EU Health Coach
Moduł specjalistyczny 2
Rehabilitacja poprzez sport
Tworzenie jednostek zajęciowych
w sporcie rehabilitacyjnym
- staw skowy, kolnowy , biodrowy, barkowy
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Część praktyczna do modułu
„Tworzenie jednostek zajęciowych w sporcie rehabilitacyjnym“

ĆWICZENIA NA MOBILIZACJĘ NA POCZĄTKU ZAJĘĆ

1. 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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2. 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.
3. 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.
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Możliwe wariacje: Ćwiczenie można wykonywać również w pozycji siedzącej.
Punkty wiążące:
Miednica w pozycji wyprostowanej i skierowana do przodu, łopatki skierowane do tyłu
i do dołu.
4. 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.
5. 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.

STOPA TRENING (wg CORE FOOT SYSTEM)
 powinien rozpoczynać pracę z osobami po urazach w obrębie stopy, ze zmianami
przeciążeniowymi, osób uprawiających aktywność fizyczną /sport przez wiele godzin
w obuwiu!
 Sprawdź?
Czy stopa jest ustawiona neutralnie?
Czy jest obciążona na trzech puktach podparcia (pięta-część zew.I i V kość
śródstopia)?


w pozycji leżenia przodem obserwuj stopę (czy głowa I k. sródstopia jest tak samo
obciążana-zrogowaciała skóra na I i V? Czy bardziej obciążony jest duży palec?



oceń ustawienie stóp i nóg, sposób poruszania się i stawiania stóp

 Praca przebiega trzyetapowo
I etap-mięśnie intrafuzalne (lokalne) mięśnie krótkie stopy - odtworzenie, aktywowanie
poprawnego obciążenia trójkąta podparcia stopy,

1. Unoszenie palców
Cel: wzmacnianie mięśnia zginacza krótkiego palców, uzyskanie świadomośći ułożenia
punktów podparcia stopy, stabilizacja stopy
Pozycja wyjściowa: siedząca na krześle
Opis wykonywanego ruchu: uniesienie palców z podłoża i powolne opuszczanie dużego
palca w stronę podłoża
Możliwe wariacje: obunóż, pozycja stojąca, stanie na jednej nodze, po przeniesieniu nóg do
wykroku, w niestabilnych pozycjach
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Punkty wiążące: zwróc uwagę na równomierne obciążenie (docisk) I i V kości śródstopia,
kolana nie zmieniają położenia,
2. Zbliżanie paluchów

Cel: wzmacnianie mięśnia odwodziciela palucha, uzyskanie świadomośći ułożenia punktów
podparcia stopy, stabilizacja stopy
Pozycja wyjściowa: siedząca na krześle
Opis wykonywanego ruchu: uniesienie palców podłoża, zbliżanie dużych palców do siebie
(dla ułatwienia zaleć ściskanie małęgo przedmiotu)
Możliwe wariacje: Pozycja stojąca,
Punkty wiążące: zwróc uwagę na równomierne obciążenie (docisk) I i V kości śródstopia,
kolana nie zmieniają położenia

3.„wyrzymaczka”
Cel: uzyskanie świadomości ułożenia punktów podparcia stopy, stabilizacja stopy
Pozycja wyjściowa: siedząca na krześle, kąt prosty w st.kolanowych
Opis wykonywanego ruchu: ułożenie małego wałka/ kostki do jogi między piętami,
uniesienie palców z podłoża, ściskanie wałka z rotacją tyłostopia
Możliwe wariacje: pozycja siedząca z uniesionymi z podłoża piętami,
Punkty wiążące: zwróć uwagę na równomierne obciążenie (docisk) I i V kości śródstopia,
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II etap- mięśnie ekstrafuzalne (globalne) - globalna kontrola sklepień stopy w ruchu
4. „krótka stopa”

Cel: uzyskanie świadomości ułożenia punktów podparcia stopy, stabilizacja i kontrola stopy,
uzyskanie kontrakcji mięśnia piszczelowego tylnego i strzałkowego długiego,
Pozycja wyjściowa: siedząca na krześle
Opis wykonywanego ruchu: dociskanie pięty do podłoża (w przypadku koślawości pięt,
docisk zewnętrznej krawędzi pięty), z jednoczesnym dociskiem przodostopia do podłoża i
utrzymania kontaktu głowy I-wszej i V-tej kości śródstopia i napięcie mięśni podeszwy
stopy aby „skrócić stopę” - przesunąć przodostopie w kierunku pięty- długość stopy
powinna się nieco skrócić.
Utrzymaj ok. 5 sekund, powtórz 5-10 razy, wydłużaj do 60 s
Możliwe wariacje: pozycja siedząca z uniesionymi z podłoża piętami, stojąca, stojąca na
jednej nodze
Punkty wiążące: stopy powinny być ułożone na szerokość bioder i oparte na podłożu. Kolana
powinny znajdować się dokładne nad stopami, zwróć uwagę na równomierne obciążenie
(docisk) I i V kości śródstopia),
Uwaga! jeśli nie jesteś w stanie skrócić stopy skup się tylko na statycznym utrzymaniu
punktów podparcia
5. Ćwicznie mięśnia strzałkowego długiego

