
Program przygotowany jest dla chlopców z klasy 5 i 6, którzy od dluzszego czasu trenuja pilke reczna, chca utrzymac i poprawic swoja wytrzymalosc silowa podczas
przerwy w treningach. Wszystkie cwiczenia wykonaj w 2 lub 3 seriach. Bardzo wazna jest prawidlowa technika wykonania, w prawym dolnym rogu jest link do video
kazdego cwiczenia. Obwód silowy - wykonuj cwiczenia po kolei, przerwa pomiedzy cwiczeniami 20-30 s, po wykonaniu calego obwodu odpocznij 2-3 min, po
odpoczynku rozpocznij drugi obwód. 
Motywacja:-)
"Codziennie stawaj sie lepszy", "Tylko systematyczna praca przynosi efekty"

 
 

1. Squat
Stój ze stopami rozstawionymi na szerokosc barków, ramiona wyprostowane przed soba. Zegnij
kolana do 90 stopni, delikatnie wypychaj na zewnatrz, wróc do pozycji. Trzymaj proste plecy, podczas
calego ruchu patrz prosto przed siebie.
Sets: 2-3 , Reps: 8-16

 
 

2. Pushups
Oprzyj sie na dloniach i stopach, utrzymujac cialo proste i sztywne. Polóz dlonie szerzej niz barki,
staraj sie aby lokcie pracowaly w dul. Opusc górna czesc ciala w kierunku podlogi, a nastepnie
wyprostuj ramiona, utrzymaj prosta sylwetke.

Dla osób, które nie sa wstanie robic poprawnych ugiec ramion - progresja:
- uginanie ramion w podporze przodem na kolanach
- bardzo powolne opuszczanie sylwetki
- uginanie ramion na podwyzszeniu 
Sets: 2-3 , Reps: 5-15

 
 

3. Dead Bug
Polóz sie na plecach z biodrami i kolanami zgietymi pod katem 90 stopni, prostymi rekami nad klatka
piersiowa. Aktywuj dolna i glebsza czesc miesni brzucha, pociagnij pepek do srodka, tworzac „plaski
brzuch”. Jednoczesnie opusc jedno ramie do tylu nad glowe i przeciwna noge do podlogi. 
Sets: 2-3 , Reps: 6-12

 
 

4. Elevated Calf Raises
Stan na krawedzi stopnia. Mozna równiez uzyc schodów lub lawki. Pozwól piecie zwisac swobodnie,
stopy ustawione na szerokosc bioder. Unies piety, az staniesz na palcach. Wróc do pozycji wyjsciowej
i powtórz. 
Sets: 2-3 , Reps: 8-16

 
5. Back lift with arm swing, lying face down
Polóz sie twarza w dól z rekami pod glowa. Scisnij posladki, napnij miesnie pleców i unies górna
czesc ciala z podlogi. Przesun rece do przodu i do tylu nad glowe, trzymajac pozycje. Opusc
ponownie górna czesc ciala i powtórz cwiczenie.
Sets: 2-3 , Reps: 8-16

 
 

6. Dips on a bench
Oprzyj sie o lawke. Polóz rece na lawce lub krzesle na szerokosc ramion. Utrzymuj cialo proste,
dotykajac podlogi tylko pietami. Zegnij lokcie i opusc cialo w kierunku podlogi. Unies cialo ponownie w
góre.
Sets: 2-3 , Reps: 8-16

 
 

7. Single Leg Glute Bridge
Polóz sie na plecach, jedna noga zgieta, druga noga wyprostowana pod katem okolo 45 stopni.
Ramiona wzdluz ciala. Napnij miesnie posladków i ud oraz unies miednice i dolna czesc pleców z
maty. Utrzymaj pozycje przez 3-5 sekund. Wróc do pozycji poczatkowej. Powtórz na druga noge.
Sets: 2-3 , Reps: 8-16
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