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PODRĘCZNIK 



„Człowiek jest tak młody, jak 
młody jest jego kręgosłup.”

Joseph Pilates



ROZGRZEWKA



Neutral Position

Pozycja wyjściowa:

Połóż się na plecach z ugiętymi nogami.

Kolana i stopy ustawione na szerokość bioder, pięty 

wysunięte spod linii kolan. 

Optymalna pozycja: 

Wsuwając dłonie pod dolne plecy czujesz opór. 

Zniesiona lordoza:

Jeżeli nie jesteś w stanie wsunąć dłoni, odsuń delikatnie 

stopy od pośladków. 

Pogłębiona lordoza:

Jeżeli możesz wsunąć dłonie z łatwością, przysuń stopy 

do pośladków. Stopy nie mogą znaleźć się pod linią kolan. 

Uwagi:

Jeśli klient nie jest w stanie przyjąć idealnej pozycji 

neutralnej, znajdź optymalną. Z czasem jego pozycja 

neutralna poprawi się.
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Pozycja neutralna

Rozgrzewka 



Neutral Position I

Pozycja wyjściowa:

Dla lepszej kontroli ruchów miednicy odłóż dłonie na 

kolcach biodrowych. Palce ułożone skośnie w kierunku 

spojenia łonowego. Ugięte łokcie swobodnie leżą na 

macie. 

Instrukcja (4-8 sekwencji):

Wykonasz tyło i przodo - pochylenie miednicy.

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem nachyl miednicę w kierunku żeber, dół 

pleców zbliża się do maty.

Z wdechem wróć do pozycji neutralnej.

Z wydechem nachyl miednicę w kierunku ud, dół pleców 

oddala się od maty.

Z wdechem wróć do pozycji neutralnej.

Z wydechem nachyl miednicę w kierunku żeber, nie 

odpychaj się piętami.

Z wdechem wróć do pozycji neutralnej.

Z wydechem nachyl miednicę w kierunku ud.

Z wdechem wróć do pozycji neutralnej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Nie wykonuj ruchów w pełnych zakresach.
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UPN I - ustalenie pozycji neutralnej względem ruchów miednicy 

Rozgrzewka



Shoulder Blades Prep

Pozycja wyjściowa:

Unieś ręce. Dłonie na wysokości barków.

Poczuj jak łopatki swobodnie przylegają do maty. 

Instrukcja (4-6 x P kolejno L)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś łopatkę.

Z wdechem opuść łopatkę.  

Instrukcja (4-6 x powtórzeń)

Z wydechem unieś obie łopatki, z wdechem opuść łopatki.

Modyfikacje:

Praca naprzemienna 4-8 powtórzeń
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Wstęp do stabilizacji łopatek



Shoulder Blades

Pozycja wyjściowa: 

Poprzednie ćwiczenie.

Stabilizacja łopatek I

Instrukcja (4-8 powtórzeń)

Z wdechem odwiedź ramiona i zatrzymaj je tuż nad 

podłożem.

Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej.

Stabilizacja łopatek II

Instrukcja (4-6 powtórzeń)

Z wdechem przenieś ręce za głowę,

łopatki nie przesuwają się w górę po macie, 

barki nie zbliżają się do uszu.

Zatrzymaj nad podłożem.

Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej, nie unosząc

łopatek.

Modyfikacja I

Połącz techniki 1 i 2 (4-6 powtórzeń).

Kontrola prawidłowej techniki:

Dłonie w linii barków.
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Stabilizacja łopatek

Rozgrzewka



Slide

Pozycja wyjściowa:

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Instrukcja: (6 - 8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem sunąc stopą po podłożu wyprostuj nogę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej. 

Modyfikacja I

Tę technikę możesz połączyć z techniką  (Leg Lift).

Wykonaj 4-6 powtórzeń.
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Ślizg



Leg lift

Pozycja wyjściowa:

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Instrukcja: 

(6-8 powtórzeń Pn kolejno Ln, 6-8 powtórzeń 

naprzemiennie):

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś jedną nogę, kolano w linii kolca 

biodrowego, stopa w linii kolana.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej. 

Kontrola prawidłowej techniki

Podczas ćwiczenia miednica musi pozostać stabilna. 

Ćwiczenie wykonaj zachowując neutralne ustawienie 

kręgosłupa.
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Zginanie stawu biodrowego



Walker

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami, ramionami wzdłuż 

ciała.

Instrukcja (8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem przenosząc P ramię za głowę,

wyprostuj L nogę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Z wydechem przenosząc L ramię za głowę,

wyprostuj P nogę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki

Kręgosłup musi pozostawać w pozycji neutralnej.

Podczas ćwiczenia plecy nie mogą zacząć oddalać ani 

zbliżać się do maty. 
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Rozgwiazda



Knee Circles

1. KNEE CIRCLES I (ugięte nogi)

Pozycja wyjściowa:

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Kolejno unieś jedną nogę, kolano w linii kolca biodrowego, stopa w 

linii kolana.

Instrukcja: (6-8 powtórzeń):

Opis: Będziemy rysować kolanem małe kółka wokół kolca 

biodrowego. Pracuj w jak najmniejszym zakresie ruchu. Staraj się 

wyodrębnić płynny ruch po kole. Ruch odbywa się tylko w stawie 

biodrowym, kolano pozostaje nieruchome. 

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem nachyl kolano w stronę klatki, na zewnątrz i w przód.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej zataczając małe koło.

Po wykonaniu ćwiczenia wróć kolanem do linii kolca i rozpocznij 

ćwiczenie w przeciwnym kierunku.

2. KNEE CIRCLES II (jedna noga prosta)

Pozycja wyjściowa:

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Dla lepszej kontroli w tym ćwiczeniu odłóż dłonie na miednicy 

(poz.- ćw. UPN). Podczas ćwiczenia miednica musi pozostać 

stabilna. 

Kolejno unieś jedną nogę, kolano w linii kolca biodrowego, stopa w 

linii kolana.

Kolejno uważnie wyprostuj przeciwną nogę – dolne plecy nie mogą 

oddalić się od maty! Prosta noga pozostaje zmobilizowana.

Instrukcja (6-8 powtórzeń):  jak wyżej.

Opis: jak wyżej.

Kontrola prawidłowej techniki

Ćwiczenie wykonaj zachowując neutralne ustawienie kręgosłupa.

Knee Circles II - podczas ćwiczenia miednica musi pozostać 

stabilna. 
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Kręgi nogą zgiętą



Leg Circles

1. LEG CIRCLES PREP

Pozycja wyjściowa:

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Unieś jedną nogę, kolano w linii kolca biodrowego, stopa w linii 

kolana. Kolejno wyprostuj nogę, duży palec w linii kolca. Kręgosłup 

powinien pozostać w pozycji neutralnej.

Instrukcja: (6-8 powtórzeń)

Opis: Będziemy rysować dużym palcem u stopy małe kółka wokół 

kolca biodrowego. Pracuj w jak najmniejszym zakresie ruchu. 

Staraj się wyodrębnić płynny ruch po kole. 

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem nachyl nogę w stronę klatki, na zewnątrz i w przód.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej zataczając małe koło.

Po wykonaniu ćwiczenia wróć stopą do linii kolca i rozpocznij 

ćwiczenie w przeciwnym kierunku.

2.. LEG CIRCLES

Pozycja wyjściowa:

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Dla lepszej kontroli w tym ćwiczeniu możesz odłożyć dłonie na 

miednicy (poz.- ćw. UPN). Podczas całego ćwiczenia miednica 

musi pozostać stabilna. 

Kolejno unieś jedną nogę, kolano w linii kolca biodrowego, stopa w 

linii kolana.

Następnie wyprostuj nogę, duży palec w linii kolca. Kręgosłup 

pozostaje w pozycji neutralnej.

Kolejno wyprostuj przeciwną nogę – dolne plecy nie mogą oddalić 

się od maty! Leżąca noga pozostaje zmobilizowana.

Instrukcja (6-8 powtórzeń)

Jak wyżej.

Opis: 

Jak wyżej.

Uwagi:

Obie techniki są bardzo trudne. 

Dla grup zaawansowanych.
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Kręgi nogą 



Butterfly Wings

Pozycja wyjściowa:

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Ramiona wzdłuż ciała, kciuki skierowane do sufitu.

Instrukcja (4 - 6)

Z wdechem przenieś ręce za głowę.

Wydech.

Opuść ręce bokiem wzdłuż ciała i daleko w przód.

Kontrola prawidłowej techniki

1. Czas, w którym wypowiadasz słowo „wydech” to czas, podczas 

którego ramiona pozostają za głową.

2. Podczas przenoszenia rąk za głowę prowadzą kciuki. Kiedy 

opuszczane ręce znajdą się na wysokości barków zrotuj ramiona 

tak, aby wnętrze dłoni zwrócone było ku podłodze. 

Rozgrzewka Moduł I 12

Skrzydła motyla



Chair 

Pozycja wyjściowa: 

Pozycja neutralna.

Instrukcja 

Wdech z wydechem unieś jedno kolano do linii biodra, 

kolejno unieś drugie kolano. 

Kontrola prawidłowej techniki:

Dolne plecy nie oddalają się od maty. 

Uwagi:

Przy osłabionych mięśniach brzucha nie wykonuj ćwiczeń 

w pozycji krzesła.  

Rozgrzewka Rozgrzewka 13

Pozycja krzesła



Pointing Flexing

Pozycja wyjściowa:

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Unieś jedną nogę i złap za udo.

Noga zgięta w kolanie.

Podczas ćwiczenia widzisz stopę.

Instrukcja (6-8 powtórzeń)

Z wdechem stopa flex (zadarta).

Z wydechem point (obciągnięta).

Wizualizacja:

Wyobraź sobie, że ruch odbywa się w stawie skokowym 

a palce tylko podążają za tym ruchem.

Kolejno wykonaj krążenia w stawie skokowym w obu 

kierunkach.

Modyfikacja 

Możesz wykonać ćwiczenie z prostą nogą. 

Rozgrzewka Moduł I 14

Praca stopy



Moduł 1 

Głębokie 
mięśnie tułowia



Moduł 1

Głębokie 
mięśnie 
tułowia

1. Ćwiczenia głębokich mięśni tułowia powinny ZAWSZE rozpoczynać nasze 
lekcje/treningi.

2. Ćwiczenia głębokich mięśni tułowia ZAWSZE rozpoczynamy ustaleniem pozycji 
neutralnej względem ruchów miednicy – UPN I, kolejno UPN II.

3. Wprowadzając ten moduł do planu treningowego  (Twoi klienci wykonują te ćwiczenia 
po raz pierwszy) wykonuj ćwiczenia zgodnie z kolejnością podaną w konspekcie 
szkoleniowym. 
Wykonuj ćwiczenie do momentu, kiedy Twoi klienci określą je jako „łatwe do 
wykonania”. Wówczas przechodzisz do kolejnego i postępujesz z nim tak samo jak 
z poprzednim (kiedy będzie łatwe, przechodzisz do kolejnego – trudniejszego).

4. Miej na uwadze, że pierwszy etap ćwiczeń (głęboka aktywacja w napięciu 
izometrycznym) będzie dla Twoich klientów najtrudniejszy. Nie spiesz się, daj im czas 
na opanowanie tych ćwiczeń! Kiedy nauczą się poprawnie wykonywać głęboką aktywację 
na etapie podstawowych ćwiczeń, kolejne nie będą dla nich stanowiły trudności.    

5. Kiedy „przerobisz” ze swoimi klientami wszystkie ćwiczenia z tego modułu masz dwie 
opcje w zależności z kim pracujesz:

✓ Jeśli Twoi klienci są zdrowi, są sportowcami, tancerzami, osobami bez problemów 
z plecami, możesz zrezygnować w dalszych treningach z tego modułu i/lub ewentualnie 
wracać do któregoś z ćwiczeń raz na jakiś czas w prowadzonych przez Ciebie 
treningach.

✓ Jeśli pracujesz z osobami z grupy ryzyka: osoby ze schorzeniami kręgosłupa 
lędźwiowego, osoby starsze, kobiety po ciąży i porodzie (osłabione dno miednicy 
i głębokie mięśnie stabilizujące), osoby narażone na powracające bóle pleców 
spowodowane np. siedzącym lub obciążającym w inny sposób trybem pracy – pozostaw 
te ćwiczenia w swoich lekcjach na stałe. Po przerobieniu krok po kroku zgodnie 
z kolejnością, na dalszym etapie możesz wybierać do swoich lekcji ćwiczenia z tego 
modułu w dowolny sposób. 
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Neutral Position I

Pozycja wyjściowa:

Dla lepszej kontroli ruchów miednicy odłóż dłonie na 

kolcach biodrowych. Palce ułożone skośnie w kierunku 

spojenia łonowego. Ugięte łokcie swobodnie leżą na 

macie. 

