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Twoja osobista check lista
Odznaczaj ją przy każdym treningu 
 
1. Mobilność & Stabilność 

2. Przygotowanie ogólne  

3. Aktywacja bioder  

4. Stretching dynamiczny  

5. Integracja ruchowa  

6. Koordynacja & Aktywacja nerwowa 



1. Mobilność & Stabilność
CEL 
Mobilność - redukcja asymetrii, zwiększenie zakresu ruchomości 
Stabilność - kontrola motoryczna, prawidłowe sekwencje wzorców 
 
Charakterystyka: Ta część treningu jest kluczowa dla mechaniki naszego ruchu. Mobilność i 
stabilność to podstawa piramidy przygotowania motorycznego, początek na którym wszystko się 
opiera.  Mobilność i stabilność są fundamentami zdrowego i efektywnego ruchu. Dopiero na ich 
bazie budujemy efektywne wzorce ruchowe, które z kolei są podstawą do planowanego treningu. 
Proporcje w tych obszarach są często zaburzone i musimy nieustannie edukować i podkreślać 
znaczenie tych fundamentalnych dla bezpieczeństwa, oraz jakości naszego ruchu wzorców. 
 
Ruchy / ćwiczenia: 5-10 
Powtórzenia: 5-15 
Czas: 10-15” przed treningiem 
Sprzęt: piłeczki lacross, wałki, power bandy, 



2. Przygotowanie ogólne 
Liniowe i Wielokierunkowe
Cel: podniesienie temperatury ciała na początkowym etapie oraz wprowadzenie 
do treningu 

Charakterystyka: Ta część treningu charakteryzuje się podstawowymi formami ruchu, takimi jak trucht, 
skip A,B,C krążenia ramion we wszystkich kierunkach i płaszczyznach, kroki odstawne, skrzyżne itp. 
Ważne żeby na już tym etapie zwracać uwagę na kierunki poruszania w odniesieniu do celu treningu -  
Przygotowanie liniowe to poruszanie przodem - w linii prostej.  
Poruszanie wielokierunkowe to poruszanie przodem i tyłem we wszystkich kierunkach, bądź poruszanie 
bokiem. Poruszaj się tak jak będziesz trenował. 

Ruchy / ćwiczenia:  5-6 
Powtórzenia - 6-8 na stronę 
Czas trwania: 5” 
Sprzęt: Brak



Bieg przodem - krążenia ramion
Technika: Bieg przodem, głowa przedłużeniem 
kręgosłupa, tułów wyprostowany. Dodajemy 
krążenia ramion w różnych kierunkach -  przód, tył, 
przód -tył, naprzemiennie, oburącz.  
Krążenia wykonujemy obszernie, prowadzimy kciuki  
przez kolce biodrowe, tył, góra, tak żeby bark był jak 
najbliżej linii uszu.  

Coaching: “Wydłuż całe ciało”, “głowa przedłużeniem 
kręgosłupa”, “Kciuki do tyłu”, “obszerne koło”



Bieg przodem - skip A
Technika: Bieg przodem, głowa przedłużeniem 
kręgosłupa, tułów wyprostowany. Unosimy nogę, 
prowadząc kolano w przód, a nie piętę w kierunku 
pośladka. Stopę unosimy grzbietowo. Aby 
zaktywizować układ nerwowy skipy wykonujemy w 
różnej konfiguracji. Jedna noga, obie, jedna noga - 
druga wyprostowana, jedna noga - druga piętowanie 
o pośladek. Przez cały okres trwania ćwiczenia 
ramiona są aktywne, dłonie otwarte,i wykonujemy 
naprzemienną pracę odwzorowując ruchy pchania i 
ciągnięcia 

Coaching - “palce na siebie”,



Bieg przodem - skip C
Technika: Bieg przodem, głowa przedłużeniem 
kręgosłupa, tułów wyprostowany. Uderzamy piętą o 
pośladek. Skipy B wykonujemy w różnej konfiguracji. 
Jedna noga, obie naprzemiennie, jedna noga - druga 
wyprostowana, jedna noga - druga skip A. Przez cały 
okres trwania ćwiczenia ramiona są aktywne, dłonie 
otwarte i wykonujemy naprzemienną pracę.



Bieg przodem - Otwarcie klatki piersiowej

Technika - Bieg przodem, bądź trucht w miejscu. 
Otwarcie i zamknięcie klatki piersiowej. W fazie 
otwarcia dłonie otwarte, kciuki prowadzimy w rotacji 
zewnętrznej



Poruszanie bokiem - krok odstawny
Technika - Przemieszczamy się w bok, krokiem 
odstawno-dostawnym. Ręce prowadzimy w 
zależności od charakteru ćwiczenia (np:szeroko 
rozstawione po bokach tworzą charakterystyczny 
“statecznik”, krążenia w przód, krzyżujemy podczas 
poruszania), poruszamy się nisko na nogach w 
formie “sprężynki”, nieznacznie unosząc i 
opuszczając tułów z każdym kolejnym krokiem. 
 
