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Część teoretyczna do modułu „Tworzenie jednostek zajęciowych
w sporcie rehabilitacyjnym“

Zadania i możliwości zastosowania rehabilitacji poprzez sport
Grupę docelową sportu rehabilitacyjnego stanowią osoby niepełnosprawne lub zagrożone
niepełnosprawnością.

Celem

jest

możliwie

długotrwałe

zapewnienie

sprawnego

funkcjonowania w społeczeństwie i życiu zawodowym. Do tej grupy docelowej należą również
osoby cierpiące na choroby przewlekłe, które jeszcze nie zostały wykluczone z życia
zawodowego lub społecznego, ale są takim wykluczeniem zagrożone. Rehabilitacja
realizowana poprzez sport działa poprzez prowadzenie zajęć lub gier sportowych na osoby
niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością, które mogą posiadają niezbędną
mobilność oraz odporność psychiczną i fizyczną do wykonywania ćwiczeń w grupie. Podczas
zajęć należy wspierać dynamiczny rozwój grupy, wymianę doświadczeń oraz pomagać
uczestnikom się usamodzielnić. (por. Federalny Związek ds. Rehabilitacji, 2011)

Rozgraniczenie w stosunku do innych metod terapii
Możliwe terapie
Gimnastyka
korekcyjna /
chorych

Zakres




Gimnastyka



korekcyjna na
przyrządach




Medyczna terapia
treningowa






Odtworzenie umiejętności poruszania się i funkcjonowania ciała
ludzkiego
Stwierdzenie konieczności medycznej wyłącznie na podstawie
zaświadczenia lekarskiego (skierowanie/recepta)
Zastosowanie pierwotnie manualnych umiejętności fizjoterapeuty,
ewentualnie uzupełnionych poprzez naturalne fizyczne bodźce
Polepszenie funkcjonowania mięśni wraz z włączeniem przynależnych
tkanek stawowych i podporowych poprzez zastosowanie wiedzy dot.
Prowadzenia treningu oraz specjalistycznych przyrządów
rehabilitacyjnych
Sporządzenie indywidualnego planu treningowego uwzględniając
medyczne wskazania pop przeprowadzonej wnikliwej analizie celu
zwiększenie kondycji i polepszenia koordynacji (fizjoterapeuta)
Zastosowanie po operacjach, urazach oraz przy chronicznych
dolegliwościach
Celowy trening z ciałem, częściowo z zastosowaniem przyżądów pod
opieką lekarza w celu leczenia schorzeń
Warunkiem jest uprzednie odpowiednie wskazanie od lekarza
Prowadzenie treningu pod okiem lekarza
Część terapii może być zlecona do wykonania wyspecjalizowanemu
personelowi (fizjoterapeutom, specjalistą w zakresie wiedzy o
sporcie)
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Postawa i odchylenia od właściwej postawy

Punkty obserwacji

Ustawienie
OSK - lordoza
OPK - kifoza

głowy
Ustawienie obręczy barkowej i barków

OLK - lordoza / ustawienie miednicy

Ustawienie kolan & osie nóg

Ustawienie
stóp
Przy zmianach fizjologicznych postawy rozróżniamy wady postawy oraz schorzenia
kręgosłupa.


Wada postawy: Możliwe jest wyrównanie odstępstw postawy po wezwaniu do niego.



Choroba kręgosłupa: Postawa nie może zostać od razu poprawiona. Jest to
najczęściej skutkiem utrwalonej słabej postawy ciała z dostosowanym do tej sytuacji
aparatem ruchu.
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Wady postawy
Plecy wklęsłe

Plecy okrągłe

Plecy płaskie

Możliwe cechy w obrębie Możliwe cechy w obrębie Możliwe cechy w obrębie
kręgosłupa i miednicy:
kręgosłupa i miednicy:
kręgosłupa i miednicy:




OPK - hiperkifoza
OLK - hiperlordoza
Silnie wysunięta
miednica





OPK - hiperkifoza
OLK - hipolordoza
Poste ustawienie
miednicy





OPK - hipokifoza
OLK - hipolordoza
Poste ustawienie
miednicy

Ustawienie głowy i odcinka Ustawienie głowy i odcinka Ustawienie głowy i odcinka
kręgosłupa szyjnego mogą się kręgosłupa szyjnego mogą się kręgosłupa szyjnego mogą się
znacznie różnić!
znacznie różnić!
znacznie różnić!

Wady postawy
OPK - hiperkifoza
=„Plecy okrągłe“

OLK - hiperlordoza
= „Plecy okrągłe w krzyżu“

OLK - hipolordoza
= „Plecy płaskie“ w odcinku
lędźwiowym

Przykładowe konsekwencje dla zajęć sportowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilizacja OPK, w szczególności w zakresie rozciągania
Świadome ruchy w celu roziągnięcia OPK
Wzmacnianie muskulatury w celu wygięcia OPK
Zmiana zachowań
Zmiana stosunku
Świadome ruchu i stabilizacja prawidłowego ustawienia
miednicy
Wzmacnianie muskulatury w celu wygięcia OLK
Wzmocnienie mięśni w celu prawidłowego ustawienia
miednicy
Zmiana zachowań
Zmiana stosunku
Mobilizacja OLK, w szczególności w zakresie rozciągania
Świadome wykonywanie ruchu w celu roziągnięcia OLK
Wzmacnianie muskulatury w celu wygięcia OLK
Zmiana zachowań
Zmiana stosunku
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Wady postawy

Przykładowe konsekwencje dla zajęć sportowych

Podniesienie obręczy

•

barkowej

•

Świadome wykonanie ruchu obniżające i podnoszące
obręcz barkową
Wzmacnianie muskulatury w celu obniżenia obręczy
barkowej
Zmiana zachowań
Zmiana stosunku
Wzmacnianie muskulatury w celu uzyskania
zewnętrznej rotacji barków
Zmiana zachowań
Zmiana stosunku
Wzmacnianie muskulatury w celu cofnięcia obręczy
barkowej
Zmiana zachowań
Zmiana stosunku
Świadome wykonanie ruchu i postawa w obrębie
ustawienia głowy
Wzmacnianie muskulatury w celu cofnięcia głowy
Zmiana zachowań
Zmiana stosunku

= „wysoko ustawione barki“

Wewnętrzna rotacja barków

•
•
•

Protrakcja obręczy barkowej

•
•
•

= „barki do przodu“
Protrakcja głowy
=„Głowa pochylona
do przodu“

Wady postawy

•
•
•
•
•
•

Przykładowe konsekwencje dla zajęć sportowych

Genu valgum

•

= „nogi X“

•
•

Genu varum
= „nogi O“
Pes varus
= „chodzi na zewnętrznej

•
•
•

Stabilizacja osi bóg / trening sensomotoryczny (stanie
na dwóch i na jednej nodze)
Wzmocnienie grupy mięśni „Pes Anserinus
Stabilizacja osi bóg / trening sensomotoryczny (stanie
na dwóch i na jednej nodze)
Wzmocnienie mięśni biceps femoris
Trening sensomotoryczny (stanie na dwóch i na jednej
nodze)
Wzmacnianie muskulatury w celu pronacji stóp

części stóp“
Pes valgus

•

= „chodzi na wewnętrznej

•

Trening sensomotoryczny (stanie na dwóch i na jednej
nodze)
Wzmacnianie muskulatury w celu supinacji stóp

części stóp“
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Równowaga mięśniowa

Rozluźnić m. trapezius
Wzmocnić m. trapezius

M. pectoralis
Rozciągnąć

M. latissimus dorsi
Wzmocnić

Mm. rhomboidei
Wzmocnić
M. erector spinae
thorakal
Wzmocnić

M. erector spinae
w odcinku lędźwiowym
odciążyć!

M. gluteus
wzmocnić

Wzmocnić
mięśnie brzucha
Rozciągnąć

M. iliopsoas
Rozciągnąć

Wzmocnić
abduktory
zewnętrzne
rotatory

i
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Zaburzenie równowagi neuromięśniowej
Układ mięśniowy to organ wykonawczy systemu nerwowego. Stąd nie należy rozpatrywać
problemów w ich zakresie osobno. Podział na skróconą i osłabioną muskulaturę jest z
dzisiejszego punktu widzenia zbyt ogólny, ponieważ wpływa na stan i funkcjonowanie
neuromięśniowe ma wiele czynników.
Objawy zaburzeń równowagi neuromięśniowej (wg Freiwalda)
Typ

1

-

Zaburzenie

równowagi

neuromięśniowej

spowodowane

treningiem,

ograniczające sprawność o wymiarze fizjologicznym
Cechy




Konsekwencje
Znaczne odchylenie od wartości
normatywnych
Nieograniczona sprawność
Brak dolegliwości




Brak interwencji przy braku
dolegliwości
Regularna kontrola w formie badań
medycyny sportowej

(Wg Freiwald & Engelhardt, 2009)
Typ 2 - Zaburzenie równowagi neuromięśniowej spowodowane treningiem, zawodami o
wymiarze patologicznym
Cechy





Konsekwencje
Odchylenie od wartości
normatywnych
Zaburzenia koordynacji
Ograniczona sprawność
Brak dolegliwości lub początkowe
dolegliwości






Dostosowanie planu treningowego
Trening łagodzący, trening techniki,
korygowanie nawyków ruchowych
Interwencja terapeutyczna
Sprawdzenie wyposażenia i
warunków środowiskowych

(Wg Freiwald & Engelhardt, 2009)
Typ 3 - Reaktywne-symptomatyczne zaburzenie równowagi neuromięśniowej
Cechy


Dolegliwości spowodowane
chorobami lub urazami zbadanymi
klinicznie (artroza, blokady, itp.)
 Obniżenie sprawności sensorycznej
i/lub strukturalnej
 Aktywizacja neuromięśniowa
dostosowana do czynników
patogennych
(Wg Freiwald & Engelhardt, 2009)