Instrukcja:

Wykonasz tyło i przodo-pochylenie miednicy.

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem nachyl miednicę w kierunku klatki, dół 

pleców zbliża się do maty.

Z wdechem wróć do pozycji neutralnej.

Z wydechem nachyl miednicę w kierunku ud, dół pleców 

oddala się od maty.

Z wdechem wróć do pozycji neutralnej.

Z wydechem nachyl miednicę w kierunku klatki, nie 

odpychaj się piętami.

Z wdechem wróć do pozycji neutralnej.

Z wydechem nachyl miednicę w kierunku ud.

Z wdechem wróć do pozycji neutralnej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Nie wykonuj ruchów w pełnych zakresach, nie unoś 

miednicy nad matę. 

Głębokie mięśnie tułowia 17

UPN I - ustalenie pozycji neutralnej względem ruchów miednicy 

Moduł 1



Neutral Position II

Pozycja wyjściowa: 

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami (zgodnie z 

techniką).

Ramiona leżą na macie wzdłuż ciała.

Kciuki skierowane ku górze.

Instrukcja (2 sekwencje)

Wdech.

Z wydechem nachyl miednicę w kierunku klatki piersiowej,

z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

z wydechem nachyl miednicę na uda,

poczujesz jak szyja wpada między barki,

z wdechem wróć do pozycji wyjściowej. 

Kontrola prawidłowej techniki

Nie wykonuj ruchów w pełnych zakresach.

Uwagi:

Ten moduł rozpocznij od ćwiczenia  

Neutral Position I (UPN I). 

Kolejno przejść do ćwiczenia 

Neutral Position II (UPN II).
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UPN II - ustalenie pozycji neutralnej względem ruchów miednicy  

Głębokie mięśnie tułowia



TrA, multifidus, pelvic floor

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Odłóż 2 palce wskazujący i środkowy na kolcach 

biodrowych i przesuń je skośnie w dół ok. 2 cm w 

kierunku spojenia łonowego.

Poczujesz małe zagłębienia. Delikatnie przyciśnij palce 

tak, aby podczas całego ćwiczenia miały kontakt z ciałem

Aktywacja głęboka w napięciu izometrycznym

Instrukcja (1- 3 x 10 sekund)

Spokojny wdech przygotowawczy.

Z wydechem wciągnij dolną część brzucha,

plecy nie zbliżają się do maty.

Zatrzymaj głęboką aktywacje oddychaj swobodnie.

Modyfikacja

Aktywacja głęboka w cyklu oddechowym

Instrukcja (8 powtórzeń)

Spokojny wdech przygotowawczy.

Z wydechem wciągnij dolną część brzucha,

plecy nie zbliżają się do maty.

Z wdechem rozluźnij.

Kontrola prawidłowej techniki

Kręgosłup musi pozostawać w pozycji neutralnej. To 

warunek prawidłowej aktywacji m. wielodzielnego.

Aktywacja TrA powinna być wykonana na 30% możliwości 

maksymalnego skurczu. Podczas prawidłowo 

wykonanego ćwiczenia talia zwężą się, reakcja powięzi 

(zgrubienie pod palcami) pojawia się symetrycznie, 

narastając powoli.

Głębokie mięśnie tułowia Moduł 1 19

Aktywacja głęboka



Slide

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Opis

Jak wyżej.

1. ŚLIZG 

Instrukcja (4-8 powtórzeń P. kolejno L.)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem wciągnij dolną część brzucha,

plecy nie zbliżają się do maty.

Zatrzymaj głęboką aktywację.

Wdech.

Z wydechem wyprostuj nogę przesuwając stopę po podłożu,

Z wdechem wróć  do pozycji wyjściowej.

2. ŚLIZG naprzemiennie

Instrukcja (8 powtórzeń)

Spokojny wdech przygotowawczy.

Z wydechem wciągnij dolną część brzucha,

plecy nie zbliżają się do maty.

Zatrzymaj głęboką aktywację.

Wdech.

Z wydechem wyprostuj nogę przesuwając stopę po podłożu,

Z wdechem wróć  do pozycji wyjściowej.

Z wydechem wyprostuj drugą nogę przesuwając stopę po podłożu,

Z wdechem wróć  do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki

Kręgosłup musi pozostawać w pozycji neutralnej.

Uwagi:

Wprowadzając ćwiczenie Ślizg po raz 1-wszy, warto poprzedzić je 

aktywacją głęboką w napięciu izo. 1x10 sekund .

Głębokie mięśnie tułowia Moduł 1 20

Aktywacja głęboka Ślizg



TrA Walker Prep

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Opis

Zgodnie z techniką.

1. WALKER Prep ARM

Instrukcja (8 powtórzeń)

Spokojny wdech przygotowawczy.

Z wydechem wciągnij dolną część brzucha,

plecy nie zbliżają się do maty.

Zatrzymaj głęboką aktywację.

Odłóż jedno ramię na macie wzdłuż ciała.

Wdech.

Z wydechem przenieś ramię za głowę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Po skończonym ćwiczeniu rozluźnij TrA.

Kolejno aktywacja głęboka i zmień ramię.

Uwagi:

To ćwiczenie wykonaj w zestawie  z ćwiczeniem 

WALKER Prep LEG.

2. WALKER Prep LEG

Instrukcja (8 powtórzeń)

Aktywacja głęboka – zatrzymaj aktywację.

Wdech.

Z wydechem przesuwając stopę po macie wyprostuj nogę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej. 

Uwagi:

Na tej lekcji połącz techniki i wykonaj Walker Prep:

1. Równoczesna praca P. ręki i L.

nogi (zgodnie z techniką).

2. Równoczesna praca L. ręki i P. nogi (zgodnie z techniką).

3. WALKER Prep

Instrukcja (8 powtórzeń Pr.+ Ln. kolejno Lr.+ Pn.)

Aktywacja głęboka – zatrzymaj aktywację.

Kolejno odłóż P. ramię na macie wzdłuż ciała.

Wdech.

Z wydechem przenosząc P. ramię za głowę,

przesuń L. stopę po macie i wyprostuj nogę

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki

Kręgosłup musi pozostawać w pozycji neutralnej.

Podczas ćwiczenia plecy nie mogą zacząć oddalać ani zbliżać się do 

maty. 
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Aktywacja głęboka wstęp do Rozgwiazdy



Walker

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Opis

Zgodnie z techniką.

Instrukcja (8 powtórzeń)

Spokojny wdech przygotowawczy.

Z wydechem wciągnij dolną część brzucha,

plecy nie zbliżają się do maty.

Zatrzymaj głęboką aktywację.

Odłóż ramiona na macie wzdłuż ciała.

Wdech.

Z wydechem przenosząc P ramię za głowę,

przesuń L. stopę po macie i wyprostuj nogę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Z wydechem przenosząc L ramię za głowę,

przesuń P stopę po macie i wyprostuj nogę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Uwagi:

To ćwiczenie wykonaj w zestawie  z ćwiczeniem 

WALKER Prep.

Kontrola prawidłowej techniki

Kręgosłup musi pozostawać w pozycji neutralnej.

Podczas ćwiczenia plecy nie mogą zacząć oddalać ani zbliżać się do 

maty. 
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Moduł 2 

Mięśnie 
brzucha 

wytrzymałość

Moduł 2 podzielony jest na 2 części:

• Mięśnie brzucha – wytrzymałość – zwróć uwagę, że wszystkie 
te ćwiczenia są ćwiczeniami wykonywanymi w napięciu izometrycznym 
czyli z zatrzymaniem na 10 sekund. 

Co to oznacza?

• Oznacza to, że w związku z tym, że przede wszystkim zależy nam na 
„wypracowaniu” wytrzymałości mięśniowej, która odgrywa kluczową rolę 
w stabilizacji. 

• Będziemy więc rozpoczynać pracę w tym module od ćwiczeń 
na wytrzymałość przerabiając wszystkie ćwiczenia po kolei od ćwiczenia 
Curl up I, do ćwiczenia Curl up ruchy kończyn ramię +noga. 
Oczywiście nie podczas jednej lekcji/jednego treningu, ale rozkładając 
ten proces w czasie, na kilka/kilkanaście (zależy z kim pracujemy) 
lekcji/treningów. 

• Kiedy skończymy pracę z ćwiczeniami na wytrzymałość, możemy przejść 
do kolejnych ćwiczeń z modułu Mięśnie brzucha. 

• Na tym etapie mięśnie brzucha powinny być na tyle wytrzymałe, że nie 
musisz zachowywać kolejności zgodnej z konspektem szkoleniowym. 

WAŻNE!

• Mimo, że będziesz miała „przerobione” ćwiczenia na wytrzymałość mięśni 
brzucha, ZAWSZE w swoich treningach/lekcjach wykonaj minimum 
4 ćwiczenia m. brzucha w napięciu izometrycznym na początku modułu! 
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Curl up I

Pozycja wyjściowa:

Pozycja neutralna, prawa noga prosta, lewa ugięta.

Ręce splecione pod głową.

Instrukcja (3-10 powtórzeń)

Wdech.

Wydech, napnij brzuch.

Unieś łopatki, barki i głowę tuż nad matę.

Zatrzymaj na 10 sekund.

Opuść i dopiero rozluźnij.

Po skończonym ćwiczeniu zmień nogę. 

Kontrola prawidłowej techniki:

Nie przyspieszaj na starcie. Utrzymuj neutralny kręgosłup 

Nie zginaj kręgosłupa.
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Curl up II

Pozycja wyjściowa:

Pozycja neutralna, prawa noga prosta, lewa ugięta.

Ręce splecione pod głową.

Instrukcja (3-10 powtórzeń)

Wdech.

Wydech, napnij brzuch.

Unieś łopatki, barki, głowę i prostą nogę tuż nad matę.

Zatrzymaj na 10 sekund.

Opuść i dopiero rozluźnij.

Po skończonym ćwiczeniu zmień nogę.

Kontrola prawidłowej techniki:

Nie przyspieszaj na starcie. Utrzymuj neutralny kręgosłup 

Nie zginaj kręgosłupa.
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Curl up IV

Pozycja wyjściowa:

Pozycja neutralna, prawa noga prosta, lewa ugięta.

Przenieś lewą rękę za głowę.

Instrukcja (3-10 powtórzeń)

Wdech.

Wydech, napnij brzuch.

Unieś łopatki, głowę i rękę tuż nad matę.

Dopnij brzuch i unieś prostą nogę tuż nad podłogę.

Zatrzymaj na 10 sekund.

Opuść i dopiero rozluźnij.

Po skończonym ćwiczeniu zmień nogę i rękę. 

Kontrola prawidłowej techniki:

Nie przyspieszaj na starcie. Utrzymuj neutralny kręgosłup 

Nie zginaj kręgosłupa.
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Curl up

Pozycja wyjściowa:

Połóż się na plecach, prawa noga prosta, lewa ugięta.

Przenieś lewą rękę za głowę.

Instrukcja (3-8 powtórzeń)

Wdech.

Wydech, napnij brzuch.

Unieś łopatki, głowę tuż nad matę (dłonie spelecione pod 

głową). 

Dopnij brzuch i unieś prostą nogę tuż nad matę.

Zatrzymaj pozycję.

Z wydechem unieś i ugnij lewą nogę – kolano do linii 

kolca biodrowego.

Z wdechem wróć do wyprostu. 

Po skończonym ćwiczeniu zmień nogę i rękę. 

Kontrola prawidłowej techniki

Utrzymuj neutralny kręgosłup. 

Kręgosłup pozostaje nieruchomy.
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Curl up

Pozycja wyjściowa:

Połóż się na plecach, prawa noga prosta, lewa ugięta.

Przenieś lewą rękę za głowę.

Instrukcja (3-8 powtórzeń)

Wdech.

Wydech, napnij brzuch.

Unieś łopatki, głowę i rękę tuż nad matę.

Dopnij brzuch i unieś prostą nogę tuż nad podłogę.

Zatrzymaj pozycję.

Wdech z wydechem przenieś ramię do linii barku 

i równocześnie unieś i ugnij lewą nogę – kolano w linii 

kolca biodrowego.

Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. 

Po skończonym ćwiczeniu zmień nogę i rękę. 

