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Witamy Was bardzo serdecznie 

Pamiętajcie, że do utrzymania dobrej kondycji i zdrowia musicie  się dobrze 
odżywiać, odpoczywać, dbać o higienę osobistą i otoczenia, ale także musicie się 
ruszać.  W związku z tym proponujemy kilka ćwiczeń, które możecie wykonać 
samodzielnie w domu. Ćwiczenia te poprawią wasz metabolizm, ale również  
wprawią w dobry nastrój na cały dzień. Przygotujcie wygodne ubranie, najlepiej 
spodnie dresowe lub leginsy, podkoszulek, uchylcie okno i zacznijcie swoją przygodę
ze sportem. 

Oto przykładowe ćwiczenia dla Was w domu:

 • Pajacyki - stań w lekkim rozkroku, ręce są spuszczone wzdłuż tułowia, sylwetka 
wyprostowana, patrz przed siebie, łopatki są złączone. W tym samym czasie wykonuj
podskok z rozkrokiem bocznym nóg i uniesienie rąk nad głowę. Następnie powróć do
pozycji wyjściowej i całą czynność powtarzamy 8-15 razy 
• Przysiady - stań prosto, stopy rozstawiając na szerokość barków. Ręce trzymaj 
luźno wzdłuż tułowia. Wypchnij biodra w tył i ugnij kolana, aż uda znajdą się w 
pozycji co najmniej równoległej do podłoża. Zatrzymaj na chwilę ruch, po czym jak 
najszybciej wróć do pozycji początkowej (10-15 powtórzeń) 
• Rozmaite krążenia kostek, kolan, bioder, nadgarstków i szyi
• Stretching jest świetnym sposobem oczyszczania ze stresu swojego ciała i umysłu. 
W staniu unieś ręce wysoko nad głową. Stań na palcach i maksymalnie wyciągnij 
swoje ciało. Wytrzymaj w tej pozycji 15 do 20 sekund 
• Pozycja kota- zrób klęk podparty i weź głęboki wdech przez nos. Wydychając, 
powietrze opuść delikatnie głowę i wyciągnij do góry kręgosłup (koci grzbiet). 
Pozostań w tej pozycji od 30 sekund do 3 minut 
• Żonglowanie piłeczkami, cytrynami, mandarynkami lub innymi przedmiotami. 
Mogą być również gałganki wełny. Wybór przedmiotu zależy od Was. To wspaniałe 
ćwiczenie rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową, dające dużo satysfakcji i 
można je wykonać w domu 
• W pozycji startowej - klęku podpartym, podskokiem zmiana nogi podpierającej 
(przynajmniej po 5-8 razy na każdą z nóg)
 • W przysiadzie podpartym wyprost nóg do tyłu i przejście do podporu przodem. 
Następnie ugięcie nóg w kolanach i powrót do przysiadu podpartego (należy 
wykonać kilka powtórzeń)



 • Brzuszki - aby wykonać to ćwiczenie, połóż się na podłodze, ugnij nogi w 
kolanach, a dłonie oprzyj na karku. Następnie rozstaw szeroko łokcie, weź wdech, a 
na wydechu unieś głowę. Mięśnie cały czas powinny być spięte W ten sposób 
trenujesz mięsień prosty brzucha
 • Pompki klasyczne - rozstaw dłonie na szerokość barków. Ułóż ciało możliwie w 
jak najbardziej stabilnej pozycji, maksymalnie prostując kręgosłup. Nie unoś bioder. 
Wzrok skieruj w podłogę, nie zadzieraj głowy do góry 
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