Coaching - “odepchnij się od podłogi”, “zwiń dywan”



Poruszanie przodem -  
krok odstawny z odwodzeniem

Technika - pierwszy krok to krok odstawny, drugi 
krok to zmiana kierunku i odwodzenie nogi na 
zewnątrz. 



Poruszanie bokiem - krok skrzyżny 
Technika - poruszamy się do boku, krokiem 
skrzyżnym. Stawiamy jedną nogę przed drugą, 
wykonując charakterystyczny krzyż, wykorzystując 
rotację bioder. Ręce pracują w przeciwnym kierunku 
do pracy nóg.



Poruszanie bokiem - krok skrzyżny  
z nakładaniem nogi

Technika - poruszamy się bokiem. Wykonujemy krok 
skrzyżny, patrz. Technika krok skrzyżny, a następnie 
przenosimy nogę w górę przód - nakładając ją do 
wewnątrz.



Poruszanie przodem - krok odstawny
Technika - Przemieszczamy się w przód, krokiem 
odstawno-dostawnym. Ręce prowadzimy w 
zależności od charakteru ćwiczenia (np:szeroko 
rozstawione po bokach tworzą charakterystyczny 
“statecznik”, krążenia w przód, krzyżujemy podczas 
poruszania), poruszamy się nisko na nogach w 
formie “sprężynki”, nieznacznie unosząc i 
opuszczając tułów z każdym kolejnym krokiem.



3. Aktywacja bioder  
    Liniowo i wielokierunkowo 
Cel: Aktywacja  mm obręczy biodrowej  

Charakterystyka: osoby nadużywające pozycji siedzącej nie  potrafią odpowiednio aktywować mięśni pośladkowych w 
czasie treningu. Z kolei prawidłowo włączone mięśnie pośladkowe pozwolą na lepszą kontrolę motoryczną miednicy a w 
konsekwencji całego tułowia. Poprawi to stabilność w pozycji stojącej, chodzie, biegu czy skokach. Dzięki temu 
ograniczymy  ryzyko przeciążenia i kontuzji a także poprawimy efektywność i jakość ruchu. 
To z kolei poprawi  rezultaty zarówno w treningu siłowym, jak i wytrzymałościowym niezależnie od uprawianych aktywności. 

Wymierne korzyści z regularnego mobilizowania pośladków: 
- uzyskanie pełnej ruchomości biodra 
- stabilizacja kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego (będąca postawą możliwości generowania większej siły i 

mocy dolnej części tułowia) 
- aktywacja mięśnia pośladkowego średniego odpowiedzialnego za odwodzenie i rotację zewnętrzną w biodrze 

(kluczowe płaszczyzny ruchu w życiu codziennym i w treningu) 

Ruchy / ćwiczenia: 3-4 
Powtórzenia: 5-10 
Czas trwania: 3’ 
Sprzęt: Taśmy mini band



Aktywacja w rotacji wewnętrznej  
i zewnętrznej

Technika - Niewielkie ugięcie w biodrach, stopy 
rozstawione szerzej niż szerokość bioder, wciągamy 
pępek do kręgosłupa, wyciągamy ręce przed siebie, 
głowa przedłużeniem tułowia, wzrok skierowany 
przed siebie, kręgosłup w pozycji neutralnej. 
W ustalonej pozycji, nie odrywając łuków stopy  
rotujemy kolano do wewnątrz i na zewnątrz (bardziej 
na zewnątrz niż do wewnątrz).  
5-8x prawa, 5-8x lewa noga, 5-8x obie



Marsz do przodu  
w obniżonej pozycji

Technika - Zgięcie w biodrach, stopy rozstawione 
szerzej niż szerokość bioder, wykonujemy krok w 
przód i dokładamy drugą nogę. Poruszamy się przez 
piętę na palce.  Pośladki przez cały okres trwania 
ćwiczenia zaktywizowane. Ręce cały czas aktywne, 
pracują naprzemiennie z nogami, odwzorowując 
ruchy pchania i ciągnięcia. Głowa przedłużeniem 
kręgosłupa, który ustawiony jest w pozycji 
neutralnej. 



Krok dostawny w przód  
w obniżonej pozycji

Technika - Zgięcie w biodrach, stopy rozstawione 
szerzej niż szerokość bioder, wykonujemy w tej 
pozycji marsz stawiając krok za krokiem, najpierw 
pięta, następnie palce.  
Pośladki przez cały okres trwania ćwiczenia 
zaktywizowane. Ręce cały czas aktywne, pracują 
naprzemiennie z nogami (pchanie - ciągnięcie)  
Głowa przedłużeniem kręgosłupa, który ustawiony 
jest w pozycji neutralnej. 