Konsekwencje


Przyczynę zmienionej
neuromięśniowej aktywizacji należy
zdiagnozować i usunąć
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Typ 4 - Reaktywne-kompensacyjne zaburzenie równowagi neuromięśniowej
Cechy

Konsekwencje



Reakcja na zachorowanie lub uraz,
jednak aktywizacja neuromięśniowa
przebiega kompensacyjnie, należy
zatem dostosować ją do przyczyn
dolegliwości i obciążeń
strukturalnych
 Informacje sensoryczne
dostosowane zostają do sytuacji
(Wg Freiwald & Engelhardt, 2009)



Interwencja wg zapotrzebowania

Typ 5 - Wynikające z obciążeń codziennych skutkujące patologiami zaburzenie
równowagi neuromięśniowej
Cechy






Konsekwencje
Dolegliwości z nadwyrężenia, braku
lub zbyt niskiego wykorzystania
mięśni
Słabo wytrenowany układ mięśniowy
Napięcia
Miogeloza i stwardnienia mięśni






Ingerencja w mechanizmy
odpowiedzialne za ten stan
Zmiana zachowań
Zmiana stosunku
Wsparcie poprzez terapię sportem /
fizjoterapię, trening wyrównujący

(Wg Freiwald & Engelhardt, 2009)
Typ 6 - Wynikające z cech osobowych zaburzenie równowagi neuromięśniowej
Cechy


Odstępstwa wynikające z zależności
pomiędzy osobowością a nawykami
ruchowymi
 Wpływy psychospołeczne (wypadki
losowe, stres, żałoba, frustracja, ...),
depresje i przyjmowane leki
zmieniają aktywność
neuromięśniową
(Wg Freiwald & Engelhardt, 2009)

Konsekwencje





Znalezienie przyczyny (poprzez
wsparcie psychologów, pedagogów,
lekarzy)
Interwencja psychologiczna
Aktywny trening, który wpłynie
pozytywnie na psyche (ćwiczenia
odprężające, yoga.....)

Niniejsza lista objawów nie ma charakteru naukowego i nie jest wyczerpująca. Jest one jedynie
pomocą orientacyjną w obieraniu strategii postępowania i planowania jednostek treningowych.
Przedstawione objawy występują często w połączeniu.
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Proces gojenia ran i jego fazy
Przegląd faz gojenia ran
Przebiegające procesy

Faza
Faza zapalna

-

Faza proliferacyjna

-

Faza remodelingu

-

Minimalizowanie krwawienia poprzez zwężenie
naczyń
Rozszerzanie naczyń po ustaniu krwawienia w celu
optymalnej opieki
Czyszczenie okolicy rany
Rozpoczyna się zaraz po fazie zapalnej z
niewielkim opóźnieniem
Aktywacja tworzenia nowych komórek
Stabilizacja brzegów rany i kontrakcja brzegów ran
Płynne przejście z fazy proliferacyjnej do fazy
remodelingu
Faza włóknienia w zależności od obciążeń
wpływających na gojenie
Stabilizacja nowo wykształconych włókien poprzez
tworzenie połączeń pomiędzy włóknami

(wg Diemer & Sutor, 2006)

Długość trwania faz gojenia dla układu mięśniowego, dysków i chrząstek
Mięśnie

Dysk

Chrząstka

(Zewnętrzny
pierścień włóknisty)
Faza zapalna

Ok. 2 dni

Ok. 2– 5 dni

Brak, jeśli dotyczy
tylko chrząstki
2 - 5 dni, jeśli dotyczy
również
podchrzęstnej
warstwy kości

Faza proliferacyjna Ok. 7– 14 dni przy

Ok. 3– 6 tygodni

Ok. 3 miesiące

Przynajmniej rok

Ok. 6- 9 miesięcy

naciągniętym mięśniu
Ok. 14– 21 dni przy
pęknięciu włókien
Faza remodelingu

Od 3. tygodnia

(wg Diemer & Sutor, 2006)
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Obrazy kliniczne chorób
Zwyrodnieniowe choroby stawów, artroza, zapalenie stawów
Definicja:
W przypadku zdrowej warstwy chrząstki powstaje w kostnych częściach stawu forma
amortyzatora. Amortyzuje on twarde i niespodziewane ruchy. Ponadto warstwa chrząstki
umożliwia poprzez jej gładką powierzchnię oraz maź stawową bezproblemowy przebieg ruchu.
Jako zwyrodnieniowe choroby stawów określa się choroby stawowe spowodowane poprzez
ścieranie lub zużycie stawów, które charakteryzują się zaawansowaną degeneracją chrząstki
stawowej. Taką chorobę zwyrodnieniową nazywamy artrozą. W przypadku tego obrazu
klinicznego choroby wspierająca warstwa chrząstki staje się coraz cieńsza, co powoduje, że
wierzchnia warstwa stawu staje się szorstka. Może się ona rozwinąć do tego stopnia, że
warstwa chrząstki zostanie częściowo uszkodzona. Skutkiem tego podczas ruchu w stawie
kość trze o kość.
Umiejscowienie:
Artroza może występować we wszystkich stawach. Najczęściej jednak występuje w stawach
kolanowych, w palcach, ramionach oraz w biodrach.
Symptomy choroby:


Bóle stawów



Ograniczenie ruchów



Pozycja ochronna



Zapalenie wewnętrznej części stawu oraz zapalenie samego stawu jako skutek.

Konsekwencje dla zajęć sportowych:


Ruch bez obciążenia



Mobilizacja



Wzmacnianie muskulatury w celu stabilizacji i odciążenia



Trening sensomotoryczny



Ćwiczenie utrzymania właściwej postawy i ruchu
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Protezy stawowe
Jeśli nie można wyrównać zwyrodnieniowych chorób stawów w sposób konwencjonalnych (np.
poprzez ćwiczenia), możliwe jest operacyjne zastąpienie części stawu lub całego stawu
poprzez protezę. Może być to również konieczne w wyniku doznanych urazów np. podczas
wypadku (przykładowo złamanie szyjki kości udowej). Postępowanie podczas spotu
rehabilitacyjnego należy kierować po operacji wg celów konserwatywnego leczenia.
Konsekwencje dla zajęć sportowych:


Ruch bez obciążenia



Mobilizacja



Wzmacnianie muskulatury w celu stabilizacji i odciążenia



Trening sensomotoryczny



Ćwiczenie utrzymania właściwej postawy i ruchu

Należy zwrócić uwagę, czy uczestnik zajęć sportowych może być tak obciążony, że może brać
udział w zajęciach w grupie. Ponadto należy uwzględniać cechy szczególne różnych protez
stawowych. Do szczególnego postępowania zaliczamy fakt, że sztuczne stawy nie mogą być
poddawane celowo addukcji. Istnieje ryzyko zwichnięcia protezy stawowej.
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Zwyrodnieniowe choroby kręgosłupa
Zmniejszenie zdolności do wiązania płynu / Ubytek płynu wewnątrz
dysku
(dysk może przyjąć mniejszy nacisk / zmniejszenie wysokości dysku)

Zwiększone absorbowanie krążków
Poluzowanie struktury /

międzykręgowych

Niestabilność segmentów

ze sklerotyzacją blaszek granicznych
(= osteochondroza)

Dyslokacja kręgów w stosunku do siebie

Nadwyrężenie stawów kręgowych

(=pseudospondylolisthesis / kręgozmyk

prowadzi do powstania artrozy

rzekomy)

(= spondyloartroza)

Zwiększone obciążenie trzonów kręgu lub stawów kręgowych
prowadzi do tworzenia się osteofitów krawędziowych
(tworzenie się na trzonach kręgu (= zniekształcające zapalenie
kręgów)

Zwężenie kanału kręgowego

Zwężenie otworów wewnątrzkręgowych

(= stenoza kanału kręgowego)

z możliwie radykalnymi objawami
(= stenoza otworów międzykręgowych)

Przedstawione zmiany zwyrodnieniowe mogą mieć wpływ na siebie i występują często
w połączeniu z innymi zwyrodnieniami.
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Zachorowanie

Mechanizm wywołujący

Osteochondroza =

•
•

Zwiększone absorbowanie krążków
międzykręgowych wraz ze
sklerotyzacją blaszek granicznych
niedożywionej tkanki chrzęstnej

•
•
•

oraz późniejsze tworzenie się tkanki
kostnej na „randach” trzonów kręgu

Zmniejszenie wysokości dysku  Wzrost nacisku
Degeneracja z mikrozłamaniami w obrębie kości pod
chrząstką stawową
Zakłócenie „odżywiania” tkanki bradytroficznej
Proces zdrowienia prowadzi do nerwowych i
naczyniowych inwazji  „generator bólu”
Pęknięcia w obrębie kręgów (wewnętrzne nucleus
pulposus oraz zewnętrzne anulus fibrosus)

•

Skutki: Pęknięcia dysków, stenozy kanałów
kręgowych

Spondylartroza =

•

Zmiany zwyrodnieniowe chrząstek

•
•
•

Zmniejszenie wysokości dysku  Wzrost nacisku na
powierzchniach stawowych
Zwyrodnienie stawu
Zwiększenie powierzchni stawu poprzez powstanie
skostniałych „narośli” w celu kompensacji
Zmniejszenie ujścia nerwów rdzeniowych

kształtowanie się „narośli” kostnych

•

Skutek: Stenoza otworów międzykręgowych

Kręgozmyk rzekomy =

•

„Przesunięcie” dysków w stosunku

•
•
•
•
•

Zmniejszenie wysokości dysku prowadzi do
poluzowania się struktury
Niestabilność segmentów
Skutek: Dyslokacja kręgów w stosunku do siebie
Zwiększone absorbowanie stawów i kręgów
Powstanie skostniałych „narośli” w celu kompensacji
Skutek: Stenoza kanałów kręgowych i/lub stenoza
otworów międzykręgowych
Kompensacyjna reakcja ciała na długotrwałe zbyt duże
obciążenie w obrębie kręgosłupa oraz powierzchni
stawowych kręgosłupa
„Ciało próbuje rozdzielić nacisk na większą
powierzchnię”

