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Temat 1: Doskonalimy prowadzenie piłki nogą ze zmianą tempa i kierunku.  

Rozgrzewka: 

https://www.youtube.com/watch?v=0_o08y9viyM 

Materiał filmowy: 

https://youtu.be/yHCZunlpKvc 

TEMAT 2:  Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała. 

 

1. Rozgrzewka: 

 krążenia ramion: w przód, w tył, lewa ręka w przód, prawa w tył, 

 ręce na biodra: krążenie bioder w prawo, w lewo, 

 ręce w górze: krążenia całego tułowia w prawo, w lewo, 

 skłony boczne z pogłębianiem, na zmianę: w prawą w lewą stronę, 

 w rozkroku: skłony w przód z pogłębianiem do PN, do środka, do LN, 

 ze złączonymi nogami: skłony z pogłębianiem, 

 przysiad, chwyt za kostki: prostowanie i uginanie nóg, cały czas trzymając 

się za NN, 

 przysiad podparty: obustronne wyrzuty nóg w tył, 

 naprzemianstronne wyrzuty nóg w tył, 

 klęk podparty: przeniesienie ciężaru ciała na ręce, damskie pompki 15X, 

 klęk prosty, RR w przód, siady z prawej i lewej strony NN, 

 luźny bieg w miejscu. 

 

2. Część główna: 

 Ćwiczenie wzmacniające mm grzbietu: 5X10 

o Pozycja wyjściowa (PW): leżenie na brzuchu, RR(ramiona) 

splecione za głową, 

o RUCH: unoszenie tułowia w górę (odgięcia w tył), dolne żebra 

spoczywają na podłożu, mięśnie pośladkowe w stałym napięciu, 

powrót do PW. 

 Ćwiczenie wzmacniające mięśnie brzucha:5x10 

https://www.youtube.com/watch?v=0_o08y9viyM
https://youtu.be/yHCZunlpKvc


o PW: leżenie na plecach, nogi ugięte w stawach kolanowych, ręce 

splecione za głową, 

o RUCH: przejście z leżenia do siadu („brzuszki”), brzuch w stałym 

napięciu, nawet podczas leżenia, powrót do PW. 

 Ćwiczenie wzmacniające mm pośladków: 5x15 

o PW: Postawa wyprostowana, N zewnętrzna oparta z tyłu na palcach, 

o RUCH: unoszenie nogi w tył i powrót do PW.  

 Ćwiczenie wzmacniające mm ud (w parach): 5x10. 

o Ćwiczący stają naprzeciwko siebie, trzymają się za ręce, 

o PW: Postawa wyprostowana, ćwiczą jednocześnie,  

o RUCH: ugięcie kolana do pozycji półprzysiadu i powrót do PW. 

 Ćwiczenie wzmacniające mm łydek: 5x20. 

o PW: ćwiczący stoją bokiem do siebie w przeciwnych kierunkach, 

RR bliższe opierają na barkach współćwiczącego, dalsze na swoim 

biodrze, 

o RUCH: dynamiczne wspięcia na palce. 

3. Część końcowa 

 Leżenie tyłem, RR wzdłuż tułowia, NN ugięte w stawach kolanowych – 

wdech z przeniesieniem RR za głowę, wydech – RR wracają. 

Pozdrawiam 

 