Marsz do boku w obniżonej pozycji
Technika - Zgięcie w biodrach, stopy rozstawione 
szerzej niż szerokość bioder, wykonujemy krok 
odstawny i dokładamy drugą nogę. Każdorazowo 
ruch inicjuje noga zewnętrzna.   
Pośladki przez cały okres trwania ćwiczenia 
zaktywizowane. Ręce cały czas aktywne, pracują 
naprzemiennie z nogami. Głowa przedłużeniem 
kręgosłupa, który ustawiony jest w pozycji 
neutralnej. 



Marsz do boku o nogach prostych

Technika - pozycja wyjściowa - postawa. 
Przemieszczamy się do boku, przez cały czas 
trwania ćwiczenia utrzymując napiętę pośladki, nogi 
wyprostowane i kręgosłup w neutralnej pozycji. 
Utrzymuj aktywny korpus, nie doprowadzaj do 
zbędnych kompensacji,  
 
Coching - “jesteś jak posąg”, “utrzymaj taką samą 
pozycję, pokonując najbliższy metr”, “nie daj się 
przechylić”



Marsz do boku o nogach prostych  
z rękami nad głową 

Technika - pozycja wyjściowa - postawa, z rękami 
nad głową. Przemieszczamy się do boku, przez cały 
czas trwania ćwiczenia utrzymując napiętę pośladki, 
nogi wyprostowane ,kręgosłup w neutralnej pozycji, 
łokcie w linii uszu, łopatki ściągnięte.  Utrzymuj 
aktywny korpus, nie doprowadzaj do zbędnych 
kompensacji,  
 
Coching - “wyciągnij się do góry”, “urośnij o 1 cm”, 
“jesteś jak posąg”, “utrzymaj taką samą pozycję, 
pokonując najbliższy metr”, “nie daj się przechylić”



4. Stretching dynamiczny 
    Liniowo i wielokierunkowo

Cel: Mobilność / aktywacja 

Charakterystyka: podczas dynamicznych ruchów, aktywujemy układ nerwowy, który z kolei skutecznie 
uruchamia układ mięśniowy. Wykonując ćwiczenia w pełnym zakresie ruchu, aktywnie wydłużając mięsień 
doprowadzisz do lepszego ukrwienia, szybszego metabolizmu i uodpornisz mięsień na negatywne bodźce 
zewnętrzne. Pobudzisz mięśnie, zwiększysz ich wydajność i ograniczysz ryzyko urazu. Podczas stretchingu 
możesz zastosować (powinieneś - szkoda marnować czas!) ćwiczenia równoważne, które w aktywnej formie 
wpłyną na polepszenie stabilności, poprawę równowagi jednocześnie aktywnie wydłużając np. Tylną taśmę, 
często narażoną na uraz, zwłaszcza wsród osób z przewagą włókien szybko kurczliwych. 

Ruchy/ ćwiczenia:4-6 
Powtórzenia: 4-6 
Czas - 3-4’ 
Sprzęt - brak



Zakroki
Technika - pozycja wyjściowa postawa. W tej 
pozycji robimy zakrok w tył. Utrzymujemy kąt prosty 
między udem i podudziem, zwracamy uwagę na 
kolano, aby nie rotowało się do środka, a tułów 
tworzył z noga zakroczną jedną linie. Podudzie 
skierowanie w kierunku podłoża. Ręce pracują 
naprzemiennie, głowa przedłużeniem kręgosłupa, 
który  utrzymujemy w neutralnej pozycji



Zakrok w tył z uniesieniem ręki
Technika - pozycja wyjściowa postawa. W tej 
pozycji robimy zakrok w tył. Utrzymujemy kąt prosty 
między udem i podudziem, zwracamy uwagę na 
kolano, aby nie rotowało się do środka. 
Jednocześnie otwieramy bok, poprzez uniesienie 
ręki w górę. Druga ręka tworzy tzw “statecznik”



Martwy ciąg jednonóż
Technika - pozycja wyjściowa postawa. W tej 
pozycji unosimy jedną nogę, uginamy się w 
biodrach, utrzymując pośladki na jednej wysokości i 
obniżamy pozycję, próbując dotknąć rękami 
podłoża.  Utrzymuj biodro w stabilnej pozycja, nie 
daj się “zepchnąć” do boku. Ściągnij łopatki i nie 
zaokrągluj pleców. 
 
P.s ćwiczenie wykonuj bez widocznego na zdjęciu 
kettlebells - ja niestety nie zrobiłem dobrego zdjęcia.



Wykroki w przód
Technika - pozycja wyjściowa postawa. W tej 
pozycji robimy wykrok w