= Spondylosis deformans

stawowych stawów
międzykręgowych przez
nadwyrężenie oraz późniejsze

do siebie wynikające z niestabilności
segmentów

Stenoza kanałów kręgowych =

•

Zwężenie kanału kręgowego

•

Stenoza otworów

•

międzykręgowych =
Zwężenie otworów
wewnątrzkręgowych („ujścia”
nerwów rdzeniowych z kręgosłupa)
Możliwe objawy wypadnięcia dysku
(radykalne objawy)

•

Kompensacyjna reakcja ciała na długotrwałe zbyt duże
obciążenie w obrębie kręgosłupa oraz powierzchni
stawowych kręgosłupa
„Ciało próbuje rozdzielić nacisk na większą
powierzchnię”
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Protruzja / Prolaps krążka międzykręgowego
Definicja:






Protruzja krążka międzykręgowego
o

Wypuklina krążka międzykręgowego

o

Anulus fibrosus (pierścień włóknisty) jeszcze nie został przerwany

Wypadnięcie dysku
o

Anulus fibrosus został przerwany

o

Części nucleus pulposus (jądra miażdżystego) mogą się uwypuklać

Sekwestracja
o

Całkowite wydzielenie się istniejącej przepukliny bez połączenia z krążkiem
międzykręgowym

Przyczyna:
 Proces degeneracji wewnątrz dysku
Symptomy choroby:


Ból lokalny i promieniujący



Reakcja zapalna



Uszkodzenie nerwu



Postawa wymuszona



Zaburzenia wrażliwości (np. Odrętwiałość nogi)
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Osłabienie układu mięśniowego



Zespół ogona końskiego  poprzez nacisk na włókna korzeni nerwowych w kanale
kręgowym

Konsekwencje dla zajęć sportowych:


Mobilizacja i aktywizacja przemiany materii w krążkach międzykręgowych
o

Zmniejszenie postawy ochronnej poprzez ćwiczenia wyrównujące



Trening sensomotoryczny



Wzmacnianie i stabilizacja jak również rozciąganie mięśni tułowia



o

Wzmacnianie górnych i tylnych mięśni tułowia

o

Wzmacnianie mięśni brzucha  poprzez zmniejszenie napięcia w dolnej tylnej
części tułowia

o

Rozciąganie mięśni klatki piersiowej

o

Rozciąganie mięśni bioder

Ćwiczenie utrzymania właściwej postawy i ruchu

M. Bechterew (Spondylitis ankylosans, ZZSK)
Definicja:


Chroniczne zapalne schodzenie reumatyczne z towarzyszącym bólem i sztywnością w
kifozie całego kręgosłupa z typowymi obrazami na zdjęciach rentgenowskich (wygląd
„kija bambusowego”)

Przyczyna:


Nieznana, podejrzewa się choroby autoimmunologiczne

Objawy:






Początkowo objawy niespecyficzne
Głęboki ból pleców
Bóle i blokady stawu krzyżowo-biodrowego
Ograniczenie ruchomości kręgosłupa
Ograniczona mechanika oddychania (ruch klatki piersiowej podczas wdechu i
wydechu) poprzez skostnienie stawów żebrowo-kręgowych

Konsekwencje dla zajęć sportowych:



„Ruch, ruch i jeszcze raz ruch” (mobilizacja, rozciąganie, wzmacnianie)
Utrzymanie statyki kręgosłupa w celu poprawy / zachowania jakości życia
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M. Scheuermanna
Definicja:



Zakłócenie wzrostu na odcinku piersiowym kr. oraz na odcinku lędźwiowym (rzadziej)
na krążkach międzykręgowych z klinowatą deformacją kręgów oraz hiperkifozą
Nieodwracalna po zakończonej fazie wzrostu (kifoza młodzieńcza)

Przyczyna:




nieznana
Zakłócenie przemiany kolagenowej i w chrząstkach są brane pod uwagę
Dziedziczenie

Objawy:






Plecy okrągłe
Często hiperlordoza kompensacyjna w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
Obręcz barkowa do przodu
Głowa często przechylona do przodu
Ograniczona sprawność witalna

Konsekwencje dla zajęć sportowych:







Prostowanie i rozciąganie kręgosłupa
Trening wyrównujący w przypadku złej postawy
Polepszenie ruchomości
Ćwiczenia oddechowe
Lokalna bolesność uciskowa i stwardnienie mięśni
W fazie ostrego bólu: Unikanie sportów o dużym obciążeniu kompresyjnym oraz
obciążeniu w skrętach

Spondyloliza / Spondylolisteza
Spondyloliza
Definicja:


Jedno- lub obustronna przerwa w części międzywyrostkowej kręgu, praktycznie
wyłącznie w obrębie lędźwiowym

Przyczyna:


Wrodzona wada dolnych wyrostków stawowych i deformacja górnego stawy
krzyżowego w formie zgrubienia i przesunięcia
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Mechaniczno-dynamiczne obciążenie poprzez ciągły przeprost i nadmierne obciążenie
w skrętach (w młodym wieku)



Powstałe w wyniku traumy, czynnik sport: nadzwyczajne biomechaniczne obciążenie
odcinka lędźwiowego (dyscypliny z jednoczesnym przeprostem i rotacją)

Spondylolisteza
Definicja:


Ześlizgnięcie kręgów, spowodowane spondylolizą

Przyczyna:


Występowanie jednocześnie:



zmniejszonej stabilności, zakłóceń wzrostu w obrębie kości krzyżowej i / lub kręgosłupa
lędźwiowego (trapez)



Deformacja tkanki krążków międzykręgowych prowadzi do wysunięcia i ześlizgnięcia
kręgu

Objawy:


Najczęściej bezobjawowo



Przejściowe lekkie niecharakterystyczne bóle w fazie rozwoju spondylolizy



Początek procesu ześlizgiwania się: częściowa niestabilność, bóle podczas
poruszania się, ew. objawy radykalne

Konsekwencje dla zajęć sportowych:


Ćwiczenia stabilizujące tułów



Utrzymanie statyki kręgosłupa w celu uniknięcia przeprostu kręgosłupa lędźwiowego



Ustawienie i stabilizacja fizjologicznej lordozy lędźwiowej



Trening sensomotoryczny
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Fibromialgia
Definicja: Fibromialgią określane są ogólne bóle tkankowo-mięśniowe
Przyczyna: Obecnie choroba ta nie jest wyjaśniona poprzez procesy chorobowe.
Objawy: Centralnym objawem są ogólne bóle w obrębie tkanek i mięśni. Mowa tu o
utrzymujących się, głębokich bólach mięśni, którym może towarzyszyć złe samopoczucie.
Mogą pojawić się w dalszym rozwoju również dolegliwości psychiczne takie jak depresja czy
lęki
Konsekwencje dla zajęć sportowych: Najważniejszym elementem leczenia fibromialgii jest
ruch. Szczególnie zalecane są treningi ruchowe i wytrzymałościowe w zakresie aerobowym.
W celu leczenia chorób towarzyszących można stosować techniki relaksacyjne.

Skolioza
Definicja: Skolioza jest deformacją kręgosłupa powstałą w fazie wzrostu. Charakteryzuje się
utrwalonym odchyleniem bocznym, rotacją kręgów w stosunku do siebie i skrętem kręgów i
ostatecznie kręgosłupa.
Przyczyna: Około 85% skolioz ma podłoże idiopatyczne, tzn. o nienznanej przyczynie.
Podział: Skolioza infantylna 0 -3 rok życia
Skolioza wczesnodziecięca 4 -10 rok życia
Skolioza młodzieńcza: po ukończeniu 10. roku życia
Objawy / Stadia: Skolioza postępuje szczególnie szybko o okresie wzrostu (od 5. roku życia
do okresu dojrzewania). Zostaje zakwalifikowana jako deformacja wzrostowa.


Utrwalenie przechylenia kręgosłupa do jednej ze stron wraz z oscylacją pozostałej
części kręgosłupa w celu znalezienia równowagi



Rotacja kręgów w stosunku do siebie



Skręcenie kręgosłupa, tzn. krzywy wzrost kręgu może powstawać w wyniku
zmieniających się nacisków.



Zsuwanie się w skręcie jednego lub wielu kręgów.

