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Część teoretyczna dotycząca sensomotoryki
Definicja sensomotoryki
Pojęcie sensomotoryki składa się ze słów sensoryczny i motoryka. Sensoryczny, czyli
związany z odbiorem informacji i przekazywaniem ich dalej do centralnego układu
nerwowego (mózg, rdzeń kręgowy). Motoryką określa się sterowanie i wynikające z tego
napinanie mięśni Podsumowując, sensomotoryka stanowi współdziałanie układu nerwowego
i muskulatury.

Cel i znaczenie treningu sensomotorycznego
Określonym celem treningu sensomotorycznego jest umożliwienie poprawy odbioru i
przetworzenia informacji oraz ich realizacji w zorientowanych na cel czynnościach
ruchowych, aby umożliwić „optymalne“ wykonanie ruchu. Myślą przewodnią sensomotoryki
jest

umożliwienie

uczestnikom

wydajnego

i

ekonomicznego

wykonywania

działań

ruchowych. Przy tym należy rozpoznać i wyeliminować zawartość nieekonomicznych i
niewydajnych sposobów zachowania lub ruchu. Warunkiem tego jest zdolność organizmu
do postrzegania samego siebie i swojego otoczenia.
Poniższa ilustracja stanowi podsumowanie celu i znaczenie treningu sensomotorycznego.
Co trzeba dlatego zrobić?

Co jest celem?
Funkcja celu

Funkcja akcji

Wybór wydajniejszych, bardziej
ekonomicznych sposobów
wykonania działania ruchowego

Sensybilizacja postrzegania

Jakie możliwości są przez to do
dyspozycji?

Na co się przez to wpływa?

Funkcja porównania

Sensybilizacja postrzegania
• Poprawa informacji o
ruchu
• świadome wykonanie
ruchu
• świadome postrzeganie

Porównanie różnych jakości
działań i ruchów

Trening

sensomotoryczny

jest

Wpływające zmienne

zorientowany

na

poprawę

odbioru,

przekazywania,

przetwarzania i realizacji informacji sensorycznych w centralnym układzie nerwowym.
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Trening sensomotoryczny odgrywa centralną rolę w profilaktyce urazów. Zarówno w
prewencji, jak i rehabilitacji chorób i urazów układu mięśniowo-szkieletowego prowadzi on
do:
•

neuromięśniowych dopasowań układu,

•

może przyczyniać się do regeneracji struktur neuromięśniowych,

•

pomagać w redukcji reakcji odruchowych i

•

wspierać poprawę postrzegania nieprawidłowego ułożenia stawów.

Jest to konieczne, aby poprzez optymalne ułożenie stawów umożliwić ważne odruchy w celu
zachowania kontroli równowagi.
Aby zaplanować trening sensomotoryczny i przeprowadzić go z grupą, ważne jest
wcześniejsze zapoznanie się z podstawami. Następnie opisane zostaną najważniejsza
terminologia i aspekty treningu sensomotorycznego.

Anatomia i fizjologia
Poniżej wyjaśnione są elementy struktury ciała i ich funkcja przy treningu sensomotorycznym
(SMT).
System

sensomotoryczny

(SMS)

składa

się

z

połączenia

sensorów/receptorów,

przewodzących dróg wstępujących, centralnych sieci neuronowych, przewodzących dróg
zstępujących i mięśni.
•

W pierwszym etapie w zespole mięśniowo-ścięgnowym (mięśnie, ścięgna, powięzi i
stawy)

poprzez

analizatory/receptory

oraz

narządy

zmysłów

odbierane

są

wewnętrzne (ciało) i zewnętrzne (otoczenie) informacje sensoryczne. Odbiór
informacji sensorycznych odbywa się za pomocą sześciu różnych analizatorów w
ciele. Należą do nich analizator westybularny, wzrokowy, dotykowy, słuchowy i
kinestetyczny. Analizator westybularny znajduje się w uchu wewnętrznym i służy do
rejestrowania zmian kierunku i przyspieszenia głowy. Analizator wzrokowy, który
znajduje się w oku, umożliwia rejestrowanie ruchów własnych i obcych oraz położenia
ciała w przestrzeni. Analizator dotykowy znajduje się w skórze i służy do
rejestrowania dotyku oraz postrzegania form i właściwości powierzchni i przedmiotów.
Za pośrednictwem analizatora słuchowego w uchu odbierane są fale dźwiękowe,
które poprzez dalsze przetwarzanie w uchu umożliwiają przekazanie informacji do
mózgu. Analizator kinestetyczny, który znajduje się w różnych proprioceptorach w
aparacie ruchu, umożliwia postrzeganie i regulowanie ruchów własnych oraz przez
czucie głębokie rejestrowanie położenia stawów.
Analizatory, ich lokalizacja i znaczenie wyjaśnione są w poniższej tabeli.
2

Analizator

Miejsce

Zadanie

Analizator westybularny
(przedsionkowy)

Ucho wewnętrzne

Zmiany kierunku i przyspieszenia głowy

Analizator kinestetyczny

Aparat ruchowy

Regulacja ruchu własnego

(patrz
proprioreceptory)

Czucie głębokie

Analizator wzrokowy

Oko

Ruchy własne i obce, położenie ciała w
przestrzeni

Analizator dotykowy

Skóra

Dotyk, forma i powierzchnia
przedmiotów

Analizator słuchowy

Ucho

Fale dźwiękowe

Poniższy przegląd wyjaśnia rodzaje proprioreceptorów, które są ważne dla układu
sensomotorycznego.
Proprioceptor

Miejsce

Zadanie

Wrzecionko
Muskulatura jako
nerwowo-mięśniowe włókna intrafuzalne

Zmiana długości muskulatury (receptory
czuciowe rozciągania)

Narządy ścięgniste
Golgiego

Przejście ścięgnomięsień, więzadła
stawowe, torebki
stawowe

Kontrola kurczliwości, zmiana napięcia,
położenie kątowe stawu

Ciałka Ruffiniego

Torebki stawowe, skóra,
powłoki narządów,
więzadła stawowe

kontrola statyczna i dynamiczna,
położenie kątowe stawu

Ciałka blaszkowate

Torebki stawowe,
okostna, więzadła
stawowe, ścięgna,
tkanka podskórna

kontrola dynamiczna, przyspieszenie i
opóźnienie

Nocyceptory

wszędzie w ciele

odczuwanie uszkodzenia/
odczuwanie bólu

•

W następnym etapie informacje uzyskane przez proprioreceptory (aferencje
neuronalne) na temat stanu wyjściowego układu mięśniowo-szkieletowego przed
rozpoczęciem ruchu i podczas ruchu o przebiegu ruchu przekazywane są do
ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Bez tych informacji OUN jako punkt
przetwarzający byłby niezdolny do działania.
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Na poziomie rdzenia kręgowego może już w ten sposób dojść do wywołania
odruchów spiralnych.
Przetwarzanie centralne (w mózgu) prowadzi w:
o

pniu mózgu, móżdżku i jądrach podstawnych do wywołania nieświadomych
ruchów, a

o

w korze czuciowej do rozpoczęcia świadomych i dowolnych ruchów.

Podsumowując, w OUN następuje planowanie/bodziec do następnej czynności. Tutaj
generowane są i „wysyłane” informacje wyjściowe, które potrzebne są do czynności
motorycznej lub reakcji wegetatywnej.
•

Odpowiedzi i informacje generowane w ośrodkowym układzie nerwowym (eferenty
neuronalne) są przekazywane poprzez eferenty z OUN do struktury docelowej.

•

W ostatnim etapie są one odbierane w efektorze (mięśniu), a bodźce są przekładane
na mechaniczne napięcie mięśni ze stabilizującym i/lub dynamicznym działaniem na
układ mięśniowo-szkieletowy i wykonywane.

•

Bezpośrednio po tym następuje kontrola reakcji. Receptory ponownie przyjmują
informacje i przekazują je w celu dopasowania do OUN.

W tym miejscu zamyka się koło funkcji systemu sensomotorycznego i możliwa jest regulacja
ruchu. Każdy ruch jest pierwotnie sprawnością koordynacyjną, przy której mięśnie są
aktywowane we właściwym momencie i rozwijane w wymaganym czasie w dopasowaną siłę.
Siła i kondycja decydują następnie, jak długo można utrzymać sprawność.
Przykład chodzenie:
Jeśli na podłodze będzie nierówność, zostanie ona odczuta przez nasze stopy (sygnał dla
OUN). OUN przyjmuje informację i porównuje z istniejącymi. Na podstawie tych informacji
można stwierdzić, że może dojść do utraty równowagi i tym samym do upadku. Aby tego
uniknąć, ciało błyskawicznie nastawia się na nową sytuację zmianą mięśni i równowagi
(sygnał wyjściowy OUN). Dochodzi bezpośrednio do zmiany czynności motorycznej.
Następny etap bywa szybszy lub krótszy, aby można było utrzymać równowagę. Dzięki temu
zapobiega się upadkowi. Ta zmieniona kolejność kroków jest ponownie bezpośrednio
sprawdzana przez proprioreceptory i narządy zmysłów. Powstaje ciągły cykl motoryczny i
sensoryczny.
Ten cykl jest podsumowany w poniższej tabeli.
Element struktury

Funkcja
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Sensory (afektory/receptory)

Przełożenie zewnętrznych (otoczenie) i wewnętrznych
(ciało) bodźców na język zrozumiały dla ciała

drogi aferentne
(doprowadzające,
przewodzące drogi
wstępujące)

Transport „przetłumaczonych“ informacji do sieci
neuronalnych rdzenia kręgowego i mózgu

rdzeniowe i nadrdzeniiwe sieci
neuronalne sensomotoryki

przetwarzanie aferentnych informacji na ukierunkowaną,
docelową i dopasowaną do sytuacji odpowiedź
motoryczną

drogi eferentne
(odprowadzające,
przewodzące drogi zstępujące)

transport odpowiedzi sieci neuronalnych do efektorów
(mięśni)

mięśnie (efektory)

przełożenie bodźców na odpowiednie mechaniczne
napięcie mięśni ze stabilizującym (statyka: równowaga)
i/lub dynamicznym (ruch celowy) działaniem na
kręgosłup i stawy.

Przy codziennych działaniach rutynowych jak mycie i ubieranie się rano u zdrowej osoby nie
wymaga to żadnego świadomego sterowania przebiegiem ruchu. Jesteśmy w stanie
jednocześnie myśleć o nadchodzącym dniu. Na pierwszym planie każdej aktywności
motorycznej stoi zadanie. Z reguły nie jest konieczne myślenie o tym, jak dostać się z łóżka
do łazienki. Nasze ciało lub nasze mięśnie nie „myślą“ o poszczególnych ruchach, lecz
automatycznie, w odniesieniu do zadań nastawiają się na otoczenie i zadanie. Jakość
wykonania ruchu może się przy tym indywidualnie różnić.
Wzór ruchu jednostek może też indywidualnie się różnić, przy czym można stwierdzić cechy
ogólne. Kryteria normalnego ruchu są:
•

indywidualne, ale porównywalne,

•

płynne (harmonijne pod względem tempa i zmienności),

•

ekonomiczne (wysiłek fizyczny jest współmierny do zadania, stawy są oszczędzane),

•

adaptowane (dopasowane do sytuacji ustawienie tonusu mięśniowego),

•

zorientowane na cel (każdy ruch dąży do celu),

•

automatyczne (bez świadomego zastanowienia).

