
ZESTAW XXXIV                                                                                       22.06 -26.06.20 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

ćwiczenia rozciągające mięśnie klatki piersiowej 

do wykonania w domu 

 

1. Pozycja wyjściowa: 

Siad skrzyżny, ramiona wzdłuż tułowia, plecy proste 

Ruch : 

Klaśnięcia z przodu klatki piersiowej i za plecami. Około 30 sek, 

2. Pozycja wyjściowa: 

Siad skrzyżny, ramiona w górę, plecy proste 

Ruch : 

3. Skłon tułowia razem z ramionami w prawo (bez skrętu tułowia) ,powrót 

do pozycji wyjściowej i skłon  tułowia z ramionami w bok. 6-8 razy                 

w każdą stronę,  

4. Pozycja wyjściowa: 

Leżenie przodem, ramiona wzdłuż tułowia, stopy na podłodze 

Ruch : 

Złączenie dłoni na plecach w okolicy pośladków, ściągnięcie łopatek, 

uniesienie tułowia w górę, stopy cały czas na podłożu, 6-8 razy, 

5. Pozycja wyjściowa: 

Leżenie przodem, ramiona wzdłuż tułowia, kolana ugięte i złączone 

Ruch : 

Chwyt za stopy i wykonanie kołyski 3-4 razy po 4- 5 sekund, 

6. Pozycja wyjściowa: 

Klęk prosty podparty 

Ruch : 

Przejście do „ukłonu japońskiego”, pośladki nie odrywają się od pięt, 

ramiona wysunięte jak najbardziej w przód, dłonie oparte o podłogę, 

głowa pomiędzy ramionami. 2-3 razy po 8-10 sekund, 

 



7. Pozycja wyjściowa: 

Klęk prosty podparty 

Ruch : 

Wymach prawą ręką w górę, głowa w tym samym kierunku, zmiana 

ramion. 2 razy 6-8 powtórzeń, 

8. Pozycja wyjściowa: 

Siad skrzyżny, ramiona wzdłuż tułowia, plecy proste, ćwiczenie 

oddechowe 

Ruch : 

Ramiona bokiem w górę – wdech nosem, ramiona bokiem w dół – długi 

wydech ustami. Około 30 sek 

9. Pozycja wyjściowa: 

Leżenie tyłem, ramiona wzdłuż tułowia,  

Ruch : 

10. Podpór tyłem na przedramionach z wysokim uniesieniem bioder nad 

podłoże, głowa w przedłużeniu kręgosłupa. Wytrzymanie , powtórzyć              

6-8 razy, 

11.  Pozycja wyjściowa: 

Klęk prosty podparty, dłonie skierowane do środka 

Ruch : 

Uginanie ramion z jednoczesnym unoszeniem w górę raz prawej prostej 

nogi, raz lewej, w tym czasie druga noga klęczy na podłodze. 1 minuta, 

12. Pozycja wyjściowa: 

Klęk prosty podparty, dłonie skierowane do środka 

Ruch : 

Uginanie ramion z dotknięciem brodą do podłoża. 1 minuta, 

13. Pozycja wyjściowa: 

Siad prosty, ramiona wzdłuż tułowia 

Ruch : 

Przejście do podporu tyłem z ugiętymi, złączonymi kolanami. Przejście 

kolanami do przodu 2-3 kroki i powrót w to samo miejsce, biodra 

trzymane wysoko. 1 minuta, 

14. Pozycja wyjściowa: 

Postawa zasadnicza, plecy proste 

 



Ruch : 

Wspięcie na palce, przejście do stania na pietach i powrót do wspięcia na 

palce. Około 1 minuta. 

 

 

 

 

 