Skolioza rozwija się najczęściej powoli.
Mogą pojawić się w dalszym rozwoju silnej skoliozy uszkodzenia płuc, serca, nerek lub jelit w
wyniku ucisku.
Określenie stopnia skoliozy następuje na postawie obliczonego stopnia skrzywienia metodą
Cobba.
do 20°: fizjoterapia
20-40°: Fizjoterapia i gorset
od 40°: operacja
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Konsekwencje dla zajęć sportowych:


Ćwiczenia wyrównujące



Ćwiczenia wzmacniające



Ćwiczenia oddechowe



Polepszenie ruchomości



Trening świadomego poruszania i poczucia ciała

Osteoporoza

Definicja: W przypadku osteoporozy mówimy o systematycznej chorobie szkieletu, która
często przebiega w sposób napadowy. Charakterystyczne dla osteoporozy są niska masa
kostna oraz zaburzenia w mikro architekturze przestrzennej kości z towarzyszącą zwiększoną
podatnością na złamania i fraktury kości
Przyczyna: Tkanka kostna ulega przez całe życie procesom resorpcji i przebudowy dzięki
osteoklastom i osteoblastom. Rocznie odnawiane jest 4-10% łącznej masy kości poprzez ten
proces, który nazywany jest bone remodelling. Maksymalna masa kości osiągana jest około
20-30 roku życia (peak bone mass) i zależy od genetycznych predyspozycji, płci, pokolenia,
odżywiania, nawyków, aktywności fizycznej oraz konsumpcji używek.
Począwszy od okresu dojrzewania następuje przemiana materii w kości poza dyspozycją
genetyczną przez proces wchłanianie wapnia i witaminy D oraz poprzez absorbowanie
mechaniczne. W okresie dojrzewania kość staje się organem ciała regulowanym hormonami
płciowymi. W przypadku kobiet głównym hormonem jest estradiol. Aż do menopauzy masa
kości zmniejsza się tylko nieznacznie przy regularnym cyklu oraz przy ograniczeniu czynników
ryzyka (jak np. palenie). Od wystąpienia menopauzy wzrasta ryzyko osteoporozy
postmenopauzalnej poprzez zmniejszenie poziomu estradiolu Od 40. roku życia zaburza się
równowaga

pomiędzy

osteoklastami

i

osteoblastami

na

korzyść

osteoklastów

odpowiedzialnych za resorpcję kości. Resorpcja rozpoczyna się powoli (ok. 0,5-1% na rok),
częściowo przyspiesza (3-6%) i stabilizuje się w późnym wieku ponownie (ok. 0,5-1%).
Początkowo resorpcji ulega silniej wewnętrzna istota gąbczasta (substantia spongiosa) a
następnie zewnętrzna tkanka kostna zbita (substantia corticalis).
W przypadku mężczyzn resorpcja istoty kości jest mniejsza o około 30% a niżeli w przypadku
kobiet. W ten sposób są oni zdecydowanie rzadziej i w mniejszym stopniu dotknięci
osteoporozą. Spowodowane jest to inną gospodarką hormonalna mężyczzn.
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Objawy:


Zmniejszenie gęstości kości



Bóle
o

Mostek

o

Łuk żebrowy

o

Kość łonowa

o

Stawy kolanowe

o

Stawy międzykręgowe

o

Bóle mięśniowe

o

Ischialgia

Konsekwencje dla zajęć sportowych:


Ćwiczenia wzmacniające dla stabilizacji układu mięśniowo-szkieletowego



Ćwiczenia ruchowe, których pobudzanie prowadzi do utrzymania i odbudowy struktury
kości



Wzmacnianie pewności siebie i poczucia własnej wartości



Motywacja do ciągłej aktywności
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Przebieg zajęć (wprowadzenie, część główna, zakończenie)
Wprowadzenie (ok. 10- 15 minut)
Cel:

Aktywowanie układu sercowo-naczyniowego
Aktywacja układu współczulnego
Psychiczne i fizyczne przygotowanie do obciążeń w dalszej części zajęć
Profilaktyka urazów
Stymulacja ukrwienia

Zakres:

Mobilizacja

Stabilizacja
Aktywowanie układu sercowo-naczyniowego
Specjalistyczna rozgrzewka
Część główna (ok. 30- 40 minut)
Cel:

Stworzenie wyrównanego stosunku napięcia mięśniowego.
Przygotowanie nowych / zregenerowanych struktur (mięśnie, ścięgna,
wiązadła) na codzienne zmagania, obciążenia.
Zmniejszenie bólu
Wyłączenie postawy ochronnej
Stworzenie fizjologicznego poczucia ciała

Zakres: Docelowe ćwiczenia ruchowe
Ćwiczenia stabilizujące
Ćwiczenia wzmacniające
Ew. wybrane gry wspierające cel zajęć
Zakończenie (ok. 10- 15 minut)
Cel: fizyczne i psychiczne zakończenie jednostki zajęciowej
Aktywacja układu współczulnego
Zakres: Mobilizacja
Rozciąganie
Ćwiczenia oddechowe
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Przegląd wszystkich ćwiczeń
Ćwiczenia na mobilizację na początku zajęć
Rolowanie / prostowanie górnej części tułowia
Pozycja woźnicy, rolowanie / prostowanie górnej części tułowia
Rotacja tułowia w pozycji stojącej
Strzała i łuk
Wykrok + rotacja tułowia
Ćwiczenia na wzmocnienie mięśni tułowia
Pozycja stojąca, łopatki ściągnięte do tyłu w dół
Siekanie rękoma
Pompka przy ścianie, rozsuwanie i opuszczanie
Odpowiedni wypad (wojownik)
Piłka gimnastyczna z pozycji półprzysiadu rolowanie do przodu i do tyłu
Piłka gimnastyczna z pozycji półprzysiadu rolowanie do boku
Z pozycji półprzysiadu podnoszenie piłki gimnastycznej do boku
Klęk podparty z przywodzeniem i odwodzeniem
Pozycja deski, krążenie wyprostowaną nogą
Jaskółka
Pozycja leżąca na brzuchu na piłce gimnastycznej, ręce za głową, zginać i prostować OPK
Pozycja leżąca na brzuchu na piłce gimnastycznej, unosić ręce w lekkim zgięciu
Pozycja leżąca na brzuchu na piłce gimnastyce, , prostować ręce w lekkim zgięciu
Pozycja leżąca na brzuchu, unosić i opuszczać ręce w lekkim zgięciu
Pozycja leżąca na brzuchu, podawać małą piłkę nad ciałem
Podpór bokiem na przedramieniu, unoszenie i opuszczanie miednicy
Podpór bokiem na przedramieniu, podnoszenie się na wyprostowanych nogach
Podpór bokiem na przedramieniu, przywodzenie i odwodzenie ręki i nogi
Podpór bokiem na przedramieniu na wyprostowanych nogach
Podpór bokiem na przedramieniu, skręty
Ćwiczenia na wzmocnienie mięśni brzucha
Opieranie się na „leżaku”
Nogi ugięte w powietrzu, unoszenie miednicy do sufitu
Stawy kolanowe unosić i opuszczać
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Rolowanie z piłką gimnastyczną
Przywodzenie i odwodzenie z piłką gimnastyczną
deska
Deska na piłce gimnastycznej
Deska + unoszenie nogi
Deska na piłce gimnastyce + unoszenie nogi
Deska + przywodzenie nogi bokiem do tułowia i następnie prostowanie do tyłu i do góry
Pies, pozycja z yogi
Ćwiczenia na wzmocnienie mięśni nóg
Z pozycji półprzysiadu prostowanie nogi do boku na podłodze
Z pozycji półprzysiadu prostowanie nogi do tyłu na podłodze
Stanie na jednej nodze, krążenia, ew. ósemki
Wypad unosić i opuszczać
Wypad + tylna noga do góry
Stanie na jednej nodze, odwodzenie nogi
Pozycja stojąca z przywodzeniem i odwodzeniem
Półprzysiad + odwodzenie
Ćwiczenia na wzmocnienie mięśni pośladków
Mostek na obu nogach
Mostek z wyprostowaną nogą
Mostek na obu nogach na piłce gimnastycznej
Mostek z wyprostowaną nogą na piłce gimnastycznej
Mostek z obiema nogami na piłce gimnastycznej + taśmą
Mostek z wyprostowaną nogą na piłce gimnastycznej
Klęk podparty, unosić i opuszczać nogę w lekkim zgięciu
„Skoczek narciarski”
Ćwiczenia na wzmocnienie mięśni biodrowych
Pozycja leżąca bokiem, unosić i opuszczać wyprostowaną nogę
Pozycja leżąca bokiem + ugięta noga do góry/do dołu
Ćwiczenie mobilizujące na piłce gimnastycznej (do wykonania również w części głównej
zajęć)
Rotacja tułowia z piłką gimnastyczną I
Rotacja tułowia z piłką gimnastyczną II
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Ćwiczenia z taśmą theraband
Rozciąganie taśmy przed tułowiem
Przenoszenie taśmy nad głową do przodu i do tyłu
Półprzysiad, taśma skrzyżowana
Ręce w lekkim zgięciu, rotacja na zewnątrz z taśmą
PNF – Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facylitacja na piłce gimnastycznej
Mostek z taśmą theraband
Ćwiczenia na mobilizację na zakończenie zajęć
Mobilizacja kręgosłupa piersiowego w pozycji siedzącej
Skłon boczny na piłce gimnastycznej
Mobilizacja tułowia w pozycji siedzącej
Mobilizacja kręgosłupa lędźwiowego w pozycji siedzącej
Rotacja tułowia w pozycji bocznej leżącej
Pozycja leżąca w skręconym przysiadzie z wyprostowaną nogą
Ćwiczenia na rozciąganie na zakończenie zajęć
Rozciąganie mięśni kulszowo-goleniowych I
Rozciąganie prostownika pleców w pozycji dziecka
Rozciąganie mięśni kulszowo-goleniowych II
Rozciąganie mięśni kulszowo-goleniowych III
Rozciąganie mięśni łydek w wypadzie
Rozciąganie m. iliopsoas w wypadzie
Rozciąganie m. quadriceps femoris w pozycji stojącej
Rozciąganie m. piriformis w pozycji stojącej
Rozciąganie mięśni przywodzicieli
Rozciąganie m. pectoralis w pozycji stojącej
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Część praktyczna do modułu „Tworzenie jednostek zajęciowych w sporcie
rehabilitacyjnym“
Ćwiczenia na mobilizację na początku zajęć
Rolowanie / prostowanie górnej części tułowia