Dopiero ograniczenia w naszych możliwościach ruchowych wymagają znów, abyśmy
zastanowili się nad naszymi procesami ruchowymi.
W celu nauczenia się nowych ruchów lub ponownego nauczenia znanych ruchów od
testowanych osób wymagane są skojarzenia

lub

konkretne polecenia

dotyczące
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zadania/ruchu. „W pozycji siedzącej podnieś prawe podudzie do góry“ jest trudniejsze do
wykonania niż „Wyobraź sobie, że odrzucasz piłkę“.
Problemy z wykonaniem zadania pojawiają się, jeśli:
•

występuje brak stabilności (kontrola pozycji/postawy),

•

występują ograniczenia biomechaniczne (ułożenie mięśni, powięzi i stawów),

•

występują zaburzenia schematu ciała,

•

lub zadanie nie zostało zrozumiane.

W dalszej części te zagadnienia zostaną opisane dokładniej.
Kontrola postawy (kontrola posturalna)
Istotnym aspektem równowagi jest kontrola postawy. Ma ona na celu ustawienie lub
utrzymanie proporcji poszczególnych odcinków ciała tak, aby w danej pozycji można było
utrzymać równowagę. W tym celu wymagany jest nienaruszony schemat ciała z dwoma
komponentami. Z jednej strony możliwość przygotowania się z odpowiednim napięciem
mięśni do zamierzonego działania (feedforward), szczególnie w sensie stabilizacji
koniecznych odcinków ciała. Z drugiej strony możliwość reakcji w razie nieprzewidzianych
wydarzeń (feedback), np. aby nie upaść potykając się o niezauważony stopień.
W tym celu między innymi wymagany jest tonus mięśniowy w sensie tonusu posturalnego.
Stanowi on współgranie licznych grup mięśni, zwiększających aktywność, w celu działania
przeciw sile ciężkości. Tonus posturalny stale i w dużej mierze automatycznie dopasowuje
się do danej sytuacji. Dzieje się tak niezależnie od wspierającej powierzchni i oddziaływania
siły ciężkości i w dużej mierze jest to elastyczne. Poprzez ćwiczenia możliwe jest wpływanie
na tonus posturalny i poprawienie go. Ponadto znaczenie mają pewnego rodzaju uwaga przy
kontroli posturalnej i tym samym równowaga. Na przykład starsze osoby są bardziej
zagrożone upadkiem, jeśli podczas chodzenia muszą wykonać jeszcze inne zadanie. Może
to być na przykład rozmowa.
Stabilizacja centralna (stabilizacja rdzenia)
Decydującą rolę dla kontroli posturalnej odgrywa tułów. Szczególne znaczenie ma dolna
część tułowia (rdzeń). Ten rdzeń tworzony jest przez wzajemną koaktywację głównie
głębokich mięśni posturalnych w dolnej części tułowia.
Obejmują one:

6

•

z przodu mięśnie abdominalne (proste i skośne mięśnie brzuch),

•

z tyłu mięśnie paraspinalne (wzdłuż kręgosłupa),

•

u góry diafragma (przepona),
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•

na dole/z tyłu mięśnie gluetalne (pośladkowe) i

•

na dole mięśnie dna miednicy i obręczy miedniczej / biodrowe.

Mięśnie te tworzą gorset mięśniowy do stabilizacji ciała, do zapewnienia kontroli głowy i do
dynamicznej stabilizacji podczas użycia kończyn. Stosownie do tego stabilność rdzenia i
kontrola posturalna stanowią przeciwwagę do ruchów kończyn. Jeśli na przykład tułów nie
jest stabilny, gdy sięgamy po filiżankę, będzie temu towarzyszył ruch ramienia. Może to
prowadzić do destabillizacji ciała. Tak więc w celu wykonywania czynności życia
codziennego kontrola posturalna, a w szczególności stabilność rdzenia ma istotne
znaczenie.
Zaburzenie biomechaniczne
Za zaburzenia biomechaniczne uznaje się zmiany układu mięśniowo-szkieletowego.
Zaliczają się do niego kości, stawy, powięzi czy mięśnie. Jeśli doznają one urazu lub
choroby, może to prowadzić do ograniczeń ruchu. Mogą to być na przykład zmiany
zwyrodnieniowe stawów.
Zaburzenie schematu ciała
Schematem ciała określa się obraz ciała, jaki posiadamy w głowie. W każdym czasie wiemy,
jak w przestrzeni znajduje się dana część ciała. Wspierają nas w tym liczne
receptory/proprioreceptory i przekazują nam informacje o obecnym obrazie ciała i aktualizują
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go w każdej milisekundzie. Te informacje są konieczne, abyśmy mogli poruszać
poszczególne części ciała, utrzymać równowagę i podjąć kontakt z otoczeniem. Jeśli
zdolność ta jest ograniczona przez brakujące informacje (np. stopy przy cukrzycy), wówczas
ma to wpływ na ruch całej kończyny. Jako strategii kompensacyjnej można tutaj zastosować
docelowy wzrok na stopę (wzrokowe odebranie informacji), aby wyrównać to ograniczenie.
Równowaga może być jednak nadal zaburzona. Skutkuje to tym, że uwaga nie może już być
swobodnie skierowana na przestrzeń i w ten sposób nie można objąć wzrokiem obszaru
przejścia.
Rozumienie zadania
Jeśli dojdzie po uszkodzeniu centralnym dojdzie do zaburzeń neuropsychologicznych, może
to niemal uniemożliwić wykonanie zadania, nawet przy całkowicie nienaruszonej motoryce.

nienaruszony

Poniższa ilustracja wyjaśnia, kiedy konieczny jest trening sensomotoryczny.

System
sensoryczny

OUN / program ruchowy

ruch i
stabilizacja

zmieniony system

uraz

•
•

deficyty proprioceptywne
zaburzone postrzeganie

niepewny ruch /
niestabilność

zmienione / błędne
programy ruchowe

Trening sensomotoryczny
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Budowa i przeprowadzanie treningu sensomotorycznego
Trening sensomotoryczny jest treningiem koordynacyjnym w celu poprawy przebiegów
ruchu. Umożliwia to poprawa koordynacji intra- i intermięśniowej muskulatury. W przypadku
koordynacji intramięśniowej chodzi o współgranie nerwu i mięśnia podczas przebiegu ruchu.
W przypadku koordynacji inter mięśniowej chodzi o współgranie różnych mięśni podczas
przebiegu ruchu.
Koordynacją określa się zdolność do bezpiecznego motorycznie i ekonomicznego
opanowania przewidywalnej i nieprzewidywalnej sytuacji. Jest ona podstawą wszystkich
osiągnięć systemu sensomotorycznego.

Koordynacja

Zdolności

Zdolności
Sensomotoryka

sensoryczne

motoryczne

Jeśli zmieniony wzór postawy / ruchu (np. „kuśtykanie“) nadal będzie występował po terapii i
wyleczeniu choroby, to wcześniej sensowne dopasowanie stanie się wymagającym leczenia
fenomenem.
Zmieniony wzór postawy lub ruchu musi zostać przełamany, aby uniknąć chronicznych
destabilizacji stawów lub zmian zwyrodnieniowych.
Również brak ruchu prowadzi do deficytów proprioceptywnych i do zaburzonego
postrzegania!
Poniższa ilustracja wyjaśnia postępowanie i stopniowanie treningu sensomotorycznego.
Długotrwała struktura treningu sensomotorycznego

Sterowanie ruchem i regulacja
Różnorodność ruchu / jakość ruchu
Postrzeganie ciała / Propriocepcja

Kontrola równowagi

Podstawą treningu proprioceptywnego jest świadome wykonywanie zadań ruchowych, aby
później umożliwić nieświadome przetworzenie sygnałów proprioceptywnych. Obejmuje on
Balans dynamiczny
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Balans statyczny

sensybilizację ruchu i w ten sposób umożliwienie nauki ruchu. Może to odbywać się w
różnych pozycjach wyjściowych. Istnieją leżące lub siedzące pozycje, aby zapobiec pracy
kompensacyjnej analizatora westybularnego. Aby zapobiec zależnym od bólu mechanizmom
hamującycm, ważna jest wolność od (zmniejszenie) bólu uczestnika.
Uczenie postrzegania ciała odbywa się poprzez rozwój „zewnętrznego sposobu widzenia“
(kontrola wizualna i taktylna) do „wewnętrznego sposobu widzenia“ (kontrola kinestetyczna)
Przykład:
•

„Podniesienie ramienia ponad linię poziomą bez unoszenia obręczy barkowej“
kontrola wizualna za pomocą lustra

•

kontrola taktylna poprzez położenie dłoni

•

kontrola kinestetyczna za pomocą zamkniętych oczu i odczuciem napięcia mięśni

•

uświadomienie wykonania ruchu poprzez:
o analizę

ruchu

porównanie ruchu z idealnym wzorem
o własna kontrola wizualna
o docelowa poprawa ruchu (z pomocą trenera)
Balans statyczny
Do poprawienia balansu statycznego nadają się ćwiczenia bez (dodatkowych) ruchów ciała
lub kończyn w przestrzeni.
•

stanie na jednej nodze  stanie na dwóch nogach

•

otwarte oczy  zamknięte oczy

•

stabilne podłoże  niestabilne podłoże

Balans dynamiczny
Do poprawienia balansu dynamicznego nadają się ćwiczenia z (dodatkowymi) ruchami ciała
lub kończyn w przestrzeni.
•

stanie na jednej nodze  stanie na dwóch nogach

•

otwarte oczy  zamknięte oczy

•

stabilne podłoże  niestabilne podłoże

Kontrola równowagi
Do zachowania balansu w przypadku czynników zaburzających z zewnątrz dodatkowo
przeprowadza się celowy trening równowagi. Ma on na celu nauczenie stabilizacji reakcyjnej
ciała.
•

stanie na jednej nodze  stanie na dwóch nogach
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•

otwarte oczy  zamknięte oczy

•

stabilne podłoże  niestabilne podłoże

•

Z dodatkowymi czynnikami zaburzającymi z zewnątrz!

Sterowanie ruchem i regulacja / Różnorodność i jakość ruchu
W ostatnim etapie treningu sensomotorycznego występuje wariacja ćwiczeń zgodnie z
zasadami kształtowania treningu koordynacyjnego.
W dalszej części zostanie dokładniej wyjaśniony trening koordynacyjny.

Trening koordynacyjny
Zasady treningu koordynacyjnego obejmują:
•

kompleksowe ruchy (ruchy wielu stawów),

•

integracja ruchów obrotowych,

•

trudne warunki,

•

ruchy codzienne, w czasie wolnym, zawodowe, specyficzne dla dyscyplin sportowych.