Kontrola prawidłowej techniki

Utrzymuj neutralny kręgosłup 

Kręgosłup pozostaje nieruchomy.
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Moduł 2

Mięśnie brzucha
kolejny krok



Lift 

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Dłonie splecione pod głową.

Instrukcja (1 - 3 x powtórzeń) 

Wdech przygotowawczy.

Wydech, napnij brzuch.

Unieś łopatki, barki, głowę tuż nad matę.

Z wdechem wróć

Modyfikacja I

Instrukcja (1 x 8powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Wydech, napnij brzuch.

Unieś łopatki tuż nad matę.

Z wdechem minimalnie opuść  z wydechem unieś, z wdechem 

minimalnie opuść, z wydechem unieś. 

Modyfikacja II

Instrukcja (4- 8powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Wydech, napnij brzuch.

Unieś łopatki, barki głowę tuż nad matę.

Z wdechem minimalnie opuść  z wydechem unieś, z wdechem 

minimalnie opuść, z wydechem unieś. 

Przyspiesz.

4 krótkie spięcia wydech, zatrzymaj na wdech.

4 krótkie spięcia wydech, zatrzymaj na wdech

Powtórz 4-8 x.

Kontrola prawidłowej techniki

Nie przyspieszaj na starcie. Utrzymuj pozycję neutralną.

Miednica stabilna
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Lift + Leg Lift 

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Dłonie złożone pod głową.

Łokcie szeroko, klatka otwarta.

Instrukcja (1x8, 2x8)

Wdech.

Wydech, napnij brzuch.

Unieś łopatki,  barki, głowę i ugiętą nogą.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej. 

Modyfikacja (1x8, 2x8)

Naprzemienne wznosy.

Kontrola prawidłowej techniki

Nie przyspieszaj na starcie. Utrzymuj pozycję neutralną.

Miednica stabilna
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Straight Leg Lift 

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z jedną nogą wyprostowaną.

Dłonie złożone pod głową.

Łokcie szeroko, klatka otwarta.

Instrukcja (1-2 x 8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Wydech, napnij brzuch.

Unieś łopatki, barki, głowę i prostą nogę tuż nad matę.

Z wdechem wróć.

Kontrola prawidłowej techniki

Nie przyspieszaj na starcie. Utrzymuj pozycję neutralną.

Miednica stabilna.

Uwagi:

Wykonaj ćwiczenie z jedną a potem drugą nogą prostą.
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Butterfly

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami..

Instrukcja (1x8, 2x8, 3x8)

Z wdechem przenieś ręce za głowę.

Wydech.

Unieś klatkę.

Opuść ręce bokiem wzdłuż ciała i daleko w przód. 

Z wdechem, opuść kręgosłup kręg po kręgu przenosząc ręce za 

głowę.

.

Kontrola prawidłowej techniki

W ostatniej fazie ugnij część szyjną kręgosłupa, zbliż brodę do 

mostka.

Praca ramion zgodnie z techniką Butterfly.

Nie przyspieszaj na starcie. Nie zginaj kręgosłupa.

Miednica stabilna.

Uwagi:

Jeśli klienci mają problemy z kręgosłupem szyjnym nie wykonuj 

tego ćwiczenia. Zawsze pytaj klientów o odczucia. 
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Butterfly + Leg Lift

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Instrukcja (1x8, 2x8)

Z wdechem przenieś ręce za głowę

Wydech.

Unieś klatkę i opuść ręce bokiem wzdłuż ciała i daleko w przód. 

Noga podąża za skłonem (zgodnie z techniką Leg lift)

Z wdechem opuść kręgosłup kręg po kręgu, przenosząc ręce za 

głowę.

.

Kontrola prawidłowej techniki

W ostatniej fazie ugnij część szyjną kręgosłupa, zbliż brodę do 

mostka.

Praca ramion zgodnie z techniką Butterfly.

Praca nóg zgodnie z techniką Leg lift.

Nie przyspieszaj na starcie. Nie zginaj kręgosłupa.

Miednica stabilna.

Uwagi:

Jeśli klienci mają problemy z kręgosłupem szyjnym nie wykonuj 

tego ćwiczenia. Zawsze pytaj klientów o odczucia. 
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Butterfly + Leg Stretched

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z jedną nogą prostą..

Instrukcja (1x8, 2x8)

Z wdechem przenieś ręce za głowę

Wydech.

Unieś klatkę i opuść ręce bokiem wzdłuż ciała i daleko w przód.

Noga podąża za skłonem (zgodnie z techniką Przód Uda).

Z wdechem opuść kręgosłup kręg po kręgu, przenosząc ręce za 

głowę.

.

Kontrola prawidłowej techniki

W ostatniej fazie ugnij część szyjną kręgosłupa, zbliż brodę do 

mostka.

Praca ramion zgodnie z techniką Butterfly.

Praca nogi zgodnie z techniką Przód Uda.

Nie przyspieszaj na starcie. Nie zginaj kręgosłupa.

Miednica stabilna.

Uwagi:

Zanim wprowadzisz ćwiczenie zawsze wykonaj sam wznos nogi.

Modyfikacja dla zaawansowanych:

Z czasem, grupy zaawansowane, mogą unosić nogę do linii kolana 

nogi wspartej.

Z czasem, grupy zaawansowane, mogą unosić nogę do linii kolca 

biodrowego.

Jeśli klienci mają problemy z kręgosłupem szyjnym nie wykonuj 

tego ćwiczenia. Zawsze pytaj klientów o odczucia. 
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Chair Lift

Pozycja wyjściowa

Pozycja krzesła.

Dłonie splecione pod głową.

Instrukcja (1 x 8, 2 x 8, 3 x 8 powtórzeń)

Wdech.

Wydech,

z wydechem unieś łopatki, barki głowę tuż nad matę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej. 

Modyfikacja I

Instrukcja (1 x 8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Unieś łopatki tuż nad matę.

Z wdechem minimalnie opuść  z wydechem unieś, z 

wdechem minimalnie opuść, z wydechem unieś. 

Modyfikacja II

Instrukcja (4- 8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Wydech, napnij brzuch.

Unieś łopatki, barki głowę tuż nad matę.

Z wdechem minimalnie opuść  z wydechem unieś, z 

wdechem minimalnie opuść, z wydechem unieś. 

Przyspiesz.

4 krótkie spięcia wydech, zatrzymaj na wdech.

4 krótkie spięcia wydech, zatrzymaj na wdech

Kontrola prawidłowej techniki

Nie przyspieszaj na starcie. Utrzymuj pozycję neutralną.

Miednica stabilna
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Criss Cross prep

Pozycja wyjściowa

Pozycja krzesła nogi rozsunięte.

Dłonie złożone pod głową.

Łokcie szeroko, klatka otwarta.

Instrukcja (8 powtórzeń naprzemiennie)

Wdech przygotowawczy.

Wydech.

Unieś łopatki, barki, głowę i zatrzymaj  tuż nad matą.

Głowa leży swobodnie na splecionych dłoniach

Z wydechem wyprostuj jedną nogę,

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Z wydechem wyprostuj drugą nogę

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Dolne plecy nie mogą oddalić się od maty.

Uwagi:

Z czasem możesz opuszczać nogi nad podłoże
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Butterfly Chair

Pozycja wyjściowa

Pozycja krzesła.

Instrukcja (1x8, 2x8)

Z wdechem przenieś ręce za głowę

Wydech.

Unieś klatkę i opuść ręce bokiem wzdłuż ciała i daleko w przód.

Z wdechem opuść kręgosłup kręg po kręgu przenosząc ramiona 

za głowę.

.

Kontrola prawidłowej techniki

W ostatniej fazie ugnij część szyjną kręgosłupa, zbliż brodę do 

mostka.

Praca ramion zgodnie z techniką Butterfly.

Nie przyspieszaj na starcie. 

Dolne plecy cały czas pozostają w kontakcie z matą.
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Hundred Level I

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Instrukcja (8, 16, 24 powtórzenia)

Z wdechem przenieś ręce za głowę

Wydech.

Unieś klatkę i opuść ręce bokiem wzdłuż ciała i daleko w przód.

1. Z wdechem opuść minimalnie klatkę, z wydechem unieś 

minimalnie klatkę.

2. Z wdechem opuść minimalnie klatkę, z wydechem unieś 

minimalnie klatkę.

3. To samo wykonaj w tempie oddychając ustami.

Kontrola prawidłowej techniki

Miednica stabilna, zakres pracy minimalny.

Brak możliwości kontrolowania stabilnej pozycji miednicy może 

być przyczyną nieprawidłowej techniki wyjściowej, zbyt długiego 

czasu pracy (mięsień prosty nie jest zdolny do skurczu), braku  

wytrzymałości mięśnia prostego brzucha. Brak stabilności 

miednicy  stwarza poważne ryzyko przeciążeń kręgosłupa 

lędźwiowego. 
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Hundred Level II

Pozycja wyjściowa

Pozycja krzesła.

Instrukcja (8, 16, 24 powtórzenia)

Z wdechem przenieś ręce za głowę

Wydech.

Unieś klatkę i opuść ręce bokiem wzdłuż ciała i daleko w przód.

1. Z wdechem opuść minimalnie klatkę, z wydechem unieś 

minimalnie klatkę.

2. Z wdechem opuść minimalnie klatkę, z wydechem unieś 

minimalnie klatkę.

3. To samo wykonaj w tempie oddychając ustami.

Kontrola prawidłowej techniki

Miednica stabilna, zakres pracy minimalny.

Dolne plecy cały czas pozostają w kontakcie z matą.
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Hundred Level III

Pozycja wyjściowa

Pozycja krzesła.

Instrukcja (8, 16, 24 powtórzenia)

Z wdechem przenieś ręce za głowę

Wydech.

Unieś klatkę i opuść ręce bokiem wzdłuż ciała i daleko w przód.

1. Z wdechem opuść minimalnie klatkę, z wydechem unieś 

minimalnie klatkę.

2. Z wdechem opuść minimalnie klatkę, z wydechem unieś 

minimalnie klatkę.

3. To samo wykonaj w tempie oddychając ustami.

Po 4 mobilizacjach wyprostuj nogi i wykonaj 4 mobilizacje z 

prostymi nogami.

Kontrola prawidłowej techniki

Przy prostych nogach widzisz stopy.

Miednica stabilna, zakres pracy minimalny.

Dolne plecy cały czas pozostają w kontakcie z matą.
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Moduł 3 

Boczna grupa 
m. tułowia

• Moduł ten rozpoczynamy od przeprowadzenia testu – patrz 
konspekt szkoleniowy pierwsze ćwiczenie w tym module.

• To ćwiczenie jest testem zginaczy bocznych tułowia.

• Jeżeli klient nie jest w stanie przyjąć pozycji lub przyjmuje 
pozycję, ale po chwili nie jest w stanie jej utrzymać i jego 
miednica opada, oznacza to brak wytrzymałości grupy bocznych 
zginaczy tułowia. 
Dostosuj plan ćwiczeń biorąc pod uwagę potrzeby i ograniczenia 
swojego klienta, czyli:

1. Jeśli test wyszedł dobrze – klient wykonał ćwiczenie poprawnie, 
nie miał z nim problemu, podczas 10 sekund trwania testu był 
w stanie utrzymać miednicę w pozycji, miednica nie opadała, 
stosujesz to ćwiczenie w kolejnych treningach przechodząc 
z czasem do trudniejszych wersji (po kolei zgodnie 
z konspektem szkoleniowym).

2. Jeśli klient nie był w stanie wykonać tego ćwiczenia, nie mógł 
przyjąć pozycji lub podczas wykonywania ćwiczenia miednica 
opadała, albo musiał zrezygnować z dalszego wykonywania tego 
ćwiczenia, przechodzisz do wersji w krótkiej dźwigni czyli mostu 
bokiem z ugiętymi kolanami (kolejne ćwiczenie w konspekcie 
szkoleniowym). 

3. Z czasem, kiedy mięśnie osiągną odpowiedni poziom 
wytrzymałości, wprowadzasz trudniejszą wersje czyli ćwiczenie 
„testowe” i postępujesz zgodnie z wytycznymi z powyższego 
punktu.

WAŻNE!

• Ćwiczenia bocznych zginaczy tułowia powinny ZAWSZE pojawiać 
w zaplanowanych przez Ciebie lekcjach/treningach. 
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Side Plank TEST

Pozycja wyjściowa: 

Pozycja na boku z prostymi nogami.

Łokieć pod barkiem. Bark oddalony od ucha. 

