
 

 

PROSTE ĆWICZNIA WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE TONICZNE 

 

Poz wyjściowa - leżenie na plecach, głowa na poduszce 

 

1) Oddychanie przeponą (wdech - brzuch rośnie, wydech - brzuch maleje) 

a) z oporem (10 powtórzeń) 

b)brzuch-klatka-brzuch (4 powtórzenia) 

c)brzuch-klatka diagonalnie (4 powtórzenia) 

2) Zegar miedniczny 

Wyobraź sobie, że Twój brzuch to zegar, godz 12 jest na spojeniu 

łonowym, a 6 to pępek. 

Napnij godz 12, potem 6, potem 3 i 9. 

Spróbuj po kolei napinac wszystkie godziny – 1, 2, 3, 4.... 

3) Tapy 

a) stopa w zgięciu podeszwowym(ruch w biodrze) 

b) stopa w zgięciu grzbietowym (ruch w biodrze) 

c) wyprost całej nogi (ruch w biodrze i kolanie) 

Zaczynasz po pół min a, b, c. 

W miarę upływu czasu wytrzymujesz 1min a, b, c. 
 

 

4) Pchanie rąk w uda w kierunku sufitu 

Pchasz ręce w stronę kolan, nie przesuwając ich.Powinny pojawić się 

wstrząsy fazowe (drżenie brzucha i ciała). Czekasz aż ustąpią i włączą się 

mięśnie toniczne (ciało przestaje drżeć). 

Wytrzymaj ok pół minuty. 

Jeśli drżenie mięśni nie ustępuje, wytrzymaj ok 40 s i spróbuj potem 

drugi raz. 



 

5) Unoszenie samej głowy (praca mięśni stabilizujących szyję) 

Podnieś samą głowę minimalnie nad matę (możesz to robić również na 

piłce, rolerze lub wyższej płaszczyźnie) 

Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. 

Wytrzymaj 30s-60s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Kołyska nogami 

Nogi są zgięte w biodrach i kolanach, stopy przylegają do podłogi. 

Powoli opuszczasz nogi raz w jedną stronę, raz w drugą. 

Odrywasz kręgosłup kręg po kręgu, tak oby poczuć pracę mięśni 

stabilizujących kręgosłup (mięsień wielodzielny). Starasz się nie odrywać 

odcinka piersiowego kręgosłupa od maty. 

4-6 powtórzeń na każdą stronę 



 

 

 

Poz. wyjściowa - leżenie na boku 

 

7) Leniwa foka 

Stopy, biodra, barki są w jednej linii 

Ręką trzymasz głowę i unoszę górną część tułowia jednocześnie unosząc 

stopy i łydki (nie odrywam kolan!) 

4 powtórzenia na każdą stronę po 20s 

 

 

 

 

 

 

8) Unoszenie prostych nóg 

Głowa podparta, nogi są w jednej linii z tułowiem. 

Unosisz same nogi trzymając ok 30s w górze 

3 powtórzenia na każdą stronę 



 

 

Poz. wyjściowa - leżenie na brzuchu 

 

9) Unoszenie tułowia 

Ręce oparte na macie.Unosisz tułów, nie odrywając    bioder. 

Wytrzymujesz 30s. 

Opuść i powtórz 4,5 razy. 

Z tej pozycji przechodzisz do klęku podpartego i siadasz na piętach, 

wydłużając jednocześnie dolną część kręgosłupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Unoszenie głowy 

Minimalnie odrywasz głowę tuż nad matę. Trzymasz ok 30-40s. 

2 razy 



 

 

W ŻADNYM Z ĆWICZEŃ MA NIE POJAWIAĆ SIĘ BÓL. 

ODDYCHANIE PRZEPONĄ MOŻE BYĆ POCZĄTKIEM I KOŃCEM 

ĆWICZEŃ. 

 