Mogą być ćwiczone za pomocą różnych metod.
o

Metoda wariacyjna - wariacja wykonania ruchów i warunków ćwiczeń

o

Metoda kontrastowa – kontrastowa zmiana właściwości wykonania ćwiczenia

o

Metoda

nadpotencjału

–

wymagania

są

wyższe

niż

przy

wykonaniu

„normalnego“ ćwiczenia
o

Metoda gry – związane z celem i zadaniem wykorzystanie myśli o grze

Wymaganie i stopień trudności podczas treningu koordynacyjnego mogą być zwiększane za
pomocą następujących zmian:
•

Zmiana odbioru informacji np.
o

•

•

ograniczenie lub wpływ spostrzegania zmysłowego

Zmiana wymagań równowagi np.
o

zaburzenie analizatora westybularnego (obroty)

o

wielkość i rodzaj powierzchni wspierającej

o

zmieniona pozycja głowy

zmiana wymagań precyzji np.
o

odległość i wielkość celu

o

wielkość pomieszczenia

o

rytmizacja przebiegu ruchu
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o

warunki wyjściowe (pozycja wyjściowa, ze statycznego lub dynamicznego
początku ruchu)

•

zmiana presji czasu np.
o

tempo ruchu (zróżnicowany nakład siły)

o

zmniejszenie

czasu

postrzegania

poprzez

ograniczenie

spostrzegania

zmysłowego lub złudzeń
o
•

zmniejszenie „okna czasowego (odstępy, szybsze wykonanie)

zmiana wymagań kompleksowości np.
o

wielokrotne zadania

o

włączanie wstępne i późniejsze dołączanie ruchów, kombinacja ruchów
następujących po sobie

•

o

zastępowanie jednej znanej części ruchu nieznaną

o

warunki wyjściowe i kierunek ruchu

o

prawa/lewa strona ciała

o

nakłady siły (ruchy małej / dużej motoryki)

Zmiana presji sytuacyjnej np.
o

zmiana pozycji wyjściowej i końcowej

o

budowa sprzętów (węższy - szerszy, niższy - wyższy, bardziej poziomy - bardziej
stromy)

•

o

sprzęty ręczne (lżejszy - cięższy, mniejszy - większy)

o

podłoża (trawnik, piasek, mata, parkiet)

o

Zmiana partnera

Zmiana psychicznych i kondycyjnie-energetycznych wymagań obciążeniowych
np.
o

kondycyjne dodatkowe obciążenie (ale główne zadanie musi być nadal możliwe
do wykonania)

o

niekorzystne warunki zewnętrzne (hałas, deszcz, warunki oświetleniowe)

o

presja psychiczna spowodowana konkurencyjnym charakterem

o

zewnętrzne czynniki rozpraszające uwagę

o

wysoka presja oczekiwań kierownika ćwiczeń / trenera

Dozowanie obciążenia treningu sensomotorycznego
Zalecane dozowanie obciążenia treningu sensomotorycznego
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Czas treningu

od 10 do 45 minut

Zakres powtórzeń
Powtórki na ćwiczenie/jednostkę treningową

od 20 do 40 pwt.

Kluczowy temat szkolenia:
Przerwy

Precyzja ruchu
Stałość wykonania ruchu
Jakość ruchu przy zwiększonej
prędkości
ćwiczenia statyczne (np. stanie
na jednej nodze)

od 1 do 10 pwt.
od 10 do 40 pwt.
od 1 do 10 powtórzeń
od 10 do maks. 15 sekund
Opłacalna przerwa, zależna od intensywności
ćwiczeń, przynajmniej 60 sekund

Regeneracja między jednostkami treningowymi Ok. 48 do 72 godzin
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Część praktyczna dotycząca sensomotoryki
W celu poprawy spostrzegania ciała/propriocepcji do dyspozycji są różne koncepcje. Tymi
ćwiczeniami lub koncepcjami dotyczącymi spostrzegania mogą być:
- masaż piłką z kolcami
- podróż w wyobraźni prowadzona przez kierownika ćwiczeń
- eutonia według Gerdy Alexander
W następnym etapie zostanie wyjaśniona dokładniej koncepcja eutonii według Gerdy
Alexander.
Eutonia według Gerdy Alexander
Wstęp:
•

pochodzenie słowa
o

„eu“ z j. greckiego = dobry, harmonijny, odpowiedni

o

„tonus“ z j. greckiego = napięcie, nastrój

•

Eutonia = metoda zorientowana na ciało

•

Nie oznacza ani fitnessu, ani czystego relaksu, lecz znalezienie w dniu codziennym
odpowiedniego, ekonomicznego napięcia ciała.

Tło historyczne:
•

metoda opracowana przez Gerdę Alexander (1908-1994) z Wuppertalu

•

Gerda Alexander do 1929 w Berlinie kształciła się w zakresie rytmiki.

•

Dzięki temu miała wysoce rozwinięte poczucie ciała i dużą zdolność postrzegania
muzyki.

•

Po ciężkiej chorobie musiała wykonywać ruchy i czynności oszczędzając siły.

•

Planowała ruchy wcześniej, świadomie śledziła ich przebieg i sprawdzała swoje ruchy
pod kątem oszczędnego zużycia energii.
= sensybilizacja dla poczucia własnego ciała, odczuwanie reakcji i zmian

•

W 1959 roku przedstawiła swoją koncepcję na pierwszym kongresie na temat relaksu i
ruchu funkcyjnego w Kopenhadze.

Podstawy teoretyczne:
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W radosnym nastroju ciało czuje się lekkie i energiczne, w smutnym ciężkie i nieruchliwe.
Nastrój odzwierciedla się w ciele i wyraża w napięciu ciała/tonusie. Im lepsze są możliwości
wariacji, tym lepiej ciało może dopasować do otoczenia/sytuacji życiowej.
•

Przykłady regulacji tonusu w życiu codziennym:
o

jak reguluje się tonus, jeśli oczekuje się, że coś będzie trochę ciężkie lub lekkie
do podniesienia? (opakowanie mleka)

o

jak reguluje się tonus, jeśli oczekuje się, że coś będzie spokojne lub żywe?
(śpiące lub obudzone dziecko przy podnoszeniu)

Z biegiem czasu ciało dopasowuje się do ograniczonej liczby wariacji.
o

Zakres zdolności przeżywania i przejawów życia staje się mniejsza,

o

następują zaburzenia tonusu lub jego utrwalanie.

o

nadaktywność = objawy stresu i wzmożone napięcie mięśniowe (hipertonia)

o

pasywność = brak inicjatywy i ospałość (hipotonia)

o

Lub ustalone pomiędzy. Na zewnątrz nie rzuca się to tak bardzo w oczy, ale mimo
to ogranicza.

o

Objawy fizyczne są określane jako dystonia wegetatywna. (mimowolne procesy)

Poprzez świadome spostrzeganie ciała ponownie można zwiększać możliwości wariacji.
Odbywa się to na podstawie związku pomiędzy aspektami cielesnymi, duchowymi i
umysłowymi.
Postawiony cel:
Celem techniki według Gerdy Alexander jest stworzenie regulacji tonusu i elastyczności
tonusu za pomocą znaczenia odczuwania i zaufania zdolności postrzegania oraz
wygenerowanie własnych odpowiedzialnych działań.
Istnieje 6 zasad w eutonii, które umożliwiają proces doświadczeń i nauki na bazie
neurofizjologicznej. Mogą być wybierane indywidualnie.
o

Dotyk: Czucie powierzchniowe i głębokie skóry: odczuwać/doświadczać jego otaczającą
powierzchnię i struktury wewnętrzne, jak wpływ środowiska oddziałuje na wnętrze.

o

Przestrzeń wewnętrzna: uświadomienie cielesnej trójwymiarowości; zająć jego
wewnętrzną przestrzeń
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o

Kontakt: Poczuć coś ponad widoczną granicę ciała do tego, co znajduje się poza
powłoką ciała: poszerzyć jego przestrzeń życia i działania, bez utraty indywidualnej
wyjątkowości.

o

Zaznaczanie: świadomie ustanowiony ruch z części ciała, na której się skupiamy:
usuwanie utrwaleń i odkrywanie nowej ruchliwości.

o

Transport: Pojęcie transportu opisuje zasadę przenoszenia siły i jej działania w ciele:
odczuwanie odporu podłoża/ celowe wykorzystanie własnego szkieletu do wyrównania i
ekonomicznego ruchu.

o

Intencja: zorientowanie świadomości na ruch: doświadczanie ułatwienia ruchu poprzez
jego toniczne przygotowanie/ polepszenie dostępności organizmu.

Sześć zasad łączy się ze sobą i tworzą one pełną świadomość ciała i prowadzą do siebie
nawzajem. Wspierająco działają tutaj także różne materiały o różnych właściwościach.
miękkie/twarde piłki, kijki….
Grupa docelowa eutonii: terapia grupowa i indywidualna
o

choroby układu mięśniowego i ruchowego (słaba postawa, osteoporoza)

o

zaburzenia psychosomatyczne i wegetatywne (oddychanie, układ sercowonaczyniowy, ciśnienie krwi)

o

zaburzenia postrzegania, ruchu, mowy.

Na kolejnych stronach wyjaśnione zostaną trzy różne przykłady jednostki kursu w celu
poprawy sensomotoryki. Zostaną podjęte tematy główne:
o Trening sensomotoryczny: tułów,
o Trening sensomotoryczny: dolne kończyny i
o Trening sensomotoryczny: górne kończyny.
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Jednostka kursu trening sensomotoryczny: tułów
•

Wstęp
o Rozłożyć ręce na boki, złożyć/rozłożyć
o -´´- przesunąć w bok
o kołysać ramionami do przodu i do tyłu + skręt tułowia
o pozycja woźnicy + skręt tułowia (wzrok śledzi rękę)
o strzała i łuk
o Ramiona rotacja wewnętrzna (rw) i rotacja zewnętrzna (rz) stawu barkowego
(sb) + rozciąganie (roz)/zginanie (zg) opkr (odcinka piersiowego kręgosłupa)

•

Część główna I
o leżenie na plecach (lp) nogi złożone mięśnie dna miednicy napiąć i do
wewnątrz
o lp poduszka balansowa pod miednicę, napiąć mięśnie dna miednicy
o lp poduszka balansowa nogi na zmianę na pozycji podwyższonej
o lp poduszka balansowa łyżka
o lp poduszka balansowa nogi 90/90 rz w stawie biodrowym
o lp poduszka balansowa 90/90 z pozycji podwyższonej + wyciągnąć jedną
nogę
o lp wałek pilates przeciąganie nogi
o lp wałek pilates unieść rękę (gwiazda)
o lp wałek pilates koło
o lp wałek pilates wysunięcie ramion prosto/po przekątnej (krople deszczu)

•

Część główna II
o Mostek na piłce pezzi
o Przyciąganie/odpychanie na piłce pezzi
o Podparcie na przedramionach na półpiłce + uniesienie jednej nogi
o Stopy na półpiłce + uniesienie jednej ręki
o Stopy na półpiłce, ręce na wałku pilates, dr (dolne ramię) przesuwa się do
przodu i do tyłu
o Siad na półpiłce/piłce pezzi i opieranie się prosto/po przekątnej
o „Pies z jogi“ na płaskiej powierzchni półpiłki
o kp (klęk podparty) na półpiłce przyciąganie/odpychanie
o Podparcie na przedramionach na macie, staw kolanowy na półpiłce, druga
noga wykonuje ruchy okrężne

•

Koniec
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o Obejmowanie nóg/stawów kolanowych
o Nogi razem kołysanie w tę i z powrotem
o Skręt boczny
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Jednostka kursu trening sensomotoryczny: tułów
Wstęp
Cel: Mobilizacja kr (kręgosłup)
Pozycja wyjściowa: stojąca
Opis ruchu:
•

Rotacja do wewnątrz w stawie
barkowym, zgięcie opkr, zgięcie
odcinka szyjnego kręgosłupa (oskr),
wzrok skierowany na podłogę

•

Rotacja na zewnątrz w stanie
barkowym, rozciąganie opkr, wzrok
skierowany przed siebie

Punkty węzłowe ruchu:
•

stawy kolanowe lekko ugięte
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Cel: Mobilizacja oskr, mobilizacja sb
Pozycja

wyjściowa:

stojąca,

ramiona

rozłożone na boki
Opis ruchu:
•

jedna ręka w rz, druga ręka w rw, głowa
przekręca się do góry w kierunku
wskazującej dłoni

•

druga ręka (bok) w rz, druga ręka w rw,
głowa przekręca się do góry w kierunku
wskazującej dłoni

Punkty węzłowe ruchu:
•

stawy kolanowe lekko ugięte

•

Łopatka przesuwana do tyłu i w dół

•

Mostek unosi się
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Cel: Mobilizacja oskr/odcinek lędźwiowy
kręgosłupa (olkr)
Mobilizacja sb
Pozycja wyjściowa: stojąca, ramiona
rozłożone na boki
Opis ruchu:
•

jedna ręka w rz, druga ręka w rw, głowa
przekręca się do góry w kierunku
wskazującej dłoni, tułów przesuwa się
bok

•

jedna ręka (bok) w rz, druga ręka w rw,
głowa przekręca się do góry w kierunku
wskazującej dłoni, tułów przesuwa się
w bok

Punkty węzłowe ruchu:
•

stawy kolanowe lekko ugięte

•

Łopatka przesuwana do tyłu i w dół

•

Mostek unosi się

Cel: Mobilizacja kr, mobilizacja sb
Pozycja wyjściowa: stojąca
Opis ruchu:
Ramiona kołyszą się dynamicznie i na
zmianę do przodu i do tyłu. Stawy kolanowe
są

przy

tym

dynamicznie

uginane

i

prostowane.
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Cel: Mobilizacja kr, mobilizacja sb
Pozycja wyjściowa: stojąca
Opis ruchu:
Ramiona kołyszą się dynamicznie i na
zmianę do przodu i do tyłu, tułów obraca się
do tyłu, stawy kolanowe są dynamicznie
uginane i prostowane.