Cel: Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa + odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów
barkowych
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca, ramiona wyprostowane wyprostowane do boku
Opis wykonywanego ruchu:
Podczas wydechu opuszczać głowę oraz mostek, rotacja stawów barkowych do
wewnątrz
Podczas wdechu podnosić głowę oraz mostek, rotacja stawów barkowych na zewnątrz
Możliwe wariacje:
Ćwiczenie można wykonywać również w pozycji siedzącej.
Ramiona mogą być również wyprostowane wzdłuż tułowia.
Punkty wiążące:
Miednica w pozycji wyprostowanej
Nacisk podczas tego ruchu kładziemy na rozciąganie/prostowanie!
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Pozycja woźnicy, Rolowanie / prostowanie górnej części tułowia

Cel: Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa + odcinka szyjnego kręgosłupa
Pozycja wyjściowa: Pozycja woźnicy, pozycja siedząca bez oparcia, ręce oparte na udach
Opis wykonywanego ruchu: Podczas wdechu unieść mostek, łopatki ściągamy do
kręgosłupa i do pośladków, wzrok skierowany na wprost.
Podczas wydechu opuszczać wzrok, opuszczać mostek, łopatki ściągnąć do przodu.
Możliwe wariacje:
Ćwiczenie można wykonywać również w pozycji siedzącej.
Mostek podnosi się i opuszcza.
Miednica porusza się w przeciwnym kierunku.
Rotacja tułowia w pozycji stojącej

Cel: Mobilizacja kręgosłupa do rotacji
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca, ramiona skrzyżowane na piersi
Opis wykonywanego ruchu:
Podczas wdechu rotacja tułowia do boku, ramię po tej stronie prowadzić do tyłu, wzrok
podąża za ręką.
Podczas wydechu powrót do pozycji wyjściowej.
Wykonanie ruchu do drugiego boku.
Możliwe wariacje: Ćwiczenie można wykonywać również w pozycji siedzącej.
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Punkty wiążące:
Miednica w pozycji wyprostowanej i skierowana do przodu, łopatki skierowane do tyłu
i do dołu.
Strzała i łuk

Cel: Mobilizacja kręgosłupa do rotacji i do rozciągania
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca, ramiona na wysokości mostka
Opis wykonywanego ruchu:
Podczas wdechu poprowadzić jedno ramię do tyłu, wzrok podąża za ręką.
Podczas wydechu powrót do pozycji wyjściowej.
Zmiana stron
Możliwe wariacje: Ćwiczenie można wykonywać również w pozycji siedzącej.
Miednica w pozycji wyprostowanej i skierowana do przodu.
Wykrok + rotacja tułowia

Cel: Mobilizacja kręgosłupa
Pozycja wyjściowa: Wykrok + podpór ręki
Opis wykonywanego ruchu:
Podczas wdechu poprowadzić jedno ramię do sufitu, tułów rotuje do jednego boku,
wzrok podąża za ręką.
Podczas wydechu opuszczać rękę do podłogi, rotacja tułowia do pozycji wyjściowej.
Wykonanie ruchu do drugiego boku.
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Możliwe wariacje:
Ćwiczenie można wykonywać również w pozycji stojącej. Ramiona są w tym przypadku
skierowane do podłogi.
Staw kolanowy przedni nie wykracza poza stopę.
Stopa z tyłu skierowana jest do przodu, pięta oderwana od podłogi.
Miednica skierowana horyzontalnie do podłogi.
Ćwiczenia na wzmocnienie mięśni tułowia
Pozycja stojąca, łopatki ściągnięte do tyłu w dół

Cel: Trening fizjologicznej postawy ciała
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca
Opis wykonywanego ruchu: Unoszenie mostka w pozycji wyjściowej, przywodzenie ramion
do miednicy, obroty ramion w rotacji zewnętrznej
Stawy kolanowe lekko ugięte, miednica w pozycji prostej, napięcie miednicy i brzucha, łopatki
prowadzić do podłogi
Siekanie rękoma

Cel: Stabilizacja tułowia, wzmacnianie małych, głębokich mięśni pleców
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca, miednica w pozycji wyprostowanej, napięcie dna mięśni
miednicy i brzucha, łopatki przeniesione do tyłu i do dołu.
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Opis wykonywanego ruchu: Wyprostowane ręce poruszają się do przodu i to tyłu
naprzemiennie szybkimi małymi ruchami
Możliwe wariacje: niewielkie obciążenie na ręce
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, miednica stabilnie w jednej pozycji

Pompka przy ścianie, rozsuwanie i opuszczanie

Cel: Wzmocnienie m. seratus, umocowanie łopatek do tułowia
Pozycja wyjściowa: Deska przy ścianie
Opis wykonywanego ruchu: Najpierw powoli opuszczać w obrębie OPK do stawów
barkowych, następnie szeroko rozsuwać w obrębie OPK.
Możliwe wariacje: Wykonanie ćwiczenia w pozycji deski

Napięcie miednica-brzuch, przesuwanie łopatek w kierunku miednicy
Odpowiedni wypad (wojownik)

Cel: Stabilizacja tułowia, stabilizacja kończyn dolnych
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Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca
Opis wykonywanego ruchu: Wypad do przodu, obie ręce po bokach po przekątnej uniesione
do góry, wzrok skierowany do podłogi
Możliwe wariacje: Unoszenie ramion do boku
Przedni staw kolanowy stabilny, odcinek piersiowy kręgosłupa wyprostowany, napięcie
miednica-brzuch.
Piłka gimnastyczna z półprzysiadu rolowanie do przodu i do tyłu

Cel: Mobilizacja kręgosłupa, unikanie postawy ochronnej
Pozycja wyjściowa: Półprzysiad przed piłką gimnastyczną
Opis wykonywanego ruchu: Dynamiczne rolowanie piłki do przodu i do tyłu, prostowanie
kręgosłupa i ramion
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch

Piłka gimnastyczna z pozycji półprzysiadu rolowanie do boku

Cel: Mobilizacja kręgosłupa, unikanie postawy ochronnej
Pozycja wyjściowa: Półprzysiad przed piłką gimnastyczną
Opis wykonywanego ruchu: Dynamiczne rolowanie piłki do przodu i do tyłu, jak również do
boków, prostowanie kręgosłupa i ramion
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch
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Z pozycji półprzysiadu podnoszenie piłki gimnastycznej do boku

Cel: Stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa: Półprzysiad
Opis wykonywanego ruchu: Powoli ale dynamicznie unosić piłkę przed mostkiem w tę i z
powrotem.
Możliwe wariacje: Różnicowanie wielkości piłki oraz ciężaru, wypad
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, przesuwanie łopatek w kierunku miednicy, stawy
kolanowe powyżej stóp
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Klęk podparty przywodzenie/odwodzenie

Cel: Wzmocnienie mięśni pleców i pośladków
Pozycja wyjściowa: Klęk podparty
Opis wykonywanego ruchu: Po przekątnej jedno ramię unosić do przodu lub w bok z
jednoczesnym prostowaniem przeciwległej nogi do tyłu.
Możliwe wariacje: Najpierw prostowanie ręki/nogi, dopiero następnie po przekątnej.
Punkty wiążące: Udo nogi w podporze wskazujące podłogę, napięcie miednica-brzuch
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Deska, krążenia wyprostowaną nogą

Cel: Stabilizacja w stawie biodrowym, wzmocnienie mięśni brzucha wzmocnienie mięśni
pośladków
Pozycja wyjściowa: Deska, jedna noga ugięta na podłodze,druga noga wyprostowana i do
góry
Opis wykonywanego ruchu: Krążenia wyprostowaną nogą. Na co kłaść nacisk podczas
ćwiczenia: Udo nogi w podporze wskazujące cały czas pionowo podłogę .
Możliwe wariacje: Staw kolanowy nogi w podporze można umieścić na lekko ruchomym
podłoży (ręcznik, poduszka)
Punkty wiążące: Udo nogi w podporze wskazujące podłogę, napięcie miednica-brzuch
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Jaskółka

Cel: Stabilizacja tułowia, stabilizacja, pozycja na jednej nodze, ćwiczenie równowagi
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca, jedna noga w powietrzu
Opis wykonywanego ruchu: Pochylić tułów do przodu, ramiona wyprostować do przodu lub
w bok z jednoczesnym prostowaniem nogi do tyłu i unoszeniem.
Możliwe wariacje: Na końcu ruchu można wykonać siekanie rękoma. Tylną nogę prowadzić
tylko tak daleko do tyłu, aby palce stopy dotykały jeszcze podłogi.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch
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Pozycja leżąca na brzuchu na piłce gimnastycznej, ręce za głową, zginać
i prostować OPK

Cel: Wzmocnienie górnych partii tułowia
Mm. rhomboidei
M. trapezius
Pozycja wyjściowa: Pozycja leżąca na brzuchu na piłce gimnastycznej, koniuszki palców na
głowie
Opis wykonywanego ruchu: Prowadzić łokcie dynamicznie w górę i w dół. Podczas
unoszenia aktywne przesuwanie łopatek w kierunku kręgosłupa i do miednicy.
Możliwe wariacje: Pozycja leżąca na brzuchu na piłce gimnastycznej lub pozycja stojąca
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, łopatki
Pozycja leżąca na brzuchu na piłce gimnastycznej, unosić ręce w lekkim zgięciu

Cel: Wzmocnienie górnych partii tułowia
Mm. rhomboidei
M. trapezius
Prostownik grzbietu w górnych partiach pleców
Pozycja wyjściowa: Pozycja leżąca na brzuchu na piłce gimnastycznej, ręce w lekkim zgięciu
pod stawami barkowymi
Opis wykonywanego ruchu: Unosić i opuszczać dynamicznie ręce w lekkim zgięciu.
Podczas unoszenia aktywne przesuwanie łopatek w kierunku kręgosłupa i do miednicy.
Możliwe wariacje: Pozycja leżąca na brzuchu na piłce gimnastycznej, jednocześnie rozciągać
taśmę.
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Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, łopatki, OLK pozostaje poziomo!

