: 

A- 50 pajacyków 

B - 20 brzuszków 

C - 30 przysiadów 

D - 15 pompek 

E – utrzymać 40 sek. podpór przodem na łokciach (pozycja podobna, jak do pompek) 

F - 10 „kangurków” – skoki obunóż z podciąganiem do klatki piersiowej 

G- 30 wykroków 

H - 20 przysiadów 

I - 30 pajacyków 

J - 15 pompek 

K - utrzymać 40 sek. podpór przodem na łokciach (pozycja podobna, jak do pompek) 

L - 10 „kangurków” – skoki obunóż z podciąganiem do klatki piersiowej 

Ł - 30 wykroków 

M- 1 minuta skipping A 

N - 50 brzuszków 

O - 15 pompek 

P - 30 przysiadów 

R - 20 wykroków 

S - 1 minuta skipping 

CT- 50 pajacyków 

U - 10 „kangurków” – skoki obunóż z podciąganiem do klatki piersiowej 

W - 15 pompek 

Y-1minutaskipping A 

Z - 20 brzuszków 

Całość powtórz dwa razy, a jak wciąż nie będziesz miał/a dość, możesz przeliterować także swoje 

nazwisko 

 
 

POZDRAWIAM ŻYCZĘ MIŁEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY 