Cel: globalna kontrola sklepień stopy, aktywacja mięśnia strzałkowego długiego, stabilizacja
i kontrola stopy w ruchu,
Pozycja wyjściowa: siedząca na krześle, kolana ustawione lekko na zew.
Opis wykonywanego ruchu: unieś całe przodostopie, kierowanie głowy I k. śródstopia łukiem
do podłoża, powrót do pozycji wyjściowej.
Możliwe wariacje: wykonanie obiema stopami, pozycja stojąca
Punkty wiążące: utrzymanie pozycji kolan (kolano nie kieruje się do środka), stopa nie kieruje
się do odwiedzenia - nie unosi się od strony małego palca
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6. Supinacja pięty

Cel: globalna kontrola sklepień stopy, aktywacja mięśnia piszczelowego tylnego,
stabilizacja i kontrola stopy w ruchu,
Pozycja wyjściowa: stojąca przodem do ściany, między piętami mały wałek/kostka do jogi
uniesienie pięt z podłoża (wspięcie na palce)
Opis wykonywanego ruchu: uginanie kolan z dociskaniem wałka piętami
Możliwe wariacje: wykonanie bez podparcia
Punkty wiążące: supinacja pięty w czasie ruchu, równomiernie dociskanie głów I i V k.
śródstopia do podłoża, kierowanie kolana lekko na zew.

III etap - mięśnie globalne- globalna kontrola i stabilizacja stopy w ruchu
7. Wzmacnianie mięśnia brzuchatego łydki

Cel: globalna kontrola i stabilizacja stopy w ruchu, aktywacja mięśnia brzuchatego łydki
Pozycja wyjściowa: stojąca przodem do ściany na podeście/stopniu poza płaszczyzną
podparcia, wspięcie na palce, uniesienie L stopy
Opis wykonywanego ruchu: wolne opuszczanie pięty P stopy jak najniżej poza stopień
Możliwe wariacje: wykonanie bez podparcia
Punkty wiążące: dociskanie głów I i V k. śródstopia do podłoża, wolne wykonanie-praca
eksentryczna mięśnia
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8. Wzmacnianie mięśnia płaszczkowatego łydki

Cel: globalna kontrola i stabilizacja stopy w ruchu, aktywacja mięśnia płaszczkowatego łydki
Pozycja wyjściowa: siedząca z obciążeniem osiowym podudzia (piłka lekarska, kettlebell)
Opis wykonywanego ruchu: wspięcie na palce i wolne opuszczanie pięty do podłoża
Możliwe wariacje: zwiększenie obciążenia
Punkty wiążące: dociskanie głów I i V k. śródstopia do podłoża, wolne wykonanie-praca
eksentryczna mięśnia
9. aktywacja mięśnia piszczelowego przedniego

Cel: globalna kontrola i stabilizacja stopy w ruchu, aktywacja mięśnia piszczelowego
przedniego
Pozycja wyjściowa: stojąca na podeście ze skośnym zejściem, P stopa aktywnie utrzumuje
zgięcie grzbietowe - pięta oparta
Opis wykonywanego ruchu: zgięcie kolana L stopy, przesunięcie środka ciężkości ciała do
przodu
Możliwe wariacje: zwiększenie wychylenia
Punkty wiążące: stopa wykroczna nie opada
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Mobilizacja stopy

użyj małe piłek kauczukowaych, gumowych, piankowych

Zerwanie ścięgan Achillesa
Mobilizacja do granicy bólu, od 8 - 12 tygodnia również przy bólu
rozciąganie mięsień brzuchaty łydki
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sensomotoryka, równowaga

wzmacnianie - zginanie grzbietowe przeciw oporowi taśmy

wzmacnianie - zginanie grzbietowe przeciw oporowi taśmy

wzmacnianie mięśnia płaszczkowatego w zamkniętym łańcuchu kinematycznym (można
dodaj obciążenie)

trening ekscentryczny mięśnia piszczelowego i brzuchatego łydki
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STAW KOLANOWY

Sensomotoryka
wzmacnianie mięśni nóg i głębokich tułowia
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wzmacnianie mięśni stawu kolanowego i biodrowego przeciw oporowi taśmy
-m.biodrowo-lędzwiowy

- m.przywodziciele
(m. smukły, m. półścięgnisty,
m. półbłoniasty)

-m.pośladowy

- m.czworogłowy, m.posladkowy,
m. głębokie kręgosłupa

m.odwodziciele (m. pośladkowych, pasmo biodrowo piszczelowe )
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ĆWICZENIA - WZMOCNIENIE MIĘŚNI NÓG
1. 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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2. 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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3.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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4. 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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5. 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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6. 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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7. 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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8. 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
1.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
2. Mostek z wyprostowaną nogą
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3. Mostek na obu nogach na piłce gimnastycznej