Cel: Mobilizacja kr (kręgosłup)
Pozycja wyjściowa: Pozycja woźnicy
Opis ruchu:
•

unieść jedną rękę do góry, wzrok
podąża za dłonią

•

unieść drugą rękę do góry, wzrok
podąża za dłonią

Punkty węzłowe ruchu:
•

stawy kolanowe ugięte

•

napięcie mięśni dna miednicy i brzucha
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Nazwa ćwiczenia: strzała i łuk
Cel: Mobilizacja oskr
Pozycja wyjściowa: stojąca
Opis ruchu:
•

unieść ręce na wysokość mostka

•

jedną rękę ugiąć i poprowadzić do tyłu,
opkr/oskr rotacja do tyłu

•

drugie ramię ugiąć i poprowadzić do
tyłu, opkr/oskr rotacja do tyłu

Punkty węzłowe ruchu:
•

stawy kolanowe lekko ugięte

•

Napięcie
mięśnie
wewnątrz/do góry

•

wzrok podąża za ręką z tyłu

brzucha

do
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Jednostka kursu trening sensomotoryczny: tułów
Część główna I
Cel: odczuwanie napięcia mięśni dna
miednicy i brzucha
Pozycja wyjściowa:
•

leżenie na plecach z niestabilną
podkładką lub bez

Opis ruchu:
•

odczuwanie neutralnej pozycji miednicy
dzięki bodźcom dotykowym

•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

Cel: stabilizacja dolnej części tułowia
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach na
niestabilnej podkładce
Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

unoszenie napiętej nogi na zmianę

•

unoszenie ugiętych nóg po kolei do
podwyższonej pozycji

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki
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Cel: stabilizacja dolnej części tułowia
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach na
niestabilnej podkładce
Opis ruchu:
•

napięcie

mięśni

dna

miednicy

do

wewnątrz/do góry
•

jedna noga ugięta w podwyższonej
pozycji, rozłożyć staw kolanowy, stopa
do sufitu, koliste ruchy wyprostowanej
nogi

•

poprowadzić

nogę

z

powrotem

do

podwyższonej pozycji
•

położyć nogę

•

Zmiana stron
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Cel: stabilizacja dolnej części tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

pozycja podwyższona nóg przy leżeniu
na plecach z niestabilną podkładką lub
bez

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

prostowanie nóg na zmianę po
przekątnej do przodu

•

Ważne!!! Tylko na tyle, aby mogło zostać
zachowane napięcie mięśni dna
miednicy i brzucha

Cel: stabilizacja dolnej części tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

leżenie na plecach na niestabilnej
podkładce

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry, jedna noga
przesuwa się do przodu po podłodze

•

noga prowadzona z powrotem po
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podłodze
•

druga strona

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki

Cel: stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

leżenie na plecach na niestabilnej
podkładce

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

jedna ręka wyprostowana w górę i
prowadzona do głowy

•

druga ręka

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki
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Cel: stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

leżenie na plecach na niestabilnej
podkładce

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

jedna ręka wyprostowana w górę i
prowadzona do głowy, przeciwległa
noga wyprostowana na podłodze

•

druga strona

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki

Cel: stabilizacja górnej części tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

leżenie na plecach na niestabilnej
podkładce

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

ramiona formujące skierowane do sufitu

•

Łokcie wysuwane 45° w górę/na
zewnątrz

•

ramiona formujące koło otwieranie i
zamykanie

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki
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Cel: stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

leżenie na plecach na niestabilnej
podkładce

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

ramiona formujące skierowane do sufitu

•

Łokcie wysuwane 45° w górę/na
zewnątrz

•

ramiona formujące koło otwieranie i
zamykanie, na zmianę podnoszenie
nogi do pozycji podwyższonej

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki

Cel: stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

leżenie na plecach na niestabilnej
podkładce

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

ramiona wyprostowane do sufitu

•

jedną rękę wysunąć daleko do sufitu

•

drugą rękę wysunąć daleko do sufitu

•

jedną rękę wysunąć po przekątnej

•

drugą rękę wysunąć po przekątnej

Możliwość zróżnicowania:
30

•

bez niestabilnej podkładki
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Jednostka kursu trening sensomotoryczny: tułów
Część główna II
Cel: stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

leżenie na plecach, nogi na piłce pezzi

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

stopy lub podudzia na piłce pezzi

•

napięcie stawów kolanowych, miednica
podnosi się z podłogi

•

zdjąć nogę z piłki

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki
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Cel: stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

podparcie z piłką pezzi

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

przyciąganie i odpychanie piłki pezzi
nogami

Możliwość zróżnicowania:
•

z przeciąganiem stóp po podłodze
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Cel: stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

podparcie na przedramionach na
półpiłce

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

podnoszenie nóg na zmianę z podłogi

Możliwość zróżnicowania:
•

pozostawić staw kolanowy zgięty na
podłodze

Cel: stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

podparcie na półpiłce

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

zabrać nogę z podłogi, ramiona
wysuwają się do tyłu

•

druga strona

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki
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Cel: stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

podparcie na półpiłce

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

wyprostować rękę i nogę po przekątnej

•

druga strona

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki

Cel: stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

podparcie na przedramionach, stawy
kolanowe na półpiłce

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

jedna ręka wyprostowana, prowadzić do
tyłu i w górę

•

druga noga

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki
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Cel: stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

siad na półpiłce

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

górną część ciała „oprzeć” prostu do tyłu

•

górną część ciała „oprzeć do tyłu z
rotacją

•

druga strona

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki
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Jednostka kursu trening sensomotoryczny: tułów
Koniec
Cel: Mobilizacja olkr
Pozycja wyjściowa:
•

leżenie na plecach, ręce obejmują stawy
kolanowe

Opis ruchu:
•

lekko kołysać ugięte nogi w prawo i w
lewo w tę i z powrotem

Możliwość zróżnicowania:
•

nogi są złożone razem

•

podudzia leżą na piłce pezzi

Nazwa ćwiczenia: skręt boczny
Cel: Mobilizacja kr (kręgosłup)
Pozycja wyjściowa:
•

leżenie na plecach, nogi złożone razem,
ręce rozłożone na boki

Opis ruchu:
•

opuścić stawy kolanowe po jednej
stronie, stopy leżą jedna na drugiej,
głowa przekręcona w drugą stronę

•

z drugiej strony to samo odwrotnie

Możliwość zróżnicowania:
•

ręka zagięta za głową
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Jednostka kursu trening sensomotoryczny: dolne kończyny
•

Wstęp
o Chodzenie w miejscu
o stanie noga kołysze się do przodu i do tyłu
o stanie noga kołysze się po przekątnej
o stanie noga wykonuje ruch okrężny jak u piłkarza
o stanie stanąć na palcach

•

Część główna I
o ½ ugięte kolano na poduszce balansowej lub półpiłce
o ½ ugięte kolano na poduszce balansowej lub półpiłce + unoszenie pięty
o ½ ugięte kolano plus abdukcja w nadgarstku (ng)
o wykrok na półpiłkę /poduszkę balansową + tylna noga do przodu i do góry
o Mostek na piłce pezzi długie nogi
o Mostek na piłce pezzi złożone nogi

•

Koniec
o Rozciąganie M. quadriceps femoris
o Rozciąganie addkuktory
o Rozciąganie grupy mięśni kulszowo-goleniowych
o Rozciąganie M. piriformis
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Jednostka kursu trening sensomotoryczny: dolne kończyny
Wstęp
Cel: Mobilizacja stawu biodrowego, stawu
kolanowego,
stawu skokowego
Pozycja wyjściowa:
•

stojąca

Opis ruchu:
•

Chodzenie w miejscu

Możliwość zróżnicowania:
•

siedzenie na krześle (gimnastyka z
użyciem krzesła)

Cel: Mobilizacja stawu biodrowego
Pozycja wyjściowa:
•

stojąca

Opis ruchu:
•

stanie na jednej nodze, druga kołysze
się wyprostowana w tę i z powrotem,
jednocześnie ramiona kołyszą się
odwrotnie

•

druga strona

Możliwość zróżnicowania:
•

wykonywanie ruchu powoli bez
zamachu
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Cel: Mobilizacja stawu biodrowego
Pozycja wyjściowa:
•

stojąca

Opis ruchu:
•

stanie na jednej nodze, druga kołysze
się wyprostowana + po przekątnej w tę i
z powrotem, jednocześnie ramiona
kołyszą się odwrotnie, górna część ciała
rotacja w odwrotnym kierunku

•

druga strona

Możliwość zróżnicowania:
•

wykonywanie ruchu powoli bez
zamachu
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Cel: Mobilizacja stawu biodrowego
Pozycja wyjściowa:
•

stojąca

Opis ruchu:
•

stanie na jednej nodze, druga noga
przechodzi w zgięcie biodra  rotacja
biodra na zewnątrz  addukcja biodra
 ruchy okrężne

•

druga strona

Możliwość zróżnicowania:
•

wykonywanie ruchu powoli i etapami
częściowymi bez zamachu

Cel: Mobilizacja stawów skokowych
Pozycja wyjściowa:
•

stojąca

Opis ruchu:
•

z pozycji stojącej stanąć na palcach, w
górę i w dół

Możliwość zróżnicowania:
•

na zmianę unosić tylko jedną stopę
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Jednostka kursu trening sensomotoryczny: dolne kończyny
Część główna
Cel: stabilizacja tułowia i dolnych kończyn
Pozycja wyjściowa:
•

stanie na niestabilnej podkładce

Opis ruchu:
•

na niestabilnej podkładce przejść do
pozycji zgiętych kolan ½

Możliwość zróżnicowania:
•

stanąć na palcach

Cel: stabilizacja tułowia i dolnych kończyn
Pozycja wyjściowa:
•

stanie na niestabilnej podkładce

Opis ruchu:
•

z pozycji ugiętych kolan ½ przejść do
pozycji stania na jednej nodze +
abdukcja jednej nogi

•

druga strona

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki lub z mniej
niestabilną podkładką

•

noga postawna na półpiłce, ruchoma
noga na podłodze
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Cel: stabilizacja tułowia i dolnych kończyn
Pozycja wyjściowa:
•

stanie/wykrok

Opis ruchu:
•

wykrok, przednia noga na niestabilnej
podkładce, przeciwna ręka jest z przodu
 tylna noga przechodzi do przodu/u
góry w stanie na jednej nodze,
przeciwna ręka jest z przodu