Pozycja leżąca na brzuchu na piłce gimnastyce, prostowanie rąk w lekkim zgięciu

Cel: Wzmocnienie górnych partii tułowia
Mm. rhomboidei
M. trapezius
Prostownik grzbietu w górnych partiach pleców
Pozycja wyjściowa: Pozycja leżąca na brzuchu na piłce gimnastycznej, ręce w lekkim zgięciu
pna wysokości głowy
Opis wykonywanego ruchu: Prostować dynamicznie ugięte ręce do przodu do litery „V” i
powrót do pozycji wyjściowej. Podczas powrotu do pozycji wyjściowej aktywnie ściągać łopatki
w kierunku miednicy.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, łopatki, OLK pozostaje poziomo!
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Możliwe wariacje: Pozycja leżąca na brzuchu lub pozycja stojąca bez piłki gimnastycznej

Pozycja leżąca na brzuchu, unosić i opuszczać ręce w lekkim zgięciu

Cel: Wzmocnienie górnych partii tułowia
M. rhomboidei
M. trapezius
Prostownik grzbietu w górnych partiach pleców
Pozycja wyjściowa: Pozycja leżąca na brzuchu, ręce w lekkim zgięciu obok ciała
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Opis wykonywanego ruchu: Unosić i opuszczać dynamicznie ręce w lekkim zgięciu.
Podczas unoszenia aktywne przesuwanie łopatek w kierunku kręgosłupa i do miednicy.
Możliwe wariacje: Pozycja leżąca na brzuchu na piłce gimnastycznej, jednocześnie rozciągać
taśmę; ręce z pozycji lekko ugiętej poruszać do przodu i do tyłu
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, łopatki, OLK pozostaje poziomo!

Pozycja leżąca na brzuchu, podawać małą piłkę nad ciałem

Cel: Wzmocnienie górnych partii tułowia
M. rhomboidei
M. trapezius
Prostownik grzbietu w górnych partiach pleców
Pozycja wyjściowa: Pozycja leżąca na brzuchu, ręce w lekkim zgięciu w powietrzu
Opis wykonywanego ruchu: Dynamicznie podawać małą piłkę nad ciałem + zmiana
kierunku.
Możliwe wariacje: Podawanie piłki tylko przed ciałem lub wykonanie ćwiczenia z małym
hantlem (0,5 kg).
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, przesuwanie łopatek w kierunku miednicy, kiery
ręce przesuwamy do ciała i w dół.
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Podpór bokiem na przedramieniu, unoszenie i opuszczanie miednicy

Cel: Stabilizacja tułowia, wzmocnienie mięśni brzucha wzmocnienie mięśni tułowia
Pozycja wyjściowa: Podpór bokiem z ugiętymi lub wyprostowanymi nogami, uda i tułów
pozostają w jednej linii.
Opis wykonywanego ruchu: Prowadzić miednicę dynamicznie w górę i w dół
Możliwe wariacje: Zginanie i prostowanie stawów kolanowych
Punkty wiążące: Prostowanie bioder, napięcie miednica-brzuch, przesuwanie łopatek w
kierunku miednicy
Podpór bokiem na przedramieniu, podnoszenie miednicy z wyprostowanymi nogami
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Podpór bokiem na przedramieniu, przywodzenie i odwodzenie ręki i nogi

Cel: Stabilizacja tułowia, wzmocnienie mięśni brzucha wzmocnienie mięśni tułowia
Pozycja wyjściowa: Podpór bokiem na przedramieniu, miednica uniesiona, górna noga
ugięta, górną ręką sięgnąć do kolana
Opis wykonywanego ruchu: Dynamicznie prostować i uginać z pozycji wyjściowej.
Możliwe wariacje: Ręce w podporze na przedramieniu lub ugięte, noga ugięta lub
wyprostowana
Punkty wiążące: Prostowanie bioder, napięcie miednica-brzuch, przesuwanie łopatek w
kierunku miednicy
Podpór bokiem na przedramieniu na wyprostowanych nogach
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Podpór bokiem na przedramieniu, skręty

Cel: Stabilizacja tułowia, mobilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa: Podpór bokiem na przedramieniu
Opis wykonywanego ruchu: Poprowadzić górne ramię pod tułowiem, następnie
wyprostować rękę do sufitu, wzrok podąża za ręką
Możliwe wariacje: nogi ugięte lub wyprostowane
Punkty wiążące: Prostowanie bioder, napięcie miednica-brzuch, przesuwanie łopatek w
kierunku miednicy
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Ćwiczenia na wzmocnienie mięśni brzucha

Opieranie się na „leżaku”

Cel: Wzmocnienie mięśni brzucha
Pozycja wyjściowa: Pozycja siedząca na podłodze, nogi w zgięciu postawione na podłodze,
mostek przesunięty do sufitu
Opis wykonywanego ruchu: Powoli odchylać się do tyłu, „oprzeć się” i powrócić do pozycji
wyjściowej. Ćwiczenie można wykonywać w dalszym kroku do boku.
Możliwe wariacje: Pozycja siedząca na krześle; na koniec pierwszej części ruchu wykonywać
ruch siekanie rękoma lub prostowania rąk do boku
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch; wystąpienie bólu w odcinku lędźwiowym podczas
ćwiczenia oznacza, że mięśnie brzucha są jeszcze za słabe. Należy w takim przypadku
wybrać inne ćwiczenie wzmacniające!
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Nogi ugięte w powietrzu, unoszenie miednicy do sufitu

Cel: Wzmocnienie mięśni brzucha
Pozycja wyjściowa: Pozycja leżąca na plecach, nogi ugięte w powietrzu lub proste do sufitu
Opis wykonywanego ruchu: Napiąć podbrzusze i unieść miednicę do góry w kierunku sufitu,
następnie powoli ją opuścić
Możliwe wariacje: Ramiona mogą być również wyprostowane do góry w kierunku sufitu. Nogi
ugięte lub wyprostowane
Punkty wiążące: Wykonywanie ćwiczenia do góry w kierunku sufitu. Napięcie miednicabrzuch
Stawy kolanowe unosić i opuszczać

Cel: Wzmocnienie mięśni brzucha
Pozycja wyjściowa: Z pozycji podpór na przedramieniu, stawy kolanowe ugięte spoczywają
na podłodze
Opis wykonywanego ruchu: Najpierw lekko oderwać kolana od podłogi, następnie
dynamicznie prostować i zginać stawy kolanowe.
Możliwe wariacje: Podczas unoszenia kolan przejść do pozycji deski
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Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, przesuwanie łopatek w kierunku miednicy

Rolowanie na piłce gimnastycznej

Cel: Wzmocnienie mięśni brzucha
Pozycja wyjściowa: Pozycja klęcząca przed piłką gimnastyczną, ręce ugięte oparte na piłce
Opis wykonywanego ruchu: Powoli rolować przedramionami piłkę gimnastyczną do przodu,
miednica przesuwa się przed stawy kolanowe.
Możliwe wariacje: Kolana dla wzmocnienia oderwać od podłogi
Punkty wiążące: Przedramiona oparte na piłce gimnastycznej, w pozycji końcowej łokcie
znajdują się pod stawami barkowymi, napięcie miednica-brzuch.
Przywodzenie i odwodzenie z piłką gimnastyczną

Cel: Wzmocnienie mięśni brzucha
Pozycja wyjściowa: Podpór na wyprostowanych rękach na podłodze, kolana przyciągnięte
do brzucha, podudzia oparte na piłce gimnastycznej
Opis wykonywanego ruchu: Nogi wyprostować do tyłu a następnie ponownie ugiąć stawy
kolanowe i przyciągnąć piłkę do siebie
Możliwe wariacje: W pozycji końcowej na piłce mogą pozostawać albo tylko koniuszki palców
stóp albo całe podudzia. Ćwiczenie to można wykonywać również w na wałku pilatesowym
zamiast na piłce gimnastycznej.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, przesuwanie łopatek w kierunku miednicy
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Deska

Cel: Wzmocnienie mięśni brzucha
Pozycja wyjściowa: Podpór na przedramieniu, stawy kolanowe ugięte spoczywają na
podłodze
Opis wykonywanego ruchu: Najpierw lekko oderwać kolana od podłogi, następnie
wyprostować nogi
Możliwe wariacje: Różne wariacje dla podporu na przedramieniu
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch; przesuwanie łopatek w kierunku miednicy.