4. Mostek z wyprostowaną nogą na piłce gimnastycznej

5. Mostek z obiema nogami na piłce gimnastycznej + taśmą
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6. Mostek z wyprostowaną nogą na piłce gimnastycznej

7. 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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8. „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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STAW BIODROWY

Mobilność
otwieranie bioder, m. przwodzące

- m.pośladkowe, m.gruszkowaty, rotatory wew.

m. biodrowo-lędzwiowy, czworogłowy (prosty uda)
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m. biodrowo-lędzwiowy

rotatory wew.biodra

rotatory wew.i zew. biodra (pozycja 90/90)
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ĆWICZENIA NA WZMOCNIENIE MIĘŚNI BIODROWYCH
1. 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
2. Pozycja leżąca bokiem + ugięta noga do góry/do dołu
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STAW BARKOWY

STABILIZACJA ŁOPATEK

1. Wstęp do stabilizacji łopatek

Cel: stabilizacja łopatek w neutralnym ustawieniu kręgosłupa
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem, kolana i stopy na szerokość bioder, ramiona uniesione na
wysokośc barków, łopatki przylegają do podłoża
Opis wykonywanego ruchu: Wdech, z wydechem unieś P łopatkę. Z wdechem łopatka
wraca na matę
Możliwe wariacje: Praca naprzemienna, jednoczesne unoszenie łopatek, obciążenie w
dłoniach
Punkty wiążące: dłonie na wysokości barków

2. Stabilizacja łopatek

Cel: stabilizacja łopatek w neutralnym ustawieniu kręgosłupa
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem, kolana i stopy na szerokość bioder, ramiona uniesione na
wysokośc barków, łopatki przylegają do podłoża
Opis wykonywanego ruchu: z wdechem przenieś ręce za głowę, łopatki nie przesuwają się
w górę po macie, szyja nie wpada między barki. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej,
łopatki pozostają na macie
Możliwe wariacje: jednoczesne przeniesienie ramion na boki, naprzemienna praca ramion,
dodanie obciążenia
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Punkty wiążące: łopatki przylegają do podłoża
3.Stabilizacja łopatek w rotacji

Cel: stabilizacja łopatek w neutralnym ustawieniu kręgosłupa
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem kolana ugięte i uniesione, ramiona w bok na podłożu
Opis wykonywanego ruchu: przenieś kolana na jedną stronę, łopatka po przeciwnej stronie
nawet nie unosi się nad matę. Z wdechem nie przyspieszając, wróć do pozycji wyjściowej.
Kolejno przenieś kolana na drugą stronę.
Możliwe wariacje:
Punkty wiążące: pozycja neutralna kręgosłupa, łopatki przylegają do podłoża

4.

stabilizajcja łopatem w rotacji – wersja zaawansowana

Punkty wiążące: pozycja neutralan kręgosłupa, łopatki przylegają do podłoża
Cel: stabilizacja łopatek w neutralnym ustawieniu kręgosłupa
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem kolana ugięte i złączone uniesione do linii kolców
biodrowych, ramiona w bok w linii barków
Opis wykonywanego ruchu: przenieś kolana na jedną stronę, łopatka po przeciwnej stronie
nawet nie unosi się nad matę. Z wdechem nie przyspieszając, wróć do pozycji wyjściowej.
Kolejno przenieś kolana na drugą stronę.
Możliwe wariacje: dodanie pracy odcinka szyjnego - przenosząc kolana na jedna stronę,
przenoszenie głowy w przeciwnym kierunku
Punkty wiążące: pozycja neutralna kręgosłupa, łopatki przylegają do podłoża
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STABILIZACJA MIĘŚNI STAWU BARKOWEGO – niestabilność barku
ćwiczenia izometryczne

- sensomotoryka

30

ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem taśm oporowych

STABILIZACJA MIĘŚNI LOKALNYCH STAWU BARKOWEGO - rotatory
1. Rotacja zewnętrzna stawu barkowego z rozciągnięciem taśmy. Podczas wykonywania ćwiczenia
jednocześnie dociskamy łokieć do piłki/poduszki.
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2. Rotacja zewnętrzna z oporem taśmy. Bark ustawiony w odwiedzeniu około 45 stopni również
przeciwko oporowi taśmy

3. Roracja zewnętrzna stawu barkowego przeciwko oporowi taśmy w ustawieniu horyzontalnym
(odwiedzenie 90 stopni).

4. Wyprost w stawach barkowych przeciwko oporowi taśmy z jednoczesną rotacją wewnętrzną (kciuki
kierujemy w tył).
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5.Odwodzenie w stawie bark0wym do poziomu barku przeciw oporowi taśmy

6.Intensywne wzmacnianie rotacji wew. i zew.

ĆWICZENIA NA ROZCIĄGANIE NA ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
1. 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.
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2. 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,
3. 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.

34

4. 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.
5. 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.
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6. 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.

7. 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.
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8. 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.
9. 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.
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10. 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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