•

druga strona

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki lub z mniej
niestabilną podkładką
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Cel: stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa:
•

leżenie na plecach, nogi na piłce pezzi

Opis ruchu:
•

napięcie mięśni dna miednicy do
wewnątrz i do góry

•

stopy lub podudzia na piłce pezzi

•

napięcie stawów kolanowych, miednica
podnosi się z podłogi

•

zdjąć nogę z piłki

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki
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Jednostka kursu trening sensomotoryczny: dolne kończyny
Koniec
Cel: Rozciąganie M. quadriceps femoris
Pozycja wyjściowa:
•

stojąca

Opis ruchu:
•

noga ugięta, z ręką przytrzymującą przy
kostce, podnieść miednicę, napięcie
mięśni dna miednicy do wewnątrz i do
góry

•

w miarę możliwości złączyć stawy
kolanowe, ugięty staw kolanowy
poprowadzić do tyłu

•

druga strona

Możliwość zróżnicowania:
•

owinąć ręcznik wokół kostki i
przytrzymać

Cel: Rozciąganie addkuktory
Pozycja wyjściowa:
•

stanie w rozkroku

Opis ruchu:
•

z pozycji rozkroku przenieść ciężar na
jedną nogę, ugiąć ją, ręce leżą luźno na
udach, druga noga jest rozciągana

•

druga strona

Możliwość zróżnicowania:
•

wizualizacja „W myślach usiądź
pochylając się na mały stołek z tyłu za
tobą.“
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Cel: Rozciąganie tyłu nogi
Pozycja wyjściowa:
•

stanie w rozkroku

Opis ruchu:
•

postawić nogę do przodu, pociągnąć
czubek stopy w górę, górną część ciała
pochylić do przodu

•

druga strona

Cel: Rozciąganie M. triceps surae
Pozycja wyjściowa:
•

pozycja wykroku

Opis ruchu:
•

górną część ciała pochylić do przodu,
tylna pięta mocno wciśnięta w podłogę,
tylna noga pozostaje wyprostowana

•

druga strona
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Jednostka kursu trening sensomotoryczny: górne kończyny
o

o

Wstęp


Metoda wahadłowa wg Pölchena



Strzała i łuk



Pozycja woźnicy + rotacja



zwinąć i rozprostować w opkr



Stanie ramiona w dół rw i rz sb + roz/ zg opkr



Ręce wyprostowane w bok, rotacja oskr + sb



-´´- plus przesunąć w bok

Część główna


Leżenie na brzuchu na piłce pezzi ramiona ugięte w górę/w dół



Leżenie na brzuchu na piłce pezzi ramiona ugięte w powietrzu wyprostować
jedno ramię



Leżenie na brzuchu na piłce pezzi V-W



podparcie na przedramionach na półpiłce,

wypchnąć/opuścić

ze stawu

barkowego


Podparcie boczne na półpiłce, powierzchnia dłoni skierowana w górę, ręka
wciśnięta w półpiłkę



podparcie na przedramionach na półpiłce, ramię prowadzić w bok jak przy
„Otwieraniu serca”

o

Koniec


Rozciąganie M. pectoralis



Skręt boczny tylko z ramionami



Rozciąganie mięśni szyi



½ pozycja ugiętych kolan wdech wydech
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Jednostka kursu trening sensomotoryczny: górne kończyny
Wstęp
Cel: Mobilizacja staw barkowy
Pozycja wyjściowa: pozycja wykroku,
górna część ciała pochylona do przodu i
podparta
Opis ruchu:
•

wolne ramię luźno huśta się w tę i z
powrotem lub po przekątnej lub
okrężnymi ruchami

•

Zmiana stron

Punkty węzłowe ruchu:
•

stawy kolanowe lekko ugięte
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Cel: Mobilizacja kr (kręgosłup)
Pozycja wyjściowa: stojąca
Opis ruchu:
•

Rotacja do wewnątrz w stawie
barkowym, zgięcie opkr, zgięcie
odcinka szyjnego kręgosłupa (oskr),
wzrok skierowany na podłogę

•

Rotacja na zewnątrz w stanie
barkowym, rozciąganie opkr, wzrok
skierowany przed siebie

Punkty węzłowe ruchu:
•

stawy kolanowe lekko ugięte

Cel: Mobilizacja oskr, mobilizacja sb
Pozycja

wyjściowa:

stojąca,

ramiona

rozłożone na boki
Opis ruchu:
•

jedna ręka w rz, druga ręka w rw, głowa
przekręca się do góry w kierunku
wskazującej dłoni

•

druga ręka w rz, druga ręka w rw,
głowa przekręca się do góry w kierunku
wskazującej dłoni

Punkty węzłowe ruchu:
•

stawy kolanowe lekko ugięte

•

Łopatka przesuwana do tyłu i w dół

•

Mostek unosi się
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Cel: Mobilizacja oskr/odcinek lędźwiowy
kręgosłupa (olkr)
Mobilizacja sb
Pozycja wyjściowa: stojąca, ramiona
rozłożone na boki
Opis ruchu:
•

jedna ręka w rz, druga ręka w rw, głowa
przekręca się do góry w kierunku
wskazującej dłoni, tułów przesuwa się
bok

•

jedna ręka w rz, druga ręka w rw, głowa
przekręca się do góry w kierunku
wskazującej dłoni, tułów przesuwa się
w bok

Punkty węzłowe ruchu:
•

stawy kolanowe lekko ugięte

•

Łopatka przesuwana do tyłu i w dół

•

Mostek unosi się

Cel: Mobilizacja kr, mobilizacja sb
Pozycja wyjściowa: stojąca
Opis ruchu:
Ramiona kołyszą się dynamicznie i na
zmianę do przodu i do tyłu. Stawy kolanowe
są

przy

tym

dynamicznie

uginane

i

prostowane.
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Cel: Mobilizacja kr, mobilizacja sb
Pozycja wyjściowa: stojąca
Opis ruchu:
Ramiona kołyszą się dynamicznie i na
zmianę do przodu i do tyłu, tułów obraca się
do tyłu, stawy kolanowe są dynamicznie
uginane i prostowane.
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Cel: Mobilizacja kr (kręgosłup)
Pozycja wyjściowa: Pozycja woźnicy
Opis ruchu:
•

unieść jedną rękę do góry, wzrok
podąża za dłonią

•

unieść drugą rękę do góry, wzrok
podąża za dłonią

Punkty węzłowe ruchu:
•

stawy kolanowe ugięte

•

napięcie mięśni dna miednicy i brzucha

Nazwa ćwiczenia: strzała i łuk
Cel: Mobilizacja oskr
Pozycja wyjściowa: stojąca
Opis ruchu:
•

unieść ręce na wysokość mostka

•

jedną rękę ugiąć i poprowadzić do tyłu,
opkr/oskr rotacja do tyłu

•

drugie ramię ugiąć i poprowadzić do
tyłu, opkr/oskr rotacja do tyłu

Punkty węzłowe ruchu:
•

stawy kolanowe lekko ugięte

•

Napięcie
mięśnie
wewnątrz/do góry

•

Wzrok podąża za ręką z tyłu.

brzucha

do

Jednostka kursu trening sensomotoryczny: górne kończyny
Część główna
52

Nazwa ćwiczenia:
Cel: Wzmocnienie Mm. rhomboidei
Pozycja wyjściowa: Leżenie na brzuchu
na piłce pezzi
Opis ruchu:
•

Ugięte ramiona prowadzić w górę i w dół

Możliwość zróżnicowania:
•

bez piłki pezzi

Cel: Wzmocnienie Mm. rhomboidei,
wmocnienie prostownika grzbietu
Pozycja wyjściowa: Leżenie na brzuchu
na piłce pezzi
Opis ruchu:
•

ręce ugięte obok głowy, wyprostować
jedną lub obie ręe

Punkty węzłowe ruchu:
•

Napięcie mięśni brzucha i miednicy

Możliwość zróżnicowania:
•

bez piłki pezzi
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Cel: Wzmocnienie Mm. rhomboidei,
stabilizacja mięśni barków
Pozycja wyjściowa: Leżenie na brzuchu
na piłce pezzi, ramiona wyprostowane
Opis ruchu:
•

wyprostowane ramiona powoli lub
szybko prowadzić w górę i w dół

Punkty węzłowe ruchu:
•

Napięcie mięśni brzucha i miednicy

Możliwość zróżnicowania:
•

bez piłki pezzi

Cel: Wzmocnienie Mm. rhomboidei,
stabilizacja mięśni barków
Pozycja wyjściowa: Leżenie na brzuchu
na piłce pezzi,
Opis ruchu:
•

Ramiona dynamicznie prostować do „V”
i prowadzić z powrotem do „W”

Punkty węzłowe ruchu:
•

Napięcie mięśni brzucha i miednicy

Możliwość zróżnicowania:
•

bez piłki pezzi

54

Cel: Wzmocnienie M. serratus anterior,
stabilizacja mięśni barków
Pozycja wyjściowa: podparcie na
przedramionach na półkuli
Opis ruchu:
•

Ramiona wysuwają się ze stawu
barkowego

Punkty węzłowe ruchu:
•

Napięcie mięśni brzucha i miednicy

•

Łopatki prowadzić do pośladków

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki
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Cel: Wzmocnienie rotatorów zewnętrznych
sb, stabilizacja mięśni barków
Pozycja wyjściowa: podparcie na półkuli
Opis ruchu:
•

z podparcia na półkuli dolne ramię
napina si,ę w dół (rozprostowane)

Punkty węzłowe ruchu:
•

Napięcie mięśni brzucha i miednicy

•

Łopatki prowadzić do pośladków

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki
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Cel: Wzmocnienie M. serratus anterior,
stabilizacja mięśni barków
Pozycja wyjściowa: podparcie na półkuli
Opis ruchu:
•

ramię unosi się do góry, górna część
ciała rotacja, wzrok podąża za dłonią

•

druga strona

Punkty węzłowe ruchu:
•

Napięcie mięśni brzucha i miednicy

•

Łopatki prowadzić do pośladków

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki
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Jednostka kursu trening sensomotoryczny: górne kończyny
Koniec
Cel: Rozciąganie M. pectoralis
Pozycja wyjściowa: położenie na półkuli
Opis ruchu:
•

ręce z tyłu głowy, łokcie opuścić w
kierunku podłogi

Punkty węzłowe ruchu:
•

Napięcie mięśni brzucha i miednicy

•

Łopatki prowadzić do pośladków

Możliwość zróżnicowania:
•

bez niestabilnej podkładki

Cel: rozciąganie obszaru barków i karku
Pozycja wyjściowa: stojąca
Opis ruchu:
•

pochylić głowę w bok, przeciwległe
ramię przesunąć do podłogi, utrzymać
pozycję, następnie pochyloną głowę
obrócić i utrzymać

•

Zmiana stron
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Punkty węzłowe ruchu:
•

Napięcie mięśni brzucha i miednicy

•

Łopatki prowadzić do pośladków
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Kontrola wyników
Instruktor B „Sport w rehabilitacji”
-Sport w chorobach kręgosłupaEU HEALTH COACH

Temat
Program ruchowy dla wyrównania braku ruchu
oraz jednostronnego obciążenia przy występujących
dolegliwościach pleców

opracował/a
Jan Kowalski
24.12.2015
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1 Analiza grupy docelowej










Osoby z chorobami kręgosłupa lub osoby z dolegliwościami pleców, bez nagłych dolegliwości
traumatycznych
Fizycznie i psychicznie zdolne do wzięcia udziału w sporcie grupowym
Uczestnicy mający różne wskazania do leczenia, ewentualnie jednocześnie kilka wskazań
Dorośli powyżej 40 roku życia, obie płcie
Stopniowa redukcja zdolności motorycznych po ukończeniu 30 roku życia
Różny poziom możliwości pomiędzy uczestnikami jak również w przypadku grup mieszanych
między mężczyznami i kobietami
Możliwy brak ruchu wynikający z trybu pracy lub jednostronne obciążenie podczas
wykonywania prac
Obawy, strach przez urazami, obawa skompromitowania się
Zwiększone ryzyko izolacji wśród osób starszych

2 Analiza warunków
Wielkość pomieszczenia:
 ca. 150m²
 Przebieralnie oraz prysznic osobno dla obu płci
Przyrządy/Urządzenia:
 15 mat gimnastycznych, 15 piłek gimnastycznych
Wielkość grupy:
 max. 15
Jednostka zajęciowa:
 20. jednostka z 50 JZ po 45 minut

3 Cele

Cele szczegółowe (cele dla danej jednostki)





Polepszenie zdolności siłowych, w szczególności mięśni tułowia
Przekazanie wiedzy o znaczeniu dysków
Zabawa w grupie
Polepszenie nastroju po wykonaniu czynności sportowych
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Część zajęć /
Cele / Treści
Czas
Wprowadzenie Powitanie, omówienie przebiegu zajęć oraz celów
10 min
- Pytanie o nastrój

Cele
-

Środki metodyczne

Organizacja

Czynność INSTRUKTORA
- Wprowadzenie, ocena nastrojów
Czynność UCZESTNIKA
- Uczestnicy wypełniają barometr nastroju

Ustawienie
- W półkolu
Podział
- Grupa
Przyrządy/Urządzenia:
- Flip-Chart, mazak

Czynność INSTRUKTORA
- Instr. pokazuje ćwiczenie i dokonuje korekty
Czynność UCZESTNIKA
- Uczestnik obserwuje Instr. i powtarza
ćwiczenie
Kierowanie obciążeniem
- Niska intensywność, wolne tempo
- Na każde ćwiczenie 2 x 10 powtórzeń
- Przerwa: Rozluźnienie
Punkty wiążące:
- Pozycja stojąca
- Kręgosłup w pozycji fizjologicznej
Różnicowanie
- Amplituda stawów / Zakres ruchu wg
możliwości poszczególnych uczestników
- Stanie na jednej nodze w podporze o ścianę
lub o partnera

Ustawienie
- Koło
Podział
- Grupa
Postępowanie podczas
prowadzenia ćwiczeń
- Frontalne

Rozgrzewka dla ciała
Mentalne nastawienie, radosny początek
Wprowadzenie do tematu
Przekazanie wiedzy o skutkach

Treści - ćwiczenia
Ćwiczenia mobilizacyjne dla większych stawów
- Rotacja tułowia - w lewą stronę
- Krążenie barkami do tyłu
- Rotacja tułowia
- Kołysanie miednicą
- Biodra rotacja na zewnątrz / rotacja do
wewnątrz
- Uniesienie kolana / Wyprostowanie nogi
do tyłu
- Rozgrzewka dla stawów w stopie
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Stabilizacja i aktywizacja OSK
- Gra „Chaos na komendę”
„chaos” = bieganie
„cowboy” = siad z kołysaniem się
„leniwiec” = pozycja leżąca na piłce
gimnastycznej
„wyprost” = stanie na palcach, piłka w
górze
„skłon” = przysiad, piłka na podłodze
- Gra „autoscooter“  „kręgosłup“
- „Znaczenie dysków oraz ich właściwa
pielęgnacja”
Opis w załączeniu!

Część główna
25 min

Cele
-

Stabilizacja i wzmocnienie mięśni tułowia
(brzuch, pośladki, plecy)
Wytworzenie obciążenia zmiennego
krążka międzykręgowego
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Czynność INSTRUKTORA
- Wyjaśnia zabawę i rozpoczyna ją
- Referat i impuls „Znaczenie dysków oraz ich
właściwa pielęgnacja”
Czynność UCZESTNIKA
- Uczestnicy zwracają uwagę na wskazówki
Instr. i przechodzą do zabawy
Kierowanie obciążeniem
- Ok. 20 komend
- Szybki chód
Punkty wiążące:
- Pozycja siedząca wyprostowana
- Właściwa pozycja w przysiadzie (miednica
odchylona, klatka piersiowa prosto, stanie
na obu nogach)
- Obniżone barki podczas noszenia piłki
Różnicowanie
- Przy niepewności na piłce gimnastycznej-->
bez kołysania lub możliwość chwycenia się w
pozycji siedzącej
- Alternatywa dla „pozycji leżącej na piłce
gimnastycznej“ pozycja siedząca na piłce
gimnastycznej ręce oparte na udach
- Alternatywa dla stania na palcach
normalna pozycja stojąca
- Wykonanie przysiadu (kąt stawów) wg
możliwości uczestnika

Ustawienie
- Gromada
Podział
- Grupa
Postępowanie podczas
prowadzenia ćwiczeń
- Swobodne
wykonywanie
ćwiczenia
Przyrządy/Urządzenia:
- Po jednej piłce
gimnastycznej na
uczestnika
Sposób poruszania się
podczas zajęć
- Wykorzystać ruchy
uczestników jako
„kręgosłupa”, aby
przyjąć pozycję
wyjściową (półkole)

Treści - ćwiczenia

Czynność INSTRUKTORA
- Instr. demonstruje i wyjaśnia ćwiczenie,
podczas gdy uczestnicy ćwiczą, ewentualnie
poprawia
Czynność UCZESTNIKA
- Uczestnik obserwuje Instr. i powtarza
ćwiczenie

Unoszenie miednicy

Rotacja tułowia

Kierowanie obciążeniem
- 3 x 15 powt., tempo powolne
- Przerwa: Kołysanie miednicą
Punkty wiążące:
- Kolana lekko ugięte
- Najpierw wyprostować miednicę, następnie
unieść
- Osie nóg
Różnicowanie
- Przesunąć piłkę bardziej pod pośladki
(ułatwienie)
- Wyprostować ręce do sufitu (utrudnienie)
AA – wydech
Punkty wiążące:
- Kolana lekko ugięte
- Najpierw wyprostować miednicę, następnie
unieść
- Osie nóg
Kierowanie obciążeniem
- 3 x 8 powt. na każdą ze stron, tempo
powolne
- Przerwa: Kołysanie miednicą
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Ustawienie
- W półkolu
Podział
- Grupa
Postępowanie podczas
prowadzenia ćwiczeń
- Frontalne
Przyrządy/Urządzenia:
- Na uczestnika 1 mata
gimnastyczna, 1 piłka
gimnastyczna

Różnicowanie
- Przesunąć piłkę bardziej pod pośladki
(ułatwienie)
- Wyprostować ręce do sufitu (utrudnienie)
AA – wydech
EA – wdech
Brzuchy

Prostowanie tułowia

Punkty wiążące:
- Wyprostować miednicę, OLK pozostaje na
podłodze
- „Podwójny podbródek”
- Oderwać lekko obręcz barkową
Kierowanie obciążeniem
- 3 x 15 powt., tempo powolne
- Przerwa: Kołysanie miednicą
Różnicowanie
- Ręce trzymamy przed sobą (ułatwienie)
- Ramiona wyprostowane ponad głową
(utrudnienie)
AA – wydech
Punkty wiążące:
- Lekko przechylona miednica
- „Podwójny podbródek”
- Prostowanie w OLK
- Ręce w pozycji U
Kierowanie obciążeniem
- 3 x 15 powt., tempo powolne
- Przerwa: „Leniwiec”
Różnicowanie
- Ramiona do tyłu (ułatwienie)
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-

Podpór sprężysty

Zakończenie
10 min

Ramiona wyprostowane ponad głową
(utrudnienie)

Punkty wiążące:
- Kręgosłup w pozycji fizjologicznej, napięcie
mięśni brzucha
- „Podwójny podbródek”
- Utrzymanie pozycji statycznej
Kierowanie obciążeniem
- 3 rundy á 10 x 5 sekund utrzymać
- Przerwa: Rozluźnienie rąk
Różnicowanie
- Zmniejszenie czasu napięcia (ułatwienie)
- Podpór na przedramionach na podłodze bez
piłki (ułatwienie)
- Noga wyprostowana (utrudnienie)
- Kołysanie miednicą podczas trzymania
napięcia

Cele
Uzyskanie radosnego zakończenia jednostki.
Refleksja na temat zajęć oraz kontrola nastrojów.
Zapowiedź i motywacja do wzięcia udziału w
następnych zajęciach.
Treści - ćwiczenia
Zabawa „Hipp-Hepp-Hopp-Hupp“
Opis w załączeniu!

Czynność INSTRUKTORA
- Wyjaśnia zabawę i rozpoczyna ją
Czynność UCZESTNIKA
- Uczestnicy zwracają uwagę na wskazówki
Instr. i przechodzą do zabawy
Kierowanie obciążeniem
- Ok. 20 komend
- Tempo wypowiadania komend wzrasta
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Ustawienie
- Koło
Podział
- Grupa
Postępowanie podczas
prowadzenia ćwiczeń
- Frontalne
Przyrządy/Urządzenia:
- 1 piłka gimnastyczna

Punkty wiążące:
- Wysoka krzywa wzlotu (wariant trudniejszy)
- Ruch w przysiadzie (miednica przechylona,
klatka piersiowa wyprostowana, osie nóg)
(wariant łatwiejszy)
Różnicowanie
- Rzucanie piłką (utrudnienie)
- Rolowanie piłką (ułatwienie)
- Zastosowanie różnych kolorów
(zielony=rolowanie, czerwony=rzucanie)
Refleksja, zapowiedz i pożegnanie
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Czynność INSTRUKTORA
- Wprowadzenie barometru, ocena nastrojów
i ocena rezultatów zajęć
- Zapowiedź i motywacja do wzięcia udziału w
następnych zajęciach
- Pożegnanie
Czynność UCZESTNIKA
- Uczestnicy wypełniają barometr nastroju