Górna noga skrzyżowana przed dolną.

Oba boki tułowia równiej długości.

Instrukcja:

Wdech z wydechem unieś miednicę bokiem w górę 

i zatrzymaj pozycję na 10 sekund. 

To ćwiczenie jest testem zginaczy bocznych tułowia.

Jeżeli klient nie jest w stanie przyjąć pozycji lub przyjmuje 

pozycję, ale po chwili nie jest w stanie jej utrzymać i jego 

miednica opada , oznacza to brak wytrzymałości grupy 

bocznych zginaczy tułowia. 

Dostosuj plan ćwiczeń biorąc pod uwagę potrzeby 

i ograniczenia swojego klienta. 
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Side plank

Pozycja wyjściowa:

Pozycja na boku z ugiętymi kolanami. 

Łokieć pod barkiem. Bark oddalony od ucha. 

Oba boki tułowia równiej długości.

Instrukcja (1-5 powtórzeń):

Wdech, napnij brzuch.

Z wydechem unieś miednicę bokiem do góry i wyprostuj 

biodra. 

Ściągaj dolny łokieć w kierunku kolan.

Zatrzymaj pozycję w napięciu izometrycznym.

Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Podczas wznosu wyprostuj biodra. Rozluźnij brzuch 

dopiero po opuszczeniu miednicy. 

Uwagi: 

Wykonuj wersję z ugiętymi nogami tylko wówczas jeśli 

obserwujesz u swojego klienta brak wytrzymałości 

bocznej grupy mięśni tułowia w wersji z wyprostowanymi 

nogami.  

Utrzymuj pozycję kilka sekund, stopniowo wydłużając 

czas pracy do 10 sekund.
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Podpór bokiem z ugiętymi nogami



Side plank

Pozycja wyjściowa:

Pozycja na boku z ugiętymi kolanami. 

Łokieć pod barkiem. Bark oddalony od ucha. 

Oba boki tułowia równiej długości.

Instrukcja (3-10 powtórzeń)

Pozycja na boku, proste nogi, górna skrzyżowana przed 

dolną.

Wdech, napnij brzuch.

Z wydechem unieś miednicę bokiem do góry.

Ściągaj dolny łokieć w kierunku kolan.

Nachyl miednicę wraz z obręczą barkową w przód.

Wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Rotacja odbywa się w małym zakresie.

Kontrola prawidłowej pozycji:

Oś rotacji stanowią stopy i bark.  

Nie może dochodzić do zgięcia w stawach biodrowych. 
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Podpór bokiem rotacja



DROGA DO ŁUKU Side Bend Prep

Pozycja wyjściowa

Pozycja na boku z prostymi nogami (Side Position I).

Instrukcja (8 powtórzeń)

Ugnij obie nogi – kostki skrzyżowane, stopa górnej nogi oparta na 

podłożu.

Stopy w linii ciała.

Przejdź do podparcia wysokiego - dłoń w linii ciała, wysunięta 

spod barku, klatka otwarta. 

Kolano górnej nogi otwarte, miednica w bocznym ustawieniu -

górny kolec z tendencją do odchylenia. 

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem prostując nogi unieś miednicę.

Ręka podąża za ruchem do linii barku, tułów wysuwa się tak, aby 

dolny bark znalazł się w linii nadgarstka.

Zatrzymaj pozycję na wdech.

Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej.

Uwagi: 

Przed wprowadzeniem ćwiczenia musisz utrwalić ćwiczenie 

Podpór bokiem (Side Support) w napięciu izometrycznym (3x10 

sekund).
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Most na boku - wstęp



Twist

Pozycja wyjściowa

Siad z prostymi nogami (V). Kolana szerzej niż szerokość bioder. 

Ramiona odwiedzione, dłonie zwrócone wnętrzem do sufitu, łokcie 

ugięte. Łopatki w dolnej pozycji.

Instrukcja (1x 6, 8 powtórzeń)

Z wydechem zrotuj tułów do boku wykonując dwa akcenty.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Z wydechem zrotuj tułów w przeciwna stronę wykonując dwa 

akcenty.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Modyfikacja: 

Usiądź na ugiętych nogach, kolana odwiedzione, siedzisz na 

piętach. Ta pozycja wymusza wyprost kręgosłupa i jest łatwiejsza. 

Uwagi:

To ćwiczenie integruje system stabilizacji lokalnej i globalnej.

Zawsze rozpoczynaj pracę w tym module od tego ćwiczenia.

Kontrola prawidłowej techniki:

Miednica musi pozostać stabilna.

Ugięte łokcie pozwalają na ustawienie łopatek w prawidłowej 

pozycji.
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Skręty tułowia



Saw

Pozycja wyjściowa

Siad z prostymi nogami. Kolana i stopy szerzej niż szerokość 

bioder. Ramiona odwiedzione, dłonie zwrócone wnętrzem do 

sufitu, łokcie ugięte. Łopatki w dolnej pozycji.

Instrukcja (1x 6, 8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem zrotuj tułów w prawo i opierając P dłoń na wysokości 

pośladka, sięgnij L dłonią w kierunku zewnętrznej kostki P nogi. 

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Z wydechem zrotuj tułów w lewo i opierając L dłoń na wysokości 

pośladka, sięgnij P dłonią w kierunku zewnętrznej kostki L nogi. 

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Miednica stabilna.

Uwagi:

To trudna ćwiczenie i może utrwalać asymetryczną pracę bocznej 

grupy m. tułowia. Wprowadź je kiedy będziesz wykonywać podpór 

bokiem w napięciu izometrycznym.
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Piła



Tick Tock Prep

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi nogami.

Instrukcja (6-8 powtórzeń)

Przejdź do podparcia na przedramionach, barki oddalone od uszu.

Plecy w pośredniej pozycji.

Unieś jedną nogę, kolejno drugą.

Pięty znajdują się w linii kolan a kolana tuż przed dolną linią 

kolców biodrowych. 

Mięśnie brzucha wyraźnie zmobilizowane.

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem przenieś kolana na jedna stronę nie znosząc 

obciążenia z przedramienia przeciwnej ręki.

Z wdechem, zwalniając wróć do pozycji wyjściowej.

Z wydechem przenieś kolana na przeciwna stronę.

Z wdechem, zwalniając wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

W czasie pracy nie możesz znieść obciążenia z przedramienia 

przeciwnej ręki. W fazie powrotnej nie możesz przyspieszać, co 

świadczyłoby o za dużym zakresie wykonywanej pracy.

Szyja nie wpada między barki. Plecy w pośredniej pozycji.
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Tik Tak - wstęp



Tick Tock

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi nogami.

Instrukcja (6, 8 powtórzeń)

Przejdź do podparcia na przedramionach, barki oddalone od uszu 

(delikatnie).

Unieś jedną nogę, kolejno drugą.

Pięty znajdują się w linii kolan a kolana tuż przed dolną linią 

kolców biodrowych. 

Mięśnie brzucha wyraźnie zmobilizowane.

Z wdechem przenieś kolana na jedną stronę nie znosząc 

obciążenia z przedramienia przeciwnej ręki, 

z wydechem wyprostuj nogi w stawach kolanowych, stawy 

biodrowe pozostają nieruchomo,

z wdechem zginając nogi płynnie zmień stronę,

z wydechem wyprostuj nogi.

Kontrola prawidłowej techniki:

W czasie pracy nie możesz znieść obciążenia z przedramienia 

przeciwnej ręki. 

Szyja nie wpada między barki. Plecy w pośredniej pozycji.

Boczna grupa mięśni tułowia Moduł 3 52

Tik Tak



Moduł 4A

Mięśnie tułowia – praca w podporze

BIRD DOG



BIRD DOG - cel ćwiczenia:

1. Poprzez równoczesną aktywację mięśni brzucha i mięśni grzbietu bez ryzyka obciążenia 
kręgosłupa, jest skutecznym i bezpiecznym ćwiczeniem na poprawę stabilizacji.   

2. Kształtuje wzorzec stałej aktywności mięśniowej w obrębie tułowia.

3. Angażuje mięśnie odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa.

4. Pozwala na bezpieczną pracę nad wytrzymałością mięśniową m. stabilizujących kręgosłup 
chroniąc go przed obciążeniami kompresyjnymi.

5. Wymaga pracy nie tylko placów i brzucha, ale angażuje również prostowniki bioder.

6. Uczy jak prawidłowo wykonywać ruchy barków i bioder przy równoczesnym zachowaniu 
stabilnego tułowia.  
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Moduł 4 

BIRD DOG

zasady 
wprowadzenia 
i progresji:

1. Ćwiczenie BIRD DOG jest jednym z 3 kluczowych ćwiczeń stabilizacji 
centralnej (CORE stability).

2. Powinno ZAWSZE pojawiać się na Twoich lekcjach/treningach CORE 
stability.

3. Wprowadzaj do treningów ćwiczenia po kolei zgodnie z progresją (kolejność 
w podręczniku).

4. Ćwiczenie BIRD DOG zawsze poprzedź ustaleniem pozycji neutralnej 
w klęku podpartym (kot/koń).

5. Niezależnie od wersji, którą wykonujesz, najważniejsze jest skupienie się 
na utrzymaniu napięcia mięśni brzucha i utrzymaniu neutralnej pozycji 
kręgosłupa.   

6. Rozpoczynasz pracę z klientem od wykonania testu wysuwania kończyn 
w klęku podpartym (patrz podręcznik). To ćwiczenie jest testem oceniającym 
funkcjonowanie systemu stabilizacji. Jeśli Twój klient nie jest w stanie 
utrzymać stabilnego tułowia i miednicy podczas tego zadania ruchowego, 
świadczy to o nieprawidłowym funkcjonowaniu mięśni stabilizujących.
Uczysz go wówczas świadomej aktywacji mięśni tułowia (kolejne ćwiczenie 
w podręczniku) i pracujesz wykonując to ćwiczenie w ten sposób, dopóki 
nie osiągniesz zadowalających wyników i dopiero przechodzisz do kolejnego 
(patrz pkt. 3). 

7. Jeśli nie zaobserwujesz u swojego klienta zaburzonych wzorców stabilizacji 
(potrafi utrzymać stabilny tułów i stabilną miednicę podczas testu), przejdź 
do ćwiczenia BIRD DOG w napięciu izometrycznym i z lekcji na lekcję 
„progresuj” BIRD DOGA zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.
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Supported Kneel

Pozycja wyjściowa: 

Przyjmij pozycję klęku podpartego. Nadgarstki znajdują 

się pod barkami, kolana w linii bioder. Przyjmij pozycję 

neutralną. 

Głowa w przedłużeniu kręgosłupa.

Instrukcja (2 – 4 sekwencji)

Wdech.

Z wydechem zaokrąglij plecy (koci grzbiet).

Z wydechem opuść plecy (koński grzbiet).

Uwagi:

Jest to ćwiczenie ruchowe a nie rozciągające. 

Nie dążysz do końcowych zakresów ruchu.

Nie wykonuj więcej niż 8 powtórzeń (4 sekwencje).
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Kot – koń



DROGA DO BIRD DOG SQUARES

Pozycja wyjściowa

Klęk podparty.

Instrukcja (8 powtórzeń)

Wdech.

Z wydechem wysuń  P nogę. 

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Z wydechem wysuń L nogę. 

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej. 

Modyfikacja

Instrukcja (4-8 x Pn i Lr  4-8 x Ln i Pr)

Wdech.

Z wydechem wysuń P nogę i L rękę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Z wydechem wysuń L nogę i P rękę.

Kontrola prawidłowej techniki:

W czasie pracy miednica musi pozostać stabilna, 

kręgosłup w pozycji neutralnej. 

Uwagi: 

To ćwiczenie jest ćwiczeniem testowym oceniającym 

funkcjonowanie systemu stabilizacji. Jeśli Twój klient 

nie jest w stanie utrzymać stabilnego tułowia i miednicy 

podczas tego zadania ruchowego, świadczy to 

o nieprawidłowym funkcjonowaniu mięśni stabilizujących.

Uczysz go wówczas świadomej aktywacji mięśni tułowia 

i pracujesz wykonując to ćwiczenie w ten sposób, dopóki 

nie osiągniesz zadowalających wyników.
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Wysuwanie kończyn - TEST



DROGA DO BIRD DOG SQUARES 

Pozycja wyjściowa

Klęk podparty

Instrukcja (4-8 x naprzemiennie)

Zmobilizuj mięśnie brzucha.

Wdech

Z wydechem wysuń  P nogę. 

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Z wydechem wysuń L nogę. 

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kolejno dodaj wysuwanie przeciwnej ręki.

Kontrola prawidłowej techniki:

W czasie pracy miednica i tułów pozostają stabilne.

Uwagi:

Dostrajaj napięcie brzucha do intensywności tego zadania 

ruchowego.
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Wysuwanie kończyn w świadomej aktywacji



DROGA DO BIRD DOG SQUARES – BIRD DOG Isometric

Pozycja wyjściowa

Klęk podparty

Instrukcja (1-3 x 10 sek. Pn/Lr, 1-3 x 10 sek. Ln/Pr)

Wdech.

Z wydechem wysuń jedną nogę i przeciwną rękę.

Oddal bark wysuniętej ręki od ucha.

Wdech.

Z wydechem aktywując mięśnie brzucha, pośladek i udo 

unieś równocześnie rękę i nogę. 

Zatrzymaj pracę na 10 sekund.

Wróć do pozycji wyjściowej i wykonaj ćwiczenie 

zmieniając kończyny.

Kontrola prawidłowej techniki:

Oddalaj bark unoszonej ręki od ucha.

Unosząc kończyny aktywuj mięśnie brzucha, pośladek 

i udo i mięśnie ramienia.

Nie unoś nogi wyżej niż linia ciała, dzięki czemu 

wykluczasz ryzyko przeciążenia kręgosłupa.

W czasie pracy miednica musi pozostać stabilna, 

kręgosłup pozostaje nieruchomo w pozycji neutralnej. 

Ruch zachodzi tylko w barku i stawie biodrowym
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DROGA DO BIRD DOG SQUARES 

Pozycja wyjściowa

Klęk podparty.

Instrukcja (6- 8 x Pn/Lr, 6- 8 x Ln/Pr)

Wdech.

Z wydechem wysuń  nogę i przeciwną rękę – pozycja 

wyjściowa.

Oddal bark wysuniętej ręki od ucha.

Wdech. 

Z wydechem aktywując mięśnie brzucha, pośladek i udo 

unieś równocześnie rękę i nogę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Oddalaj bark unoszonej ręki od ucha.

Unosząc kończyny aktywuj mięśnie brzucha, pośladek i 

udo i mięśnie ramienia.

Nie unoś nogi wyżej niż linia ciała, dzięki czemu 

wykluczasz ryzyko przeciążenia kręgosłupa.

W czasie pracy miednica musi pozostać stabilna, 

kręgosłup pozostaje nieruchomo w pozycji neutralnej. 

Ruch zachodzi tylko w barku i stawie biodrowym.

Uwagi:

Wprowadzając ćwiczenie poprzedzisz je ćwiczeniem 

BIRD DOG Isometric na tej samej lekcji.
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DROGA DO BIRD DOG SQUARES – BIRD DOG Squares

Pozycja wyjściowa

Klęk podparty

Instrukcja (4-8 sekwencji)

Wdech.

Z wydechem wysuń jedną nogę i przeciwną rękę.

Oddal bark wysuniętej ręki od ucha.

Wdech.

Z wydechem aktywując mięśnie brzucha, pośladek i udo 

unieś równocześnie rękę i nogę.

Zwiń dłoń w pięść i napnij ramię.

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem wykonaj kończynami ruch na zewnątrz 

i w dół, z wdechem do wewnątrz i do góry.

Kontrola prawidłowej techniki:

Oddalaj bark unoszonej ręki od ucha.

Unosząc kończyny aktywuj mięśnie brzucha, pośladek 

i udo i mięśnie ramienia.

Nie unoś nogi wyżej niż linia ciała, dzięki czemu 

wykluczasz ryzyko przeciążenia kręgosłupa.

W czasie pracy miednica musi pozostać stabilna, 

kręgosłup pozostaje nieruchomo.

Ruch zachodzi tylko w barku i stawie biodrowym.

Uwagi:

Wprowadzając ćwiczenie poprzedzisz je ćwiczeniem 

BIRD DOG Isometric na tej samej lekcji.
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BIRD DOG LEVEL UP

Pozycja wyjściowa

Klęk podparty.

Wysuń dłonie spod linii barków, kolana spod linii bioder. 

Instrukcja (1-3 x 10 sek. Pn/Lr, 1-3 x 10 sek. Ln/Pr)

Wdech.

Z wydechem wysuń jedną nogę i przeciwną rękę.

Oddal bark wysuniętej ręki od ucha.

Wdech.

Z wydechem aktywując mięsnie brzucha unieś 

równocześnie rękę i nogę. Zatrzymaj pracę na 10 sekund.

Wróć do pozycji wyjściowej i wykonaj ćwiczenie 

zmieniając kończyny.

Kontrola prawidłowej techniki:

Oddalaj bark unoszonej ręki od ucha.

Unosząc kończyny aktywuj mięśnie brzucha, pośladek i 

udo i mięśnie ramienia.

Nie unoś nogi wyżej niż linia ciała, dzięki czemu 

wykluczasz ryzyko przeciążenia kręgosłupa.

W czasie pracy miednica musi pozostać stabilna, 

kręgosłup pozostaje nieruchomo w pozycji neutralnej. 

Ruch zachodzi tylko w barku i stawie biodrowym
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BIRD DOG LEVEL UP

Pozycja wyjściowa

Klęk podparty.

Wysuń dłonie spod linii barków, kolana spod linii bioder. 

Instrukcja (6- 8 x Pn/Lr, 6- 8 x Ln/Pr)

Wdech.

Z wydechem wysuń  nogę i przeciwną rękę – pozycja 

wyjściowa.

Oddal bark wysuniętej ręki od ucha.

Wdech. 

Z wydechem aktywując mięsnie brzucha unieś 

równocześnie rękę i nogę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Oddalaj bark unoszonej ręki od ucha.

Unosząc kończyny aktywuj mięśnie brzucha, pośladek i 

udo i mięśnie ramienia.

Nie unoś nogi wyżej niż linia ciała, dzięki czemu 

wykluczasz ryzyko przeciążenia kręgosłupa.

W czasie pracy miednica musi pozostać stabilna, 

kręgosłup pozostaje nieruchomo.

Ruch zachodzi tylko w barku i stawie biodrowym.

Uwagi:

Wprowadzając ćwiczenie poprzedź je ćwiczeniem Bird 

Dog Isometric LEVEL UP na tej samej lekcji.
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BIRD DOG LEVEL UP

Pozycja wyjściowa

Klęk podparty.

Wysuń dłonie spod linii barków, kolana spod linii bioder.

Instrukcja (4-8 sekwencji)

Wdech.

Z wydechem wysuń jedną nogę i przeciwną rękę.

Oddal bark wysuniętej ręki od ucha.

Wdech.

Z wydechem aktywując mięśnie brzucha, unieś równocześnie 

rękę i nogę.

Zwiń dłoń w pięść i napnij ramię.

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem wykonaj kończynami ruch na zewnątrz i w dół,

z wdechem do wewnątrz i do góry.

Kontrola prawidłowej techniki:

Oddalaj bark unoszonej ręki od ucha.

Unosząc kończyny aktywuj mięśnie brzucha, pośladek i udo i 

mięśnie ramienia.

Nie unoś nogi wyżej niż linia ciała, dzięki czemu wykluczasz 

ryzyko przeciążenia kręgosłupa.

W czasie pracy miednica musi pozostać stabilna, kręgosłup 

pozostaje nieruchomo w pozycji neutralnej. 

Ruch zachodzi tylko w barku i stawie biodrowym.

Uwagi:

Wprowadzając ćwiczenie poprzedzisz je ćwiczeniem Bird Dog 

Isometric LEVEL UP na tej samej lekcji.
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Moduł 4B
Mięśnie tułowia – praca w podporze

PLANK



PLANK - cel ćwiczenia:

✓ Kształtuje wzorzec stałej aktywacji mięśniowej w obrębie tułowia.

✓ Poprzez równoczesną aktywację mięśni brzucha i mięśni grzbietu  
jest skutecznym i ćwiczeniem na poprawę stabilizacji, ale dobrane 
w nieodpowiedni sposób może przeciążyć kręgosłup!

✓ Angażuje i integruje pracę wszystkich mięśni tułowia.

✓ Stanowi ćwiczenie wytrzymałości mięśniowej w obrębie tułowia.

✓ Wymaga pracy nie tylko placów i brzucha - angażuje całe ciało.
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Zasady 
wprowadzenia 
i progresji 
ćwiczenia PLANK:

1. DESKA jest jednym z najważniejszych ćwiczeń w treningach stabilizacji 
centralnej (CORE stability). 

2. Powinno ZAWSZE pojawiać się na Twoich lekcjach/treningach CORE stability.

3. Wprowadzasz to ćwiczenie od pierwszych lekcji/treningów.   

4. Wprowadzaj DESKĘ do treningów stosując ćwiczenia po kolei, zgodnie 
z progresją (kolejność w podręczniku).

5. Ćwiczenia DESKI zawsze poprzedź ćwiczeniem BIRD DOG, aby zmobilizować 
mięśnie tułowia w pozycji klęku czyli w pozycji, w której na ciało zaczynają 
oddziaływać siły grawitacji. 

6. Niezależnie od wersji, którą wykonujesz, najważniejsze jest skupienie się 
na utrzymaniu napięcia mięśni brzucha i utrzymaniu stabilnej miednicy (ciało 
w jednej linii).   

7. Pilnuj pozycji neutralnej kręgosłupa w każdej wersji tego ćwiczenia!

8. Rozpoczynasz od pracy w krótkiej dźwigni i z czasem przechodzisz do długiej 
obserwując technikę wykonania ćwiczenia przez klienta. 
Jeśli Twój klient nie jest w stanie utrzymać stabilnego tułowia i miednicy 
podczas tego zadania ruchowego, świadczy to o braku wytrzymałości mięśni 
stabilizujących tułów. Wracasz wówczas do ćwiczeń w krótkiej dźwigni 
i za jakiś czas ponawiasz próbę wykonania deski (ćwiczenie DESKA -wstęp) 
obserwując technikę wykonania.

9. Kiedy Twój klient prawidłowo wykonuje w/w ćwiczenie przechodzisz 
do DESKI w napięciu izometrycznym.

10. Z czasem przechodzisz do ćwiczenia PLANK SIDE BEND (Łuk). Twój klient 
MUSI być gotowy na wykonanie tego ćwiczenia (opis w podręczniku).  
Kluczowe w tym ćwiczeniu jest stabilność tułowia podczas rotacji. Oś obrotu 
stanowią stopy i bark. Rotacja barków i miednicy zachodzi w tym samym 
momencie.

1.
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DROGA DO PLANK SIDE BEND 

Pozycja wyjściowa

Klęk podparty.

Instrukcja (1x 8 powtórzeń)

Przejdź do podparcia na palcach stóp.

Wdech. 

Z wydechem unieś kolana tuż nad matę,

podudzia równolegle względem podłoża.

Zatrzymaj pozycję na wdech.

Z wydechem opuść kolana.

Kontrola prawidłowej techniki:

Podudzia równolegle do podłoża.

Modyfikacja: 

Praca w napięciu izometrycznym 1-3 x 10 sekund. 

Mięśni tułowia– praca w podporze Moduł 4B 68

DESKA w krótkiej dźwigni



DROGA DO PLANK SIDE BEND – Jack Rabbit

Pozycja wyjściowa

Klęk podparty.

Instrukcja (1x 8)

Przejdź do podparcia na palcach stóp.

Wdech. 

Z wydechem unieś kolana tuż nad matę,

podudzia równolegle względem podłoża.

Zatrzymaj pozycję.

Wdech, z wydechem unieś stopę.

Z wdechem opuść  stopę.

Z wydechem unieś drugą stopę.

Z wdechem opuść stopę.

Z wydechem opuść kolana.

Kontrola prawidłowej techniki:

Podudzia równolegle do podłoża.

Modyfikacja:

Z czasem wykonuj ćwiczenie nie opuszczając kolan 

między wznosami stóp. 

Mięśni tułowia– praca w podporze Moduł 4B 69

Królik



DROGA DO PLANK SIDE BEND – PLANK Prep

Pozycja wyjściowa

Klęk podparty.

Instrukcja (1x 8)

Przejdź do podparcia na palcach stóp – pozycja 

wyjściowa.

Wdech. 

Z wydechem wysuń i wyprostuj P nogę, kolejno L nogę, 

tułów wyprostowany.

Wdech.

Z wydechem wracając do pozycji wyjściowej ugnij P nogę, 

kolejno L nogę.

Wykonaj 4 powtórzenia rozpoczynając P nogą kolejno 

wykonaj 4 powtórzenia rozpoczynając L nogą.

Kontrola prawidłowej techniki:

Miednica pozostaje na tym samym poziomie.

Uwagi: 

Przed wprowadzeniem ćwiczenia utrwal ćwiczenie deska 

w krótkiej dźwigni - praca w napięciu izometrycznym.

Obserwuj swoich klientów – jeśli nie są w stanie utrzymać 

tułowia w jednej linii (obserwuj łopatki i miednicę), 

świadczy to o braku wytrzymałości mięśni tułowia.  

Wówczas zrezygnuj z ćwiczenia, gdyż  jego wykonywanie 

przeciąży kręgosłup.

Mięśni tułowia– praca w podporze Moduł 4B 70

DESKA wstęp



DROGA DO PLANK SIDE BEND - PLANK

Pozycja wyjściowa

Klęk podparty.

Instrukcja (1-3 x 10 sek.)

Przejdź do podparcia na palcach stóp.

Wdech. 

Z wydechem wysuń i wyprostuj P nogę, kolejno L nogę, 

tułów wyprostowany.

Modyfikacja: 

W przypadku problemów z nadgarstkami, wykonaj 

ćwiczenie na przedramionach. Jest to jednak wersja 

trudniejsza, pomimo niższej pozycji. 

Kontrola prawidłowej techniki:

Miednica pozostaje na tym samym poziomie.

Uwagi: 

Przed wprowadzeniem ćwiczenia utrwal ćwiczenie Deska 

wstęp.

Mięśni tułowia– praca w podporze Moduł 4B 71

DESKA 



DROGA DO PLANK SIDE BEND – PLANK Side Bend

Pozycja wyjściowa

Plank (deska).

Instrukcja (4, 6 x powtórzeń) 

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem otwórz klatkę wykonując most  bokiem.

Ręka podąża za ruchem do linii barku.

Stopy w podparciu na krawędziach – górna wewnętrznej, dolna 

zewnętrznej.

Zatrzymaj pozycje na wdech.

Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej.

Wdech.

Z wydechem otwórz klatkę w przeciwnym kierunku wykonując 

most bokiem.

Ręka podąża za ruchem do linii barku.

Stopy w podparciu na krawędziach – górna wewnętrznej, dolna 

zewnętrznej.

Zatrzymaj pozycje na wdech.

Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Tułów i miednica pozostają stabilne.

Oś obrotu stanowią stopy i bark.

Rotacja barków i miednicy zachodzi w tym samym momencie. 

Uwagi: 

Przed wprowadzeniem ćwiczenia utrwal ćwiczenie most w długiej 

dźwigni i most na boku.

Modyfikacja: 

Wykonaj ćwiczenie w normalnym cyklu oddechowym.

Wykonaj ćwiczenie na przedramionach (niska pozycja).

Mięśni tułowia– praca w podporze Moduł 4B 72

Łuk 



Moduł 4C

Mięśnie grzbietu



Wyciszanie 
nadaktywnych 
prostowników

1. Zadaniem ćwiczeń z tego modułu jest wyciszanie 
nadaktywnych (niewydolnych) i przeciążonych 
prostowników grzbietu.

2. Przy nieprawidłowym wzorcu stabilizacji (osłabienie czyli 
brak wytrzymałości, a co za tym idzie brak zintegrowanej 
pracy mięśni w obrębie tułowia) ciało „używa” do stabilizacji 
mięśnie grupy prostującej plecy. Taki wzorzec prowadzi 
do przeciążenia i nadmiernego napięcie prostowników 
sprawiając, że stają się niewydolne.

3. Aby sprawdzić czy taki wzorzec dominuje u Twojego klienta 
wykonaj test (patrz podręcznik -ćwiczenie prostowniki 
ćwiczenie/test).

Przy nadaktywnych prostownikach zaobserwujesz:
1. Napięcie pośladków.
2. Napięcie grupy kulszowo-goleniowej.
3. Unoszenie się stóp nad matę lub/i przesuwanie się stóp 
po macie.
4. Brak możliwości płynnej i powolnej pracy w jak 
najmniejszym zakresie (”szarpanie” przy wznosie).

4. Na kolejnych lekcjach wykorzystuj test jako ćwiczenie 
wyciszające nadaktywną grupę mięśni prostujących plecy.

5. Stosuj od 1 do 3 ćwiczeń z tego modułu na każdej 
lekcji/treningu.  

74



Prostowniki 

Pozycja wyjściowa

Leżenie przodem. Nogi rozsunięte na szerokość bioder.

Ramiona ugięte, czoło oparte na złożonych dłoniach.

Instrukcja (8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś klatkę (wraz z ramionami i głową) jak 

najmniej potrafisz.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Pośladki i nogi rozluźnione.

Uwagi:

To ćwiczenie jest testem grupy mięśni prostującej plecy.

Przy nadaktywnych prostownikach zaobserwujesz:

1. Napięcie pośladków.

2. Napięcie grupy kulszowo-goleniowej.

3. Unoszenie się stóp nad matę lub/i przesuwanie się 

stóp po macie.

4. Brak możliwości płynnej i powolnej pracy w jak 

najmniejszym zakresie. 

Uwagi:

Na kolejnych lekcjach wykorzystuj test jako ćwiczenie 

wyciszające nadaktywną grupę mięśni prostujących 

plecy.

Mięśnie grzbietu Moduł 4C 75

Ćwiczenie/test



Wznos w odciążeniu

Pozycja wyjściowa

Leżenie przodem. Nogi rozsunięte na szerokość bioder.

Ramiona ugięte, czoło oparte na złożonych dłoniach.

Instrukcja (8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem zmobilizuj mięśnie brzucha.

Wdech.

Z wydechem unieś głowę z klatką piersiową jak najmniej 

potrafisz, ramiona pozostają na macie, wspomagając 

wznos. 

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Wykonaj płynny ruch w jak najmniejszym zakresie, 

kontrolując mobilizację mięśni brzucha.

Pośladki rozluźnione, 

Uwagi:

Ćwiczenie wyciszające nadaktywną grupę mięśni 

prostujących plecy.

Mięśnie grzbietu Moduł 4C 76

Wyciszanie nadmiernego napięcia  grupy prostującej plecy



Swimming

Pozycja wyjściowa

Leżenie przodem. Nogi rozsunięte na szerokość bioder.

Czoło oparte na podłożu.

Ramiona wyprostowane.

Instrukcja (8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem zmobilizuj mięsnie brzucha. 

Wdech.

Z wydechem unieś jak najmniej potrafisz P ramię i L nogę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Z wydechem unieś jak najmniej potrafisz L ramię i P nogę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Wykonaj płynny ruch w jak najmniejszym zakresie.  

Uwagi:

Ćwiczenie wyciszające nadaktywną grupę mięśni 

prostujących plecy.

Mięsnie grzbietu Moduł 4C 77

Pływanie 



Spear

Pozycja wyjściowa

Leżenie przodem. Nogi rozsunięte na szerokość bioder.

Czoło oparte na macie.

Ramiona wyprostowane wzdłuż ciała. Wnętrze dłoni 

przyklejone do ud, kciuki skierowane na zewnątrz 

(otwarcie klatki piersiowej). 

Instrukcja (6-8 powtórzeń)

Spokojny wdech przygotowawczy.

Z wydechem zmobilizuj mięśnie brzucha i unieś głowę 

razem z klatką piersiową jak najmniej potrafisz.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej. 

Kontrola prawidłowej pozycji:

Wykonaj płynny ruch w jak najmniejszym zakresie, 

kontrolując mobilizację mięśni brzucha. 

Uwagi:

Ćwiczenie wyciszające nadaktywną grupę mięśni 

prostujących plecy.

Mięśnie grzbietu Moduł 4C 78

Włócznia + aktywacja



Half Dwan Dive I

Pozycja wyjściowa

Leżenie przodem. Nogi rozsunięte na szerokość bioder.

Przedramiona oparte na macie, łokcie blisko tułowia.

Instrukcja (8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś klatkę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Nogi rozluźnione.

Łokcie w czasie wznosu pozostają na macie.

Część szyjna w przedłużeniu kręgosłupa.

Tylna grupa mięśni Moduł 4C 79

Niski wznos 



Leg Kick Swan Dive Prep

Pozycja wyjściowa

Leżenie przodem. Nogi zmobilizowane tuż nad matą, rozsunięte 

na szerokość bioder.

Przedramiona oparte na macie, łokcie blisko tułowia.

Instrukcja (1x8 powtórzeń.)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem ugnij jedną nogę zbliżając stopę do pośladka.

Z wdechem prostując nogę unieś klatkę.

Z wydechem ugnij drugą nogę zbliżając stopę do pośladka.

Z wdechem prostując nogę unieś klatkę.

Kontrola prawidłowej techniki:

Zgodnie z techniką obu połączonych ćwiczeń.

Modyfikacje

Ćwiczenie możesz wykonać zgodnie z wszystkimi modyfikacjami 

ćwiczenia Single leg kick (podwójne akcenty, zadarta stopa).

Uwagi:

Wprowadzając to ćwiczenie najpierw wykonaj oba ćwiczenia 

oddzielnie.

Tylna grupa mięśni Moduł 4C 80

Łabędzia szyja + kick - wstęp 



Leg Kick Swan Dive

Pozycja wyjściowa

Leżenie przodem. Nogi zmobilizowane tuż nad matą, rozsunięte 

na szerokość bioder (lub trochę szerzej).

Dłonie oparte na macie na wysokości dolnej linii żeber, łokcie 

wąsko.

Klatka piersiowa z tendencją do wznosu.

Instrukcja (1x8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem ugnij jedną nogę zbliżając stopę do pośladka.

Z wdechem prostując nogę unieś klatkę.

Z wydechem ugnij drugą nogę zbliżając stopę do pośladka.

Z wdechem prostując nogę unieś klatkę.

Modyfikacje

Ćwiczenie możesz wykonać zgodnie z wszystkimi modyfikacjami 

ćwiczenia Single leg kick (podwójne akcenty, zadarta stopa).

Uwagi:

Wprowadzając to ćwiczenie najpierw wykonaj oba ćwiczenia 

oddzielnie.

Kontrola prawidłowej techniki:

Zgodnie z techniką obu połączonych ćwiczeń.

Tylna grupa mięśni Moduł 4C 81

Łabędzia szyja + kick 



Swan Dive Prep

Pozycja wyjściowa

Leżenie przodem. Nogi zmobilizowane tuż nad matą, rozsunięte 

na szerokość bioder.

Przedramiona oparte na macie, łokcie blisko tułowia.

Instrukcja (1x8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś jedną nogę nad matę.

Z wdechem opuszczając nogę unieś klatkę.

Z wydechem unieś drugą nogę nad matę.

Z wdechem opuszczając nogę unieś klatkę.

Kontrola prawidłowej techniki:

Zgodnie z techniką obu połączonych ćwiczeń.

Uwagi:

Wprowadzając to ćwiczenie najpierw wykonaj oba ćwiczenia 

oddzielnie.

Tylna grupa mięśni Moduł 4C 82

Łabędzia szyja - wprowadzenie



Swan Dive

Pozycja wyjściowa

Leżenie przodem. Nogi zmobilizowane tuż nad matą, rozsunięte 

na szerokość bioder.

Dłonie oparte na macie na wysokości dolnej linii żeber, łokcie 

wąsko.

Klatka piersiowa z tendencją do wznosu.

Instrukcja (1x8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś jedną nogę nad matę.

Z wdechem opuszczając nogę unieś klatkę.

Z wydechem unieś drugą nogę nad matę.

Z wdechem opuszczając nogę unieś klatkę.

Kontrola prawidłowej techniki:

Zgodnie z techniką obu połączonych ćwiczeń.

Uwagi:

Wprowadzając to ćwiczenie najpierw wykonaj oba ćwiczenia 

oddzielnie.

Tylna grupa mięśni Moduł 4C 83

Łabędzia szyja 



Back Plank

Pozycja wyjściowa

Siad prosty.

Tułów w podparciu na ramionach – ugięte łokcie, łopatki w dolnej 

pozycji, palce dłoni skierowane w stronę pośladków. Stopy szerzej 

niż biodra. 

Instrukcja (1x8 powtórzeń.)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem prostując ramiona unieś miednicę do wyprostu w 

stawach biodrowych.

Z wydechem uginając ręce,

wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Uwagi:

Wprowadzając to ćwiczenie zbyt wcześnie stwarzasz ryzyko 

przeciążenia kręgosłupa.

Tylna grupa mięśni Moduł 4C 84

Most tyłem



Back Plank Leg Lift 

Pozycja wyjściowa

Siad prosty.

Tułów w podparciu na ramionach – ugięte łokcie, łopatki w dolnej 

pozycji, palce dłoni skierowane w stronę pośladków. Stopy szerzej 

niż biodra. 

Instrukcja (1x8 powtórzeń.)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem prostując ramiona unieś miednicę do wyprostu w 

stawach biodrowych.

Wdech.

Z wydechem unieś P nogę,

z wdechem opuść nogę.

Z wydechem uginając ramiona, wróć do pozycji siadu.

Wdech.

Z wydechem prostując ramiona unieś miednicę do wyprostu w 

stawach biodrowych.

Wdech.

Z wydechem unieś L nogę,

z wdechem opuść nogę.

Z wydechem uginając ramiona, wróć do pozycji siadu.

Uwagi:

Wprowadzając to ćwiczenie zbyt wcześnie stwarzasz ryzyko 

przeciążenia kręgosłupa.

Tylna grupa mięśni Moduł 4C 85

Most tyłem wznos nogi



Jack Knife

Pozycja wyjściowa

Pozycja krzesła

Instrukcja (1x8 powtórzeń.)

Wyprostuj nogi.

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem aktywując dolną część brzucha,

przenieś nogi równolegle do klatki piersiowej.

Z wdechem podeprzyj miednice dłońmi – pozycja wyjściowa.

Z wydechem wyprostuj tułów.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Po skończonym ćwiczeniu opuszczasz kręgosłup kręg po kręgu 

na matę.

Uwagi:

To bardzo trudne ćwiczenie. Tylko dla zdrowych grup 

zaawansowanych. Osoby z problemami odcinka szyjnego nie 

mogą wykonywać tego ćwiczenia. Brak możliwości wyprostu 

tułowia świadczy o braku przygotowania do wykonania tego 

ćwiczenia.

Z czasem starasz się jak najmniej pomagać sobie poprzez 

podparcie miednicy.

Tylna grupa mięśni Moduł 4C 86

Świeca



Moduł 5A 

POŚLADKI 

mięsień pośladkowy wielki 



Zespół skrzyżowania dolnego – amnezja pośladkowa

• Doktor Władimir Janda, badając pacjentów z bólem pleców, zauważył, że 
cechuje ich niewydolność mięśni pośladkowych.

• Ciało musi sobie "radzić" z osłabieniem pośladków więc angażuje do pracy 
inne grupy mięśniowe: prostowniki grzbietu oraz mięśnie kulszowo-goleniowe 
(tyły ud).

• Z czasem pośladek cierpi na coraz większą amnezję (gluteus amnesia), 
a mięśnie przejmujące jego funkcje (grupa prostująca plecy) stają się coraz 
bardziej napięte i przeciążone, generując siły kompresyjne kręgosłup.
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Etapy wprowadzania 
ćwiczeń mięśni 
pośladkowych 
wielkich:

1. Najpierw należy wykonać test, który 
pozwoli określić czy mamy do czynienia 
z zespołem skrzyżowania dolnego.

2. Kolejno stosujemy technikę nauki aktywacji 
mięśni pośladkowych (kredka).

3. Kolejno wprowadzamy ćwiczenia wznosu 
miednicy i z czasem, na podstawie 
postępów, progresję tych ćwiczeń.
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Pelvic Lift 

TEST

1. To ćwiczenie jest testem funkcjonowania pośladka.
U osób ze skrzyżowaniem dolnym, aktywność mięśni kulszowo-
goleniowych jest dominująca. 

2. Podczas ćwiczenia czują prace tylnej grupy uda, często nie są 
w stanie wykonać ćwiczenia z powodu skurczu mięśni dwugłowych uda 
(świadczy to o kiepskiej kondycji pośladka).

3. Stosuj to ćwiczenie na kolejnych etapach treningu, ale poprzedź je 
ćwiczeniem Pencil (kredka) w leżeniu przodem (patrz podręcznik).  

4. Kolejno przejdź do pozycji neutralnej w leżeniu na plecach i znów 
wykonaj kredkę (1-3 razy napięcie izometryczne na 10 sekund) - bardzo 
ważne jest to, żeby nie dochodziło do żadnych ruchów w obrębie 
kręgosłupa podczas kredki w leżeniu tyłem!

5. Kolejno rozpoczynasz ćwiczenie Wznos miednicy (Pelvic Lift) i przed 
każdym wznosem miednicy wykonujesz kredkę, ale już nie na 10 
sekund tylko:
Spinasz pośladki, unosisz miednicę, po opuszczeniu rozluźniasz. 
Powtarzasz. 

6. Klient powinien starać się wykonywać ćwiczenie z dominującą pracą 
pośladków, w tym celu stosujesz „kredkę” przed serią ćwiczeń i przed 
każdym wznosem.

Pamiętaj o zachowaniu pozycji neutralnej kręgosłupa podczas 
wykonywania ćwiczenia!
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Pencil

Pozycja wyjściowa

Leżenie przodem. Nogi rozsunięte na szerokość bioder.

Czoło oparte na złożonych dłoniach.

Instrukcja (1x10 sek.)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem zmobilizuj pośladki mocno je zaciskając.

Oddychaj swobodnie.

Uwagi:

To ćwiczenie jest ćwiczeniem pomagającym wyizolować 

mięśnie pośladkowe wielkie do pracy. 
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Swan Dive Prep

Pozycja wyjściowa

Leżenie przodem. Nogi zmobilizowane tuż nad matą, 

rozsunięte na szerokość bioder.

Czoło oparte na złożonych dłoniach.

Instrukcja (1 x 8 powtórzeń, 2 x 8)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś jedną nogę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Z wydechem unieś drugą nogę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Kolce biodrowe pozostaje na macie.  

Uwagi:

Wykonując to ćwiczenie zawsze spytaj klienta o odczucia. 

Praca pośladka musi być odczuwalna w pierwszym 

etapie unoszenia nogi.

.
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Pelvic Lift TEST 

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Instrukcja:

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś miednicę do pełnego wyprostu w stawach 

biodrowych.

Z wdechem opuść. 

To ćwiczenie jest testem funkcjonowania pośladka.

U osób ze skrzyżowaniem dolnym, aktywność mięśni kulszowo-

goleniowych jest dominująca. 

Klient powinien starać się wykonywać ćwiczenie z dominującą pracą 

pośladków, w tym celu zastosuj „kredkę” przed wznosem.

Pamiętaj o zachowaniu pozycji neutralnej kręgosłupa.   

Podczas aktywacji pośladków przed wznosem (kredka), zachowaj 

pozycję neutralną kręgosłupa. 

Uwagi:

Na kolejnych etapach stosuj test jako ćwiczenie, poprzedzając je 

„kredką”. Powtarzaj wznosy 1-3 x 8 powtórzeń.

Modyfikacja I (1-3 x 10 sekund)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś miednicę do pełnego wyprostu w stawach 

biodrowych. Zatrzymaj pozycję do 3.

Opuść i powtórz. 

Modyfikacja II (6- powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś miednicę do pełnego wyprostu w stawach 

biodrowych.

Z wydechem minimalnie ugnij stawy biodrowe, z wydechem 

wyprostuj.
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Pelvic Lift 

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Instrukcja (1-3 x 10 sekund)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem napnij pośladki (kredka) i unieś miednicę do pełnego 

wyprostu w stawach biodrowych.

Wdech. 

Z wydechem unieś jedną nogę, kolano w linii biodra, kąt prosty między 

podudziem i udem.  Zatrzymaj na 10 sekund.

Opuść nogę, opuść  miednicę, powtórz ćwiczenie unosząc drugą 

nogę.

Modyfikacja I (8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś miednicę do pełnego wyprostu w stawach 

biodrowych.

Wdech. 

Z wydechem unieś jedną nogę, kolano w linii biodra, kąt prosty między 

podudziem i udem, z wdechem opuść, z wydechem unieś drugą nogę, 

z wdechem opuść, pracuj naprzemiennie. Miednica podczas 

ćwiczenia pozostaje we wznosie.

Kontrola prawidłowej techniki:

Podczas aktywacji pośladków przed wznosem (kredka), zachowaj 

pozycję neutralną kręgosłupa. 
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Pelvic Lift 

Pozycja wyjściowa

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Instrukcja (1-3 x 10 sekund)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem napnij pośladki (kredka) i unieś miednicę do pełnego 

wyprostu w stawach biodrowych.

Wdech. 

Z wydechem wyprostuj jedną nogę, kolano w linii kolana nogi 

wspartej.  Zatrzymaj na 10 sekund.

Ugnij i opuść nogę, opuść  miednicę, powtórz ćwiczenie unosząc 

drugą nogę.

Modyfikacja I (8 powtórzeń)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś miednicę do pełnego wyprostu w stawach 

biodrowych.

Wdech. 

Z wydechem unieś jedną nogę, Z wydechem wyprostuj jedną nogę, 

kolano w linii kolana nogi wspartej, z wdechem ugnij i opuść, 

z wydechem unieś drugą nogę, z wdechem ugnij i opuść, pracuj 

naprzemiennie. 

Miednica podczas ćwiczenia pozostaje we wznosie.

Kontrola prawidłowej techniki:

Podczas aktywacji pośladków przed wznosem (kredka), zachowaj 

pozycję neutralną kręgosłupa. 
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Moduł 5B

POŚLADKI

mięsień pośladkowy średni



Zespół mięśnia gruszkowatego

• Syndrom mięśnia gruszkowatego daje objawy zbliżone do rwy kulszowej. Objawia się bólem, któremu 
nieraz towarzyszy uczucie mrowienia, pieczenia lub drętwienia pośladka. Bolesność może zaczynać 
się w okolicy dolnego odcinka kręgosłupa i promieniować aż do łydki. Co charakterystyczne, nasila 
się ona podczas unoszenia nogi, rotowania jej lub pochylania się do przodu. 

• Przyczyna najczęściej związana jest z niewydolnością i nieprawidłowym funkcjonowaniem mięśnia 
pośladkowego średniego. Związana jest z przeciążeniem lub permanentnym naciskiem na mięsień –
długodystansowym biegiem, długotrwałym siedzeniem (w samochodzie lub przy biurku).
Może go prowokować także niewłaściwa postawa ciała.

• W przypadku sportowców ważna informacja jest taka, że  do zespołu mięśnia gruszkowatego 
przyczyniają się: zła technika biegu oraz nieróżnicowanie treningu, dlatego podczas regularnych 
ćwiczeń należy uwzględniać ćwiczeni nauki aktywacji mięśnia pośladkowego średniego. 
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Etapy 
wprowadzania 
ćwiczeń mięśni 
pośladkowych 
średnich:

1. Najpierw należy wykonać test, 
który pozwoli określić czy klient potrafi 
aktywować pośladek średni do pracy.

2. Kolejno stosujemy technikę nauki aktywacji 
mięśni pośladkowych wykonując ćwiczenie 
odwodzenia ugiętej nogi w leżeniu bokiem. 

3. Dopiero kiedy klient nauczy się aktywować 
pośladek,  przechodzimy do kolejnych 
ćwiczeń.
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Side Position I

Opis pozycji:

Połóż się na boku, oprzyj głowę na ugiętym lub prostym 

ramieniu, nogi wyprostowane. Ciało w podparciu na 

opuszkach palców górnej ręki. Wychylając lekko głowę, 

widzisz stopy. Zatrzymaj pozycję. Przedramię  oddalone 

nieco od ciała. Miednica znajduje się w stabilnym, 

bocznym  ustawieniu

Uwagi: 

Górny kolec biodrowy nie może odchylać się w tył. 

Nieprawidłowa pozycja będzie wpływała na technikę we 

wszystkich ćwiczeniach w tej pozycji. 

Grupa odwodząca Moduł  5B 99

Pozycja na boku



Side Position II

Pozycja wyjściowa: 

Pozycja na boku z prostymi nogami (Side Position I). 

Instrukcja: 

Ugnij kolana, kąt prosty między udem i podudziem. Stopy 

i pośladki w jednej linii.

Uwagi:

Do Side Position II przechodzisz zawsze po ustaleniu

zgodnie z techniką pozycji Side Position I.
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Gluteus Medius

Pozycja wyjściowa

Pozycja na boku z ugiętymi nogami.

Instrukcja (1x8, 2x8, 3x8 powtórzeń.)

Przytul górną rękę do tułowia.

Tułów na nią napiera.

Uczucie napierania tułowia na rękę nie może ulec 

zmianie.

Wdech przygotowawczy. 

Wydech.

Odwiedź kolano górnej nogi.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej rozluźniając 

nogę.

Kontrola prawidłowej techniki:

Podczas całego ćwiczenia tułów napiera na ramię a ramię 

na tułów. To warunek prawidłowej techniki.

Uwagi:

To ćwiczenie jest ćwiczeniem aktywacji mięśnia 

pośladkowego średniego. Klient powinien czuć pracę 

pośladka. Jeśli nie czuje, poproś o ułożenie kciuka na 

kolcu biodrowym z równoczesnym sięgnięciem palcami 

do tyłu, tak by czubki palców znalazły się nad mięśniem 

pośladkowym średnim. Dzięki tej stymulacji szybciej 

poczuje pracę mięśnia pośladkowego średniego. 

Mięsnie pośladkowe średnie cechuje spięcie.

Warto je rozciągnąć po pracy w tym module.
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Gluteus Medius II

Pozycja wyjściowa

Pozycja na boku z ugiętymi nogami.

Instrukcja (1x8, 2x8, 3x8 powtórzeń)

Przytul górną rękę do tułowia.

Tułów na nią napiera.

Unieś podudzia – pozycja wyjściowa.

Uczucie napierania tułowia na rękę nie może ulec 

zmianie.

Wdech przygotowawczy. 

Wydech. 

Odwiedź kolano górnej nogi.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej rozluźniając 

nogę.

Kontrola prawidłowej techniki:

Podczas całego ćwiczenia tułów napiera na ramię a ramię 

na tułów. To warunek prawidłowej techniki.
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Screw

Pozycja wyjściowa

Pozycja na boku z ugiętymi nogami.

Instrukcja (1x 4 powtórzenia)

Przytul górną rękę do tułowia.

Tułów na nią napiera.

Uczucie napierania tułowia na rękę nie może ulec 

zmianie.

Wdech przygotowawczy. 

Wydech. 

Odwiedź kolano górnej nogi.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Z wydechem odwiedź stopę górnej nogi.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Podczas całego ćwiczenia tułów napiera na ramię a ramię 

na tułów. To warunek prawidłowej techniki.
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Side Kick Series

Pozycja wyjściowa

Pozycja na boku z prostymi nogami.

Instrukcja (1x 8 powtórzenia)

Unieś górną nogę, stopa w linii kolca biodrowego –

pozycja wyjściowa. Zmobilizuj mięsnie brzucha. 

Pomyśl o wewnętrznej rotacji nogi. 

Wdech przygotowawczy. 

Z wydechem unieś nogę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Miednica stabilna.

Pracuj w niewielkim zakresie ruchu (nie unoś nogi zbyt 

wysoko).

Uwagi:

Brak stabilności tułowia wyklucza to ćwiczenie.
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Side Kick Series – Piqué

Pozycja wyjściowa

Pozycja na boku z prostymi nogami.

Instrukcja (1x 8 powtórzenia)

Unieś górną nogę, stopa w linii kolca biodrowego –

pozycja wyjściowa. 

Z wdechem unieś nogę.

Z wydechem opuść nogę wykonując akcent przed stopą.

Z wdechem unieś nogę.

Z wydechem opuść nogę wykonując akcent za stopą.

Modyfikacja

Instrukcja (1x 8 powtórzenia)

Unieś górną nogę, stopa w linii kolca biodrowego –

pozycja wyjściowa. 

Wdech przygotowawczy. 

Z wydechem unieś nogę.

Z wdechem opuść nogę wykonując 2 akcenty przed 

stopą.

Z wdechem unieś nogę.

Z wydechem opuść nogę wykonując 2 akcenty za stopą.

Kontrola prawidłowej techniki:

Tułów stabilny.
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Side Kick Series - Passé Prep

Pozycja wyjściowa

Pozycja na boku z prostymi nogami.

Instrukcja (1x 4 powtórzenia)

Zrotuj obie nogi na zewnątrz – stopy zadarte.

Dolna noga w podparciu na palcach zadartej stopy.

Obciągając stopę unieś górną nogę. 

Z wdechem zadzierając stopę i rotując nogę na zewnątrz 

wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Unosisz nogę zgodnie z techniką ćwiczenia 

Wznos nogi w pozycji na boku.

Miednica stabilna.
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Side Kick Series - Passé

Pozycja wyjściowa

Pozycja na boku z prostymi nogami.

Instrukcja (1x 8 powtórzenia)

Zrotuj obie nogi na zewnątrz – stopy zadarte.

Dolna noga w podparciu na palcach zadartej stopy.

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem obciągając stopę ugnij nogę – place 

dotykają kostki.

Z wdechem wyprostuj nogę (stopa w linii kolca).

z wydechem unieś nogę,

z wdechem zadzierając stopę wróć do pozycji wyjściowej. 

Kontrola prawidłowej techniki:

Unosisz nogę zgodnie z techniką ćwiczenia 

Wznos nogi w pozycji na boku

Kontrola prawidłowej technik:

Miednica stabilna.
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Gluteus Medius Stretch

Pozycja wyjściowa:

Pozycja neutralna z ugiętymi kolanami.

Odłóż prawą kostkę na lewym kolanie.

Instrukcja

Z wdechem unieś lewą nogę (kąt prosty w kolanie) i złap 

dłońmi prawą łydkę.

Zatrzymaj pozycję, oddychaj swobodnie.

Kolejno uważnie i powoli przenieś ciężar na lewa stronę.

Zatrzymaj pozycje, oddychaj swobodnie.

Wróć do pozycji wyjściowej i zmień nogi. 
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Moduł 6

GRUPA PRZYWODZĄCA

przywodziciele ud



Leg Adductor Prep

Pozycja wyjściowa

Pozycja na boku z prostymi nogami.

Instrukcja (1x 8 powtórzenia)

Ugnij kolano górnej nogi i oprzyj stopę za dolną nogą.

Ustaw miednicę w taki sposób, aby dolna noga nie rotowała się 

ani na zewnątrz ani do wewnątrz.

Dolna stopa rozluźniona, ciężar na zewnętrznej krawędzi stopy 

rozłożony równomiernie.

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś nogę minimalnie nad matę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Kontrola prawidłowej techniki:

Boczne ustawienie miednicy tak, żeby dolna noga nie rotowała się 

ani na zewnątrz ani do wewnątrz.

Dolna stopa rozluźniona, ciężar na zewnętrznej krawędzi stopy 

rozłożony równomiernie.

Uwagi:

To ćwiczenie pozwala na wyizolowanie przywodzicieli do pracy.

Zawsze poprzedzaj nim ćwiczenia w tym module.
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Leg Adductor

Pozycja wyjściowa

Pozycja na boku zgodnie z ćwiczeniem Leg Adductor Prep

(Przywodziciele preparacja).

1. Zwiększony zakres

Instrukcja (1x 8 powtórzenia)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś nogę trochę więcej niż jak najmniej.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

1. Pełen zakres

Instrukcja (1x 8 powtórzenia)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś nogę w pełnym zakresie

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Modyfikacja I

Instrukcja (1x 8 powtórzenia, 1x8 zmień kierunek)

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem unieś nogę w pełnym zakresie

Wdech.

Z wydechem zacznij zataczać nogą kręgi.

Po 8 powtórzeniach wróć do pozycji wyjściowej.

Wdech.

Z wydechem unieś nogę w pełnym zakresie

Wdech.

Z wydechem zacznij zataczać nogą kręgi przeciwnym kierunku.

Po 8 powtórzeniach wróć do pozycji wyjściowej.

Modyfikacja II

Wizualizacja – wyobraź sobie, że noga wjeżdża i zjeżdża jak winda.

Propozycja I:

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem winda jedzie na:

Pierwsze piętro, drugie piętro.

Drugie piętro, parter.

Propozycja II:

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem winda jedzie na:

Pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro,

parter.

Kontrola prawidłowej techniki:

Boczne ustawienie miednicy tak, żeby dolna noga nie rotowała się ani 

na zewnątrz ani do wewnątrz.

Dolna stopa rozluźniona, ciężar na zewnętrznej krawędzi stopy 

rozłożony równomiernie.
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Open Pelvis

Pozycja wyjściowa

Pozycja krzesła, wsuń dłonie pod pośladki – klin.

Instrukcja (1x 8 powtórzenia)

Wyprostuj nogi.

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem odwiedź nogi w pełnym zakresie.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Modyfikacja I

Instrukcja (1-8 powtórzeń).

Wdech przygotowawczy.

Z wydechem odwiedź nogi nieco szerzej niż biodra.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Pracuj w tempie.

Kontrola prawidłowej techniki:

Dolne plecy nie oddalają się od maty.

Proste nogi w linii kolców.

Uwagi:

To bardzo trudna technika. Wprowadź ją tylko jeśli możesz przyjąć 

prawidłową pozycję wyjściową (proste nogi).

To ćwiczenie nie powinno być wykonywane przez osoby 

z problemami w obrębie stawów biodrowych.
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Ballet Routine

Pozycja wyjściowa

Pozycja krzesła.

Instrukcja (1x 8 powtórzenia)

Wyprostuj nogi.

Wdech przygotowawczy.

Z wdechem odwiedź nogi w pełnym zakresie.

Z wydechem wracając skrzyżuj prawą nogę przed lewą,

kolejno lewą przed prawą – praca w tempie.

Z wdechem odwiedź nogi w pełnym zakresie.

Kontrola prawidłowej techniki:

Naprężone nogi odbijają się od siebie podczas krzyżowania.

Dolne plecy nie oddalają się od maty.

Proste nogi w linii kolców.

Krzyżując nogi wykonujesz wydech fazami (wydech, wydech, 

wdech).

Uwagi:

To bardzo trudna technika. Wprowadź ją tylko jeśli możesz przyjąć 

prawidłową pozycję wyjściową (proste nogi).

To ćwiczenie nie powinno być wykonywane przez osoby z 

problemami w obrębie stawów biodrowych.
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Baletnica



Moduł 7

PRZÓD UDA
i zginacze bioder



Stiff Leg 

Pozycja wyjściowa

Siad prosty.

Tułów w podparciu na ramionach – ugięte łokcie, łopatki w dolnej 

pozycji, palce dłoni skierowane w stronę pośladków. Stopy na 

szerokość bioder. 

Instrukcja (1x8, 2x8, 3x8 powtórzeń.)

Z wdechem odłóż piętę na podbiciu nogi.

Z wydechem unieś prostą nogę.

Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Modyfikacja I

Instrukcja (1x8, 2x8, 3x8 powtórzeń.)

Z wdechem odłóż piętę na podbiciu  nogi.

Z wydechem unieś prosta nogę – pozycja wyjściowa.

Wdech.

Z wydechem wykonaj 4 krótkie akcenty piętą w kierunku prostej nogi.

Z wdechem noga wraca do pozycji wyjściowej.

Wizualizacja:

Wyobraź sobie, że naciskasz mała piłeczkę.

Modyfikacja II

Instrukcja (1x8, 2x8, 3x8 powtórzeń.)

Zrotuj nogę na zewnątrz w stawie biodrowym.

Z wdechem odłóż piętę na podbiciu  nogi.

Z wydechem unieś prosta nogę – pozycja wyjściowa.

Z wdechem noga wraca do pozycji wyjściowej.

Modyfikacja III

Instrukcja (1x8, 2x8,powtórzeń)

Zrotuj nogę na zewnątrz w stawie biodrowym.

Z wdechem odłóż piętę na podbiciu  nogi.

Z wydechem unieś prosta nogę – pozycja wyjściowa.

Wdech.

Z wydechem wykonaj 4 krótkie akcenty piętą w kierunku prostej nogi.

Z wdechem noga wraca do pozycji wyjściowej.

Wizualizacja:

Wyobraź sobie, że naciskasz mała piłeczkę.

Modyfikacja IV – Wahadło

Unieś nogę – stopa nie przekracza linii kolca biodrowego.

Wdech z wydechem przywiedź nogę (przenosisz stopę nad podbicie 

drugiej stopy) z wdechem wróć do pozycji wyjściowej.

Modyfikacja: 

Przywodząc nogę zadzierasz stopę, wracając obciągasz stopę.

Kontrola prawidłowej techniki:

Tułów stabilny. Plecy w pośredniej pozycji.

Szyja nie może wpadać między barki. 
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Wznos prostej nogi w siadzie


