
Trening nr.3 - Siła mięśni nóg i pośladków 

Rozgrzewka 

-bieg w miejscu 45s 

-krążenia ramion w przód w podskokach x10 

-krążenia ramion w tył w podskokach x10 

-wypad nogi w przód bez podpierania się, plecy proste, kolano na wysokości stawu 

skokowego x10 

-wypad nogi na boki, plecy proste, cała stopa na ziemi x10 

-bieg w miejscu 30s 

-skip A w miejscu 15s 

-skip C w miejscu 15s 

-krążenia bioder x15 

-skrętoskłony x15 

-pajacyki x20 

-przysiady x10 

-podpór przodem, naprzemienne  przyciąganie kolan do klatki piersiowej x20 

Trening  

Klasy 1-3 : 20 sekund pracy , 2 serie 

Klasy 4-6 : 30 sekund pracy, 3 serie 

Klasy 7-8 : 40 sekund pracy, 4 serie  

Między ćwiczeniami 10 sekund przerwy 

Rozciąganie-10min 

Pamiętaj aby rozciągać wszystkie mięśnie dokładnie, zachowując kolejność od góry do dołu. 

Przetrzymaj min 10 sekund w danej pozycji, bez dociskania. 



1. 

 

(a) Ustaw się w pozycji jak do pompki, dłonie ułóż pod barkami i złącz stopy. 

Pamiętaj aby pośladki i brzuch  były spięte 

(b) Zegnij lewą nogę i przyciągnij kolano po skosie do prawego łokcia. Wyprostuj 

nogę, wracając do startu. Przyciągnij drugą.  

2.  

 

 (a) Przyjmij pozycję do deski – w oparciu na przedramionach, całe ciało w jednej 

linii. 

(b) Unieś wyprostowaną nogę do wysokości barków. Opuść i unieś drugą.  

 

 



3. 

 

(a) Leżąc na plecach, zegnij nogi i oprzyj płasko stopy 

(b) Unieś biodra, aż uda i tułów znajdą się w linii prostej. Opuść biodra tuż nad 

ziemię i znów unieś je jak najwyżej.  

4. 

 

 

(a) Połóż się na lewym boku, ułóż nogę jedna na drugiej. 

(b) Unieś nogę leżącą na wierzchu i obniż, ale nie opuszczaj. Po 30s,  zrób 8-10 

kółek uniesioną nogą w powietrzu. Zmień stronę. 

 



5. 

 

(a) Chwyć butelkę z wodą w lewą dłoń i ułóż ją nad barkiem. Oprzyj grzbiet prawej 

stopy na łóżku/kanapie za Tobą. 

(b) Zegnij kolana, aż prawe znajdzie się tuż nad ziemią. Utrzymuj prosty tułów i 

biodra w jednej linii. Odepchnij się z lewej pięty, by wstać i unieś butelkę nad głowę. 

Zmień stronę. 

*możesz wykonać to ćwiczenie bez butelek-bez obciążenia  

6. 

 

(a) Chwyć butelki z wodą  i opuść ręce wzdłuż ciała. Zejdź do przysiadu, cofając 

biodra, utrzymując prostą postawę  

(b) Wybij się w górę, podskakując jak najwyżej. Wyląduj miękko i od razu przejdź do 

kolejnego powtórzenia.  

*możesz wykonać to ćwiczenie bez butelek-bez obciążenia  



7. 

 

a)Ustaw się jednej strony np. rollera bądź zwiniętego ręcznika  

b) Stopy złączone, nogi ugięte w kolanach oraz ramiona. Przeskakuj miękko do boku 

przez przeszkodę. Pamiętaj aby amortyzować upadek, skacz na śródstopiu. 

c) Ustaw się przodem do przeszkody, skacz w przód i w tył.  

d) Ustaw się na jednej nodze, powtórz ćwiczenie na prawej i na lewej nodze. 

 

 

8. 

 

a)Ustaw nogi szeroko, kolana na zewnątrz, biodra cofnięte 

b) Wykonaj 4 kroki (odstaw-dostaw) w prawą stronę, następnie w lewą stronę  

*możesz wykonać to ćwiczenie z gumą na nogach 



Przedszkolaki 

-Marsz w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami, klaśnięcie raz pod prawą raz pod lewą 

nogą x10 

-Przeskoki „żabki” przez poduszki x10 

-Pajacyki x10 

-Szeroko na nogach, skrętoskłony x10 

-Leżenie tyłem, nogi ugięte w kolanach tzw. Rowerek x10 

-Leżenie tyłem, nogi proste w kolanach- nożyce x10 

-leżenie tyłem, nogi ugięte w kolanach, stopy ułożone na ziemi- tzw. Brzuszki x10 

 