Ustawienie
- W półkolu
Podział
- Grupa
Przyrządy/Urządzenia:
- Flip-Chart

Przebieg egzaminu
Opracowanie pisemne
Opracowanie pisemne zadania egzaminacyjnego stanowi część oceny.
Egzaminowany powinien dowieść, że rozumie i potrafi zastosować kroki związane z analizą i planowaniem w procesie treningowym.
Wychodząc od grupy docelowej (wynikającej z tematu lub dowolnej w zależności od zadania) należy
udokumentować zwięźle w punktach cechy charakterystyczne dla tej grupy docelowej.
Następnie bazując na tym należy sformułować dostosowane cele jednostki ćwiczeniowej. Należy
sformułować je dla wszystkich czterech obszary docelowej jak również odnieść je do tematu oraz
grupy docelowej.
Podać należy niezbędne do prowadzenia ćwiczeń materiały oraz długość jednostki ćwiczeniowej.
Egzaminowany otrzyma do dyspozycji wzór w celu sporządzenia opracowania pisemnego jednostki
ćwiczeniowej.
Należy zaplanować całą jednostkę ćwiczeniową uwzględniając jej strukturę i czas trwania (pierwsza
kolumna wzoru). Należy zróżnicować poszczególne cele jednostki ćwiczeniowej w jej kolejnych częściach z ewentualnym dostosowaniem ich do poszczególnych treści na cele pośrednie i cząstkowe
(druga kolumna wzoru). Pod każdym celem należy umieścić treści (ćwiczenia, gry i zabawy…). Można
stosować formę obrazową, zdjęcia, rysunki oraz opis w punktach. Możliwe i zalecane jest przygotowanie szerszych opisów ćwiczeń i gier lub zabaw jako osobnych załączników do przygotowywanego
modelu jednostki treningowej.
Trzecia kolumna służy dokumentacji metodycznej i praktycznej realizacji treści. Czynności wykonywane przez instruktora należy udokumentować poprzez podanie środków metodycznych, jakie należy
zastosować. Prezentacja czynności wykonywanych przez uczestników stanowi również część tej kolumny mająca na celu zilustrowanie realizacji zadań.
W obrębie kontroli obciążenia należy podać zakres obciążenia, trwanie obciążenia, intensywność obciążenia oraz szczegóły fazy odpoczynku. Należy tu przestrzegać odpowiednio postawionych celów!
Egzaminowany powienien intensywnie rozważyć i odnieść się do treści oraz nazwać punkty wiążące
dla danego ćwiczenia. Punkty wiążące ruch to cechy ćwiczenia, przebiegu ruchu lub form zabaw i
gier, na które instruktor musi zwrócić szczególną uwagę bądź jakie szczególnie należy korygować.
Poprzez podanie sposobów różnicowania ćwiczeć intruktor powinien wykazać, że potrafi planować
jednostkę zajęciową z uwaględnieniem szczególnych potrzeb grup docelowych. Egzaminowany powinien podać przynajmniej jeden przykład alternatywy dla danego ćwiczenia w przypadku zbyt niskiej i
zbyt wysokiej trudności. Ćwiczenia alternatywne w przypadku występujących ograniczeń mogą być
również główną składową (np. Zmiana pozycji wyjściowej na przykładowo „pozycja siedząca” w miejsce „pozycji leżącej” lub zastosowanie innego przyrządu).
W czwartej kolumnie egzaminowany podaje postępowanie w trakcie prowadzonego ćwiczenia (np.
zajęcia frontalne), ustalenia oraz formy podziału (np. szachownica) oraz niedbędnę przyrządy dla poszczególnych treści dla każdej części zajęć.

Praktyczna kontrola wyników
W części praktycznej ocenie podlega, czy egzaminowany jets w stanie zastosować niezbędne środki z
zachowaniem zasad metodycznych, zareagować w pojawiającej się sytuacji oraz dostosować do niego
podjęte działania. Powinien on wykazać, że potrafi w zastosowaniu praktycznych wpłynąć na zróżnicowane zachowanie uczestników w procesie uczenia się/uczenia innych (działania ukierunkowane na
uczestnika). zróżnicowane zachowanie uczestników w procesie uczenia się/uczenia innych może być
uzasadnione np. wiekiem, różnicą wieku w grupie, poprzednimi doświadczeniami oraz motywacją
uczestników.
Postępowanie egzaminowanego podczas egzaminu powinno odnosić się ściśle do oferty oraz grupy
docelowej. Egzaminowany powinien ponadto wykazać, że poprzez pochwałę, słowa otuchy, aprobaty
lub aktywizowazcję uczestników posiada niezbędne społeczne kompoetencje do prowadzenia zajęć w
grupie.
Podczas podsumowania i własnej refleksji na koniec egzaminu egzaminowany powinien umieć krytycznie ocenić swoje wyniki za pomocą następujących pytań:
 W jaki sposób planowanie zostało przeprowadzone w praktyce? Czy coś się zmieniło w stosunku do planu?
 Co szczególnie się udało w prowadzonym ćwiczeniu?
 Co można by było poprawić?
Rozpoznanie własnych „błędów“ oraz wyciągnięcie konsekwencji, wniosków stanowi ważną umiejęntność instruktora DOSB i nie będzie miało wpływu na negatywną ocenę.
Podczas całego egzaminu praktycznego należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty bezpieczeństwa.
Należy unikać możliwego niebezpeiczeństwa dla uczestników oraz usuwać wcześnie rozpoznane potencjalne niebespieczeństwo.

Wynik egzaminu do „zdał!“ lub „nie zdał!“
W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu „Nie zdał!“ istnieje możliwość bezpłatnej
wtórki egzaminu po uprzednim skontaktowaniu się z Europejską Akademią Sportu Landu Brandenburgia (ESAB).
Jeśli powtórny egzamin również nie zakończy się zdaniem egzaminu, istnieje wyłącznie możliwość
ponownego uczestnictwa w części szkolenia w zakresie określonych treści egzaminacyjnych zgodnie z
harmonogramem i ofertą cenową ESAB. Następnie musi on przystąpić do ponownego egzaminu na
koszt własny w celu uzyskania licencji.

WAŻNE!!!
Pisemne opracowanie stanowi obok egzaminu praktycznego składową oceny egzaminacyjnej.
Zachęcamy do zabrania ze sobą opracowania pisemnego w dniu egzaminu praktycznego,
aby móc przygotować się do realizowanego zadania.

Korzystanie z opracowania pisemnego poczas egzaminu praktycznego
jest niedozwolone!
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Trening sensomotoryczny rozgrzewka górne kończyny.mp4
1. Ćwiczenie – mobilizacja stawów barkowych
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca, górna część ciała podparta, zewnętrzna ręka luźno wisi w
kierunku do podłogi
Ruch wahadłowy ręki do przodu i do tyłu (dynamiczne kołysanie do przodu i do tyłu, 20 powtórzeń)
Teraz kołysać po przekątnej do przodu do wewnątrz i do tyłu na zewnątrz. (20 powtórzeń) - zmiana
strony
2. Ćwiczenie – mobilizacja obszaru barki-kark 1
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca
W czasie wydechu „zwinąć” ręce i odcinek piersiowy kręgosłupa, wzrok skierowany na podłogę
W czasie wdechu ręce przekręcić na zewnątrz, mostek unosi się (10 powtórzeń)
3. Ćwiczenie – mobilizacja obszaru barki-kark 2
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca, ręce rozłożone na boki
Jedna ręka przekręca się, druga ręka przekręca się w dół, głowa obraca się w kierunku górnej dłoni.
Zmiana stron: rotacja rąk, głowa obraca się w drugą stronę. (10 powtórzeń na stronę)
4. Ćwiczenie – Mobilizacja obszaru barki-kark; olkr 1
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca, ręce rozłożone na boki
Jedna ręka przekręca się, druga ręka przekręca się w dół, głowa obraca się w kierunku górnej dłoni,
górna część ciała przesuwa się w tym kierunku
Zmiana stron: rotacja rąk, głowa obraca się w drugą stronę, górna część ciała przesuwa się w bok (10
powtórzeń na stronę)
5. Ćwiczenie – Mobilizacja obszaru barki-kark; olkr 2
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca, jedna ręka do przodu, druga ręka do tyłu
z pełnym zamachem ugiąć stawy kolanowe, ręce dynamicznie zmieniają swoją pozycję (10
powtórzeń)
6. Ćwiczenie – Mobilizacja obszaru barki-kark; olkr 3
Pozycja wyjściowa: pozycja ugiętych kolan lub pozycja stojąca
Dynamicznie przejść do pozycji stojącej, górna część ciała rotacja do tyłu, jedną rękę wyprostować do
tyłu, wzrok podąża na tylną dłonią
Z pozycji ugiętych kolan dynamiczna rotacja w drugą stronę, ręce zmieniają swoją pozycję (10
powtórzeń na stronę)

7. Ćwiczenie – Mobilizacja obszaru barki-kark; olkr 4
Pozycja wyjściowa: pozycja ugiętych kolan, dłonie luźno odłożone
Podczas wdechu unieść jedną rękę w bok, górna część ciała rotacja, wzrok podąża za dłonią…
… przejść z powrotem do pozycji wyjściowej i obrócić w drugą stronę i wyprostować. (10 powtórzeń
na stronę)
8. Ćwiczenie – mobilizacja obszaru barki-kark
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca, ręce podwinięte przed ciałem
Przy wdechu poprowadzić ugiętą rękę do tyłu, górna część ciała rotacja do tyłu, wzrok podąża za
dłonią z tyłu… przejść z powrotem do pozycji wyjściowej i wykonać ruch z drugiej strony. (10
powtórzeń na stronę)
Przyjemnej zabawy

Trening sensomotoryczny rozgrzewka tułów.mp4
1. Ćwiczenie – mobilizacja obszaru barki-kark 1
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca
W czasie wydechu „zwinąć” ręce i odcinek piersiowy kręgosłupa, wzrok skierowany na podłogę
W czasie wdechu ręce przekręcić na zewnątrz, mostek unosi się (10 powtórzeń)
2. Ćwiczenie – mobilizacja obszaru barki-kark 2
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca, ręce rozłożone na boki
Jedna ręka przekręca się, druga ręka przekręca się w dół, głowa obraca się w kierunku górnej dłoni.
Zmiana stron: rotacja rąk, głowa obraca się w drugą stronę. (10 powtórzeń na stronę)
3. Ćwiczenie – Mobilizacja obszaru barki-kark; olkr 1
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca, ręce rozłożone na boki
Jedna ręka przekręca się, druga ręka przekręca się w dół, głowa obraca się w kierunku górnej dłoni,
górna część ciała przesuwa się w tym kierunku
Zmiana stron: rotacja rąk, głowa obraca się w drugą stronę, górna część ciała przesuwa się w bok (10
powtórzeń na stronę)
4. Ćwiczenie – Mobilizacja obszaru barki-kark; olkr 2
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca, jedna ręka do przodu, druga ręka do tyłu
z pełnym zamachem ugiąć stawy kolanowe, ręce dynamicznie zmieniają swoją pozycję (10
powtórzeń)
5. Ćwiczenie – Mobilizacja obszaru barki-kark; olkr 3
Pozycja wyjściowa: pozycja ugiętych kolan lub pozycja stojąca
dynamicznie przejść do pozycji stojącej, górna część ciała rotacja do tyłu, jedną rękę wyprostować do
tyłu, wzrok podąża na tylną dłonią
z pozycji ugiętych kolan dynamiczna rotacja w drugą stronę, ręce zmieniają swoją pozycję (10
powtórzeń na stronę)
6. Ćwiczenie – Mobilizacja obszaru barki-kark; olkr 4
Pozycja wyjściowa: pozycja ugiętych kolan, dłonie luźno odłożone
Podczas wdechu unieść jedną rękę w bok, górna część ciała rotacja, wzrok podąża za dłonią…
… przejść z powrotem do pozycji wyjściowej i obrócić w drugą stronę i wyprostować. (10 powtórzeń
na stronę)

7. Ćwiczenie – mobilizacja obszaru barki-kark
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca, ręce podwinięte przed ciałem
Przy wdechu poprowadzić ugiętą rękę do tyłu, górna część ciała rotacja do tyłu, wzrok podąża za
dłonią z tyłu… przejść z powrotem do pozycji wyjściowej i wykonać ruch z drugiej strony. (10
powtórzeń na stronę)
Przyjemnej zabawy

Trening sensomotoryczny rozgrzewka dolne kończyny.mp4
1. Ćwiczenie – mobilizacja staw biodrowy, staw kolanowy, staw skokowy
Chodzenie w miejscu... (30 powtórzeń)
2. Ćwiczenie – mobilizacja staw biodrowy
Pozycja wyjściowa: stanie na jednej nodze
Noga przeciwległa dynamicznie kołysze się do przodu… i do tyłu. (30 powtórzeń, zmiana strony)
Noga przeciwległa dynamicznie kołysze się po przekątnej do przodu… i do tyłu na zewnątrz. (30
powtórzeń, zmiana strony)
3. Ćwiczenie – mobilizacja staw biodrowy
Pozycja wyjściowa: stanie na jednej nodze
Noga w górze wykonuje okrężne ruchy w stawie biodrowym do góry… w bok... oraz w dół. (30
powtórzeń, zmiana strony)
4. Ćwiczenie – mobilizacja stawu skokowego
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca
unieść pięty, ewentualnie unieść też ręce (20 powtórzeń)

Trening sensomotoryczny część główna górne kończyny.mp4
1. Ćwiczenie – stabilizacja pasa barkowego 1
Pozycja wyjściowa: leżenie na brzuchu na piłce gimnastycznej, ręce ugięte
Ugięte ręce podnieść do góry… i ponownie poprowadzić w dół (15 powtórzeń)

2. Ćwiczenie – stabilizacja pasa barkowego 2
Pozycja wyjściowa: leżenie na brzuchu na piłce gimnastyczne, ręce ugięte w powietrzu
Naprzemiennie prostować obie ręce i ponownie poprowadzić ręce (naprzemiennie) do pozycji
wyjściowej (10 powtórzeń na stronę)

3. Ćwiczenie – stabilizacja pasa barkowego 3
Pozycja wyjściowa: leżenie na brzuchu na piłce gimnastyczne, ręce ugięte w powietrzu
Obie ręce równocześnie prowadzić do przodu i do tyłu. (15 powtórzeń)

4. Ćwiczenie – stabilizacja pasa barkowego 4
Pozycja wyjściowa: obie ręce prowadzić wyprostowane do przodu.
Na przemian prowadzić ręce w górę i w dół. (15 powtórzeń)

5. Ćwiczenie – stabilizacja pasa barkowego 5
Pozycja wyjściowa: podparcie na półpiłce
Jedna ręka unosi się do góry, górna część ciała rotacja, wzrok podąża za dłonią u góry.
Przejść z powrotem do pozycji wyjściowej. Wykonanie ruchu z drugiej strony. (15 powtórzeń na
stronę)

6. Ćwiczenie – stabilizacja pasa barkowego 6
Pozycja wyjściowa: podparcie na przedramionach na półpiłce
Wysunąć ręce do góry ze stawów barkowych... i ponownie opuścić. (15 powtórzeń)

7. Ćwiczenie – stabilizacja pasa barkowego 7

Pozycja wyjściowa: podparcie boczne na półpiłce, wzrok skierowany na dłoń, łokcie lekko ugięte
Lekko wyprostować łokcie i napiąć przedramię na półpiłce. (15 powtórzeń, zmiana strony)

Trening sensomotoryczny część główna tułów.mp4
1. Ćwiczenie – stabilizacja dolnej części tułowia
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, nogi razem
Upewnić się, że miednica jest ułożona w poziomie równo do podłogi.
Wariacja: ćwiczenie na poduszce balansowej
2. Ćwiczenie – stabilizacja dolnej części tułowia
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach na poduszce balansowej, nogi razem
Mięśnie dna miednicy napiąć do wewnątrz i do góry, unieść nogę do pozycji podwyższonej
Utrzymać napięcie mięśni dna miednicy, ponownie odstawić nogę
Mięśnie dna miednicy napiąć do wewnątrz i do góry, unieść drugą nogę do pozycji podwyższonej
Wariant: podnosić jedną po drugiej obie nogi, ponownie odstawić obie nogi jedną po drugiej, 10
powtórzeń na nogę
3. Ćwiczenie – stabilizacja dolnej części tułowia
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach na poduszce balansowej, nogi razem
Mięśnie dna miednicy napiąć do wewnątrz i do góry, unieść nogę do pozycji podwyższonej
Wyprostować nogę z pozycji podwyższonej do sufitu i wykonywać koliste ruchy.
Poprowadzić nogę z powrotem do podwyższonej pozycji i ponownie odstawić na podłogę.
Utworzyć napięcie mięśni dnia miednicy, drugą nogę podnieść do pozycji podwyższonej.
Wyprostować nogę z pozycji podwyższonej do sufitu i wykonywać koliste ruchy.
Poprowadzić nogę z powrotem do podwyższonej pozycji i ponownie odstawić na podłogę.
10 powtórzeń na nogę
4. Ćwiczenie – stabilizacja dolnej części tułowia
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, mięśnie dna miednicy napiąć do wewnątrz i do góry,
prowadzić nogi jedna po drugiej do pozycji podwyższonej
Jedną nogę wyprostować po przekątnej do przodu i do góry.
Poprowadzić nogę z powrotem do podwyższonej pozycji.

Drugą nogę wyprostować po przekątnej do przodu i do góry.
10 powtórzeń na stronę

5. Ćwiczenie – stabilizacja dolnej części tułowia
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach na wałku pilates, nogi razem
Napięcie mięśni dna miednicy do wewnątrz i do góry, jedna noga przesuwa się do przodu po
podłodze
Poprowadzić nogę z powrotem do pozycji wyjściowej.
Drugą nogę wyprostować na podłodze do przodu.
10 powtórzeń na nogę
6. Ćwiczenie – stabilizacja całego tułowia
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach na wałku pilates, nogi razem
Mięśnie dna miednicy napiąć do wewnątrz i do góry, unieść jedną rękę nad głową
Ponownie przejść z powrotem do pozycji wyjściowej.
Zmiana stron: drugą rękę poprowadzić za głową.
10 powtórzeń na stronę
7. Ćwiczenie – stabilizacja całego tułowia
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach na wałku pilates
Napiąć mięśnie dna miednicy do wewnątrz i do góry, jedną rękę i jedną nogę poprowadzić z dala od
ciała
Przejść z powrotem do pozycji wyjściowej.
Wyprostować drugą stronę po przekątnej
10 powtórzeń na stronę
8. Ćwiczenie – stabilizacja całego tułowia
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach na wałku pilates, nogi razem
Unieść ręce nad klatkę piersiową, palce dotykają się (ręce tworzą „koło“), łokcie są skierowane na
zewnątrz
Mięśnie dna miednicy napiąć do wewnątrz i do góry, ręce otwierają się podczas wdechu...
…i ponownie się złączają podczas wydechu. 15 powtórzeń

9. Ćwiczenie – stabilizacja całego tułowia
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach na wałku pilates, nogi razem
Unieść ręce nad klatkę piersiową, palce dotykają się (ręce tworzą „koło“), łokcie są skierowane na
zewnątrz
Napięcie mięśni dna miednicy, jedną nogę unieść do pozycji podwyższonej, ręce otwierają się w bok
Przejść z powrotem do pozycji wyjściowej, odstawić obie nogi.
Drugą nogę unieść do pozycji podwyższonej, ręce otwierają się w bok
10 powtórzeń na nogę
10. Ćwiczenie – stabilizacja całego tułowia
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach na wałku pilates, nogi złożone razem, ręce rozłożone do sufitu
Jedną rękę wysunąć daleko do sufitu i opuścić.
Drugą rękę wysunąć daleko do sufitu i ponownie opuścić.
10 powtórzeń na stronę
Wariacja: jedną rękę przesunąć po przekątnej nad ciałem do góry i na zewnątrz.
Przejść z powrotem do pozycji wyjściowej.
Drugą rękę przesunąć z drugiej strony nad ciałem do góry i na zewnątrz.
10 powtórzeń na stronę

Trening sensomotoryczny trening część główna dolne kończyny.mp4
1. Ćwiczenie – stabilizacja kończyn dolnych
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca na niestabilnej podkładce
pozycja przysiadu i ręce ugięte tworzące kształt litery U, 20 powtórzeń

2. Ćwiczenie – stabilizacja kończyn dolnych
Pozycja wyjściowa: pozycja przysiadu, ręce ułożone w kształt litery U na niestabilnej podkładce
Wycisnąć do góry i unieść jedną nogę w bok.
Zmiana strony, dynamicznie w prawo i w lewo na zmianę, 15 powtórzeń na stronę

3. Ćwiczenie – stabilizacja kończyn dolnych
Pozycja wyjściowa: wykrok na niestabilnej podkładce
Tylną nogę poprowadzić do tyłu i w górę.
dynamicznie do przodu i z powrotem, 20 powtórzeń, zmiana strony

4. Ćwiczenie – stabilizacja kończyn dolnych
Pozycja wyjściowa: pozycja leżenia na plecach, podudzia na piłce gimnastycznej
prostowanie biodra, miednica podnosi się z podłogi. 20 powtórzeń
Wariacja 1:
Pozycja wyjściowa: pozycja leżenia na plecach, stopy postawić na piłce gimnastycznej
prostowanie biodra, miednica podnosi się z podłogi. 20 powtórzeń
Wariacja 2:
Pozycja wyjściowa: pozycja leżenia na plecach, podudzia na piłce gimnastycznej, biodro
wyprostowane
Nogi na zmianę zdejmować z piłki i w górę. 10 powtórzeń na nogę

Trening sensomotoryczny koniec górne kończyny.mp4
1. Ćwiczenie – rozciąganie M. pectoralis
Pozycja wyjściowa: pozycja leżenia na plecach na półpiłce, ręce ugięte, dłonie na głowie
Łokcie opuścić w dół, utrzymać pozycję

2. Ćwiczenie – rozciąganie mięśni karku
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca
Przechylić głowę w bok, wzrok skierowany do przodu… przeciwległą rękę przesunąć do podłogi…
utrzymać pozycję
Przechyloną głowę dodatkowo przekręcić do ramienia. Utrzymać pozycję. Zmiana stron

Trening sensomotoryczny koniec tułów.mp4
1. Ćwiczenie – relaks mięśnie tułowia
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, ręce obejmują stawy kolanowe
Miednica przechyla się w lewo i w prawo w tę i z powrotem… 15 wolnych powtórzeń na stronę

2. Ćwiczenie – relaks mięśnie tułowia
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, nogi złożone razem, ręce rozłożone na boki
Opuścić stawy kolanowe na jedną stronę, głowa przekręca się w drugą stronę. Utrzymać pozycję
Przejść z powrotem do pozycji wyjściowej i zmiana stron

Trening sensomotoryczny koniec dolne kończyny.mp4
1. Ćwiczenie – rozciąganie M. piriformis
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, nogi razem
Położyć jedną stopę na przeciwległe udo.
Złapać udo obiema rękoma, przyciągnąć udo do brzucha, a przeciwległy staw kolanowy przesunąć w
dół. Utrzymać pozycję
Ponownie odstawić stopy, zmiana strony

2. Ćwiczenie – rozciąganie M. quadriceps femoris
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca
Ugiąć jedną nogę i przytrzymać za staw skokowy / stopę, wyrównać pozycję miednicy. Utrzymać
pozycję.
Odstawić nogę i zmiana strony
3. Ćwiczenie – rozciąganie adduktorów
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca w rozkroku
Przenieś ciężar na jedną stronę, ugiąć nogę, drugą nogę wyprostować, ręce leżą luźno na udzie,
przenieść ciężar do tyłu w dół.
Utrzymać pozycję. Zmiana stron
4. Ćwiczenie – rozciąganie M. triceps surae
Pozycja wyjściowa: pozycja wykroku
Górną część ciała pochylić do przodu, tylna pięta mocno wciśnięta w podłogę
Utrzymać pozycję, tylna pięta mocno wciśnięta w podłogę, zmiana strony
5. Ćwiczenie – rozciąganie grupy mięśni kulszowo-goleniowych
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca
Postawić nogę do przodu, ugiąć tylną nogę, czubek stopy pociągnąć do góry.
Utrzymać pozycję. Zmiana stron