Deska na piłce gimnastycznej

Cel: Wzmocnienie mięśni brzucha
Pozycja wyjściowa: Pozycja klęcząca przed piłką gimnastyczną, ręce ugięte oparte na piłce
Opis wykonywanego ruchu: Najpierw oderwać kolana od podłogi, następnie wyprostować
nogi
Możliwe wariacje: Wykonanie ćwiczenia bez piłki gimnastycznej w podporze na
przedramionach
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, w pozycji końcowej łokcie znajdują się pod
stawami barkowymi, ściąganie łopatek w kierunku miednicy
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Deska + unoszenie nogi

Deska na piłce gimnastyce + unoszenie nogi
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Deska + przywodzenie nogi bokiem do tułowia i następnie prostowanie do tyłu i do góry
Pies, pozycja z yogi
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Ćwiczenia na wzmocnienie mięśni nóg
Z pozycji półprzysiadu prostowanie nogi do boku na podłodze

Cel: Wzmacnianie mięśni nóg + pośladków, stabilizacja kończyn dolnych, poprawa równowagi
Pozycja wyjściowa: Półprzysiad
Opis wykonywanego ruchu: Przesuwanie jednej stopy po podłodze do boku lub do tyłu.
Możliwe wariacje: Stanie na jednej nodze na niestabilnym podłożu lub dla lepszej stabilizacji
z tyczką w ręku.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, w półprzysiadzie zwrócić uwagę, aby pośladki
przesunięte były do tyłu i w dół oraz stawy kolanowe powyżej stawu skokowego (w pionie).
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Z pozycji półprzysiadu prostowanie nogi do tyłu na podłodze

Cel: Wzmacnianie mięśni nóg + pośladków, stabilizacja kończyn dolnych, poprawa równowagi
Pozycja wyjściowa: Półprzysiad
Opis wykonywanego ruchu: Przesuwanie jednej stopy po podłodze do boku lub do tyłu.
Możliwe wariacje: Stanie na jednej nodze na niestabilnym podłożu lub dla lepszej stabilizacji
z tyczką w ręku.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, w półprzysiadzie zwrócić uwagę, aby pośladki
przesunięte były do tyłu i w dół oraz stawy kolanowe powyżej stawu skokowego (w pionie).
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Stanie na jednej nodze, krążenia, ew. ósemki

Cel: Wzmacnianie mięśni nóg + pośladków, stabilizacja kończyn dolnych
Pozycja wyjściowa: Stanie na jednej nodze
Opis wykonywanego ruchu: Noga w powietrzy wykonuje krążenia w obu kierunkach lub kręci
ósemki. Zmiana stron
Możliwe wariacje: Stanie na jednej nodze na niestabilnym podłożu lub dla lepszej stabilizacji
z tyczką w ręku.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch
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Wypad unosić i opuszczać

Cel: Wzmacnianie mięśni nóg + pośladków, stabilizacja kończyn dolnych
Pozycja wyjściowa: Wykrok
Opis wykonywanego ruchu: Kolano z tyłu dynamicznie opuszczamy i unosimy.
Możliwe wariacje: Wykrok, przednią nogę można umieścić na ruchomym podłożu. Dla
lepszej stabilizacji z tyczką w ręku njako podporą.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch. Staw kolanowy przedni nie wykracza poza stopę.
Zwrócić uwagę, aby staw kolanowy pozostał w osi i nie przesuwał się ani do zewnątrz ani do
wewnątrz.
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Wypad + tylna noga do góry

Cel: Wzmacnianie mięśni nóg + pośladków, stabilizacja kończyn dolnych
Pozycja wyjściowa: Wykrok
Opis wykonywanego ruchu: Prowadzić tylną nogę do przodu i w górę, wypad do tyłu i z
powrotem
Możliwe wariacje: Wykrok, przednią nogę można umieścić na ruchomym podłożu. Dla
lepszej stabilizacji z tyczką w ręku njako podporą.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch. Staw kolanowy przedni nie wykracza poza stopę.
Zwrócić uwagę, aby staw kolanowy pozostał w osi i nie przesuwał się ani do zewnątrz ani do
wewnątrz.
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Stanie na jednej nodze, odwodzenie nogi

Cel: Wzmacnianie mięśni nóg + pośladków, stabilizacja kończyn dolnych, poprawa równowagi
Pozycja wyjściowa: Stanie na jednej nodze
Opis wykonywanego ruchu: Przesuwanie wolnej nogi do boku lub ew. do boku i do tyłu.
Dynamicznie przywodzić i odwodzić.
Możliwe wariacje: Stanie na jednej nodze na niestabilnym podłożu lub dla lepszej stabilizacji
z tyczką w ręku.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch
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Pozycja stojąca, przywodzenie i odwodzenie ręki i nogi

Cel: Wzmacnianie mięśni nóg + pośladków, stabilizacja kończyn dolnych, poprawa równowagi
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca
Opis wykonywanego ruchu: Unieść jedną nogę, po przekątnej wyprostować ramię,
dynamicznie przywodzić i odwodzić + zmiana strony
Możliwe wariacje: Tylną nogę prowadzić tylko tak daleko do boku, aby palce stopy dotykały
lekko podłogi.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch
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Półprzysiad + odwodzenie

Cel: Wzmacnianie mięśni nóg + pośladków, stabilizacja kończyn dolnych, poprawa równowagi
Pozycja wyjściowa: Półprzysiad
Opis wykonywanego ruchu: Wycisk do góry z jednoczesnym odwodzeniem nogi do boku.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, w półprzysiadzie zwrócić uwagę, aby pośladki
przesunięte były do tyłu i w dół oraz stawy kolanowe powyżej stawu skokowego (w pionie).
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Ćwiczenia na wzmocnienie mięśni pośladków
Mostek na obu nogach

Cel: Wzmocnienie mięśni pośladków
Pozycja wyjściowa: Pozycja leżąca na plecach, nogi ugięte na podłodze lub jedna
wyprostowana do sufitu
Opis wykonywanego ruchu: Unosić i opuszczać dynamicznie miednicę.
Możliwe wariacje: Prostowanie nogi; pozycja leżąca na długiej rolce pilatesowej.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, prostowanie bioder
Mostek z wyprostowaną nogą
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Mostek na obu nogach na piłce gimnastycznej

Mostek z wyprostowaną nogą na piłce gimnastycznej

Mostek z obiema nogami na piłce gimnastycznej + taśmą
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Mostek z wyprostowaną nogą na piłce gimnastycznej

Klęk podparty, unosić i opuszczać dynamicznie nogi w ugięciu.

Cel: Wzmocnienie mięśni pośladków
Pozycja wyjściowa: Klęk podparty
Opis wykonywanego ruchu: Jedną nogę zgiąć, unosić i opuszczać dynamicznie. Zmiana
stron
Możliwe wariacje: Aby chronić nadgarstki ćwiczenie to można wykonać w pozycji podporu na
przedramionach.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, odcinek lędźwiowy kręgosłupa pozostaje w
poziomie ewentualnie nie przechodzi w hiperlordozę.
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„Skoczek narciarski”

Cel: Wzmacnianie mięśni pośladków, poprawa równowagi
Pozycja wyjściowa: Kucki
Opis wykonywanego ruchu: Z pozycji stojącej przejść w kucki, następnie z całą siłą wycisnąć
ciało do góry i przejść do pozycji stojącej.
Możliwe wariacje: Nie stawać na palcach stóp tylko od razu stanąć mocno na piętach i z tej
pozycji wyjść do góry.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, stawy kolanowe powyżej stóp/stawów
skokowych w pionie.
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Ćwiczenia na wzmocnienie mięśni biodrowych
Pozycja leżąca bokiem, unosić i opuszczać wyprostowaną nogę

Cel: Stabilizacja stawu biodrowego
Pozycja wyjściowa: Pozycji boczna leżąca
Opis wykonywanego ruchu: Nogę górną wyprostować lub ugiąć i unosić oraz opuszczać.
Możliwe wariacje: Obi nogi są ugięte, pięty pozostają ustawione na sobie, górne kolano
unieść/opuścić.
Punkty wiążące: Miednica w pozycji wyprostowanej, napięcie miednica-brzuch

Pozycja leżąca bokiem + ugięta noga do góry/do dołu
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Ćwiczenie mobilizujące na piłce gimnastycznej (do wykonania również w części głównej
zajęć)
Rotacja tułowia z piłką gimnastyczną I

Cel: Mobilizacja kręgosłupa, stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa: Podpór bokiem na przedramieniu na piłce gimnastycznej, jedna noga
ugięta, druga noga wyprostowana
Opis wykonywanego ruchu: Poprowadzić górne ramię pod tułowiem, następnie
wyprostować rękę do sufitu, wzrok podąża za ręką.
Możliwe wariacje: Podpór na piłce na wyciągniętej ręce
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch
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Rotacja tułowia z piłką gimnastyczną II

Cel: Mobilizacja kręgosłupa, stabilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca w rozkroku przed piłką gimnastyczną, ręce ugięte oparte
na piłce
Opis wykonywanego ruchu: Poprowadzić jedno ramię do sufitu, drugą rękę przesunąć na
piłce do boku, wzrok podąża za ręką do góry
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch
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Ćwiczenia z taśmą theraband
Rozciąganie taśmy przed tułowiem

Cel: Wzmocnienie górnych partii tułowia
Mm. rhomboidei + m. trapezius
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca, ramiona wyprostowane przed ciałem
Opis wykonywanego ruchu: Wyprostowane ręce przyciągnąć do siebie na wysokości
mostka + ściąganie łopatek w kierunku miednicy.
Możliwe wariacje: Ćwiczenie w parze
Przenoszenie taśmy nad głową do przodu i do tyłu

Cel: Wzmocnienie górnych partii tułowia
Mm. rhomboidei + m. trapezius
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca, ramiona wyprostowane z taśmą wyprostowane do sufitu
Opis wykonywanego ruchu: Przenoszenie taśmy za głową do dołu.
Możliwe wariacje: Przenoszenie taśmy przed głową do dołu.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch; ściąganie łopatek w kierunku miednicy
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Półprzysiad, taśma na krzyż

Cel: Wzmocnienie górnych partii tułowia
Mm. rhomboidei
M. trapezius
Prostownik grzbietu w górnych partiach pleców
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca, taśma pod stopami i na krzyż
Opis wykonywanego ruchu: Z pozycji stojącej przejść w półprzysiad, następnie ugięte
ramiona unieść na wysokość barków, wzrok skierowany w podłogę.
Możliwe wariacje: bez taśmy z mniejszymi lub większymi hantlami
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch; ściąganie łopatek w kierunku miednicy
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch; ściąganie łopatek w kierunku miednicy
Ręce w lekkim zgięciu, rotacja na zewnątrz z taśmą

Cel: Wzmocnienie rotatorów zewnętrznych w stawie barkowym
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca, ramiona ugięte blisko przy tułowiu
Opis wykonywanego ruchu: Ściągnąć barki do tyłu i do dołu, łokcie ściśle przylegają do
tułowia, przedramiona poprowadzić do boków.
Możliwe wariacje: Wykonanie ćwiczenia w pozycji bocznej leżącej z małymi hantlami
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch; ściąganie łopatek do kręgosłupa i do miednicy
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PNF – Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facylitacja na piłce gimnastycznej

Cel: Stabilizacja tułowia, mobilizacja tułowia
Pozycja wyjściowa: Pozycja siedząca na piłce gimnastycznej, skręt tułowia do jednego boku
w pochyle do przodu
Opis wykonywanego ruchu: Z pozycji wyjściowej skręt na drugą stronę oraz prostowanie +
ramię unieść do sufitu.
Możliwe wariacje: Wykonanie ćwiczenia w pozycji stojącej. Z i bez taśmy theraband.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, wzrok podąża za górną ręką
Mostek z taśmą theraband

Cel: Wzmocnienie mięśni pośladków
Pozycja wyjściowa: Pozycja leżąca na plecach, stopy na ruchomym podłożu, taśma na
kościach biodrowych i umocowana rękoma na podłodze
Opis wykonywanego ruchu: Napiąć podbrzusze i unieść miednicę do góry w kierunku sufitu
napinając jednocześnie taśmę, wyprostować biodra.
Możliwe wariacje: Bez niestabilnego podłoża
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch
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Ćwiczenia na mobilizację na zakończenie zajęć
Mobilizacja kręgosłupa piersiowego w pozycji siedzącej

Cel: Mobilizacja kręgosłupa piersiowego
Pozycja wyjściowa: Pozycja siedząca, nogi oparte na podłodze
Opis wykonywanego ruchu: Rolowanie odcinka piersiowego kręgosłupa, wzrok skierowany
w podłogę, unoszenie mostka do góry, wzrok skierowany do przodu
Możliwe wariacje: Wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej na piłce gimnastycznej lub na
stołku
Punkty wiążące: Miednica porusza się w przeciwnym kierunku. Śledzenie ruchu.
Skłon do boku na piłce gimnastycznej

Cel: Mobilizacja skłonów tułowia
Pozycja wyjściowa: Pozycja siedząca na piłce gimnastycznej, ręce w powietrzu
Opis wykonywanego ruchu: Wyprostowany tułów przenieść do boku.
Możliwe wariacje: Wykonanie ćwiczenia w pozycji stojącej.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, miednica stabilna w jednej pozycji
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Mobilizacja tułowia w pozycji siedzącej

Cel: Mobilizacja kręgosłupa na całej długości
Pozycja wyjściowa: Pozycja siedząca na piłce gimnastycznej, ręce skrzyżowane na
wysokości mostka
Opis wykonywanego ruchu: Wyprostować miednicę, rotacja tułowia do jednego boku, ramię
po tej stronie prowadzić do tyłu, wyprostować, wzrok podąża za ręką. Zmiana stron
Możliwe wariacje: Wykonanie ćwiczenia w pozycji stojącej. Podczas wydechu powrót
wykonać ruch nieco mocniej, przenieść dalej.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, ściąganie łopatek do kręgosłupa i do miednicy.
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Mobilizacja kręgosłupa lędźwiowego w pozycji leżącej

Cel: Mobilizacja kręgosłupa lędźwiowego
Pozycja wyjściowa: Pozycja leżąca, podudzia leżą na piłce gimnastycznej
Opis wykonywanego ruchu: Powoli rolować piłkę do boku w tę i z powrotem.
Punkty wiążące: Utrzymanie napięcia mieśni brzucha w celu stabilizacji.
Rotacja tułowia w pozycji bocznej leżącej

Cel: Mobilizacja i rozciąganie kręgosłupa
Pozycja wyjściowa: Pozycja boczna leżąca, ramiona wyprostowane do przodu
Opis wykonywanego ruchu:
Podczas wdechu unieść górną rękę do sufitu, następnie opuścić z drugiej strony.
Następuje rotacja tułowia i klatka piersiowa otwiera się.
Podczas wydechu powrót do pozycji wyjściowej.
Zmiana stron
Możliwe wariacje:
Wyprostowaną rękę poprowadzić podczas wdechu dodatkowo do rotacji zewnętrznej.
Punkty wiążące:
Rękę prowadzić tylko tak daleko do tyłu, jak daleko można skręcić kręgosłup. Nie
przeciążać stawu barkowego.
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Pozycja leżąca w skręconym przysiadzie z wyprostowaną nogą

Cel: Mobilizacja kręgosłupa na całej długości
Pozycja wyjściowa: Pozycja leżąca na plecach
Opis wykonywanego ruchu: Pozycja leżąca na plecach, obie nogi ustawione na podłodze,
jedną nogę wyprostować i skręcić miednicę do boku oraz górką nogę położyć ponad
wyprostowaną nogą, ramiona wyciągnąć do boków, głowę skręcić na przeciwległą stroną.
Utrzymać pozycję.
Możliwe wariacje: Obie nogi ugięte.
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Ćwiczenia na rozciąganie na zakończenie zajęć
Rozciąganie mięśni kulszowo-goleniowych

Cel: Rozciąganie mięśni kulszowo-goleniowych
Pozycja wyjściowa: Pozycja siedząca, nogi wyprostowane
Opis wykonywanego ruchu: Tułów wyciągnięty mocno do góry w kierunku sufitu, ręce do
sufitu, wyprostowany tułów pochylić do przodu, kolana przyciągnąć do podłogi.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, tułów pozostaje wyprostowany.

Rozciąganie mięśni przywodzicieli w pozycji dziecka

Cel: Rozciągnięcie prostownika pleców.
Pozycja wyjściowa: Pozycja dziecka
Opis wykonywanego ruchu: Pozycja dziecka z rękoma wyciągniętymi (nad głową lub wzdłuż
tułowia), utrzymać, oddychać. Głowa lekko odłożona.
Możliwe wariacje: Celowo oddychać do boków oraz do pleców,
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Rozciąganie mięśni kulszowo-goleniowych

Cel: Rozciąganie mięśni kulszowo-goleniowych
Pozycja wyjściowa: Pozycja leżąca na plecach, podudzia leżą na piłce gimnastycznej
Opis wykonywanego ruchu: Nogi wyprostować do góry do sufitu, kolana w stawie
wyprostowane, przyciąganie nogi rękoma do tułowia.
Możliwe wariacje: Wykonanie ćwiczenia bez piłki gimnastycznej.
Punkty wiążące: Docisnąć kolano w wyprostowanej nodze.

Rozciąganie mięśni kulszowo-goleniowych

Cel: Rozciąganie mięśni kulszowo-goleniowych
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca, jedna noga wyprostowana wyciągnięta do przodu
Opis wykonywanego ruchu: Skierować palce stopy przedniej nogi do góry, wyprostować
nogę. Drugą nogę ugiąć i w zamyśle usiąść jak na stołku ściągając postawę do tyłu i do dołu.
Punkty wiążące: Zgięty staw kolanowy nie wykracza w poziomie poza stopę.
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Rozciąganie mięśni łydek w wypadzie

Cel: Rozciąganie m. triceps surae
Pozycja wyjściowa: Wykrok, tułów pochylony do przody, obie stopy skierowane do przodu.
Opis wykonywanego ruchu: Tylna pięta wciskana mocno w podłogę, tułów dodatkowo
przechylić do przodu.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, ugięty staw kolanowy nie wykracza w pionie poza
stopę.
Rozciąganie m. iliopsoas w wypadzie

Cel: Rozciąganie m. iliopsoas
Pozycja wyjściowa: Wypad, miednica w pozycji wyprostowanej, napięcie dna mięśni
miednicy i brzucha.
Opis wykonywanego ruchu: Miednicę przesunąć do przodu, otworzyć biodro.
Możliwe wariacje: Pozycja leżąca na brzuchu, unieść ugiętą nogę.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, ugięty staw kolanowy nie wykracza w pionie poza
stopę.
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Rozciąganie m. quadriceps femoris w pozycji stojącej

Cel: Rozciąganie m. quadriceps femoris
Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca z ugiętą nogą.
Opis wykonywanego ruchu: Zgiąć jedną nogę, chwycić w kostce/za stopę, kolano
poprowadzić lekko do tyłu i wyciągnąć biodro.
Możliwe wariacje: Kostkę owinąć niewielkim ręcznikiem i chwycić w ten sposób.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, miednica w pozycji wyprostowanej.

Rozciąganie m. piriformis w pozycji stojącej

Cel: Rozciąganie m. piriformis
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca
Opis wykonywanego ruchu: Jedną stopę w pozycji stojącej odłożyć na przeciwległym
kolanie, w zamyśle usiąść jak na stołku ściągając postawę do tyłu i do dołu.
Możliwe wariacje: Wykonanie ćwiczenia w pozycja leżącej na plecach
Punkty wiążące: Zgięty staw kolanowy nie wykracza w pionie poza stopę.
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Rozciąganie mięśni przywodzicieli

Cel: Rozciągnięcie mięśni przywodzicieli
Pozycja wyjściowa: Rozkrok
Opis wykonywanego ruchu: Ciężar przenieść na jedną stronę, w zamyśle usiąść jak na
stołku ściągając postawę do tyłu i do dołu, drugą nogę wyprostować i rozciągnąć wewnętrzną
część.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, ugięty staw kolanowy nie wykracza w pionie poza
stopę.

Rozciąganie m. pectoralis w pozycji stojącej

Cel: Rozciąganie m. pectoralis
Pozycja wyjściowa: Pozycja stojąca, ręce na głowie.
Opis wykonywanego ruchu: Dynamicznie i statycznie prowadzić łokcie tak daleko do tyłu,
aby odczuć rozciąganie mięśni klatki piersiowej.
Możliwe wariacje: Wykonanie ćwiczenia w pozycja leżącej na plecach.
Punkty wiążące: Napięcie miednica-brzuch, ściąganie łopatek do kręgosłupa i do miednicy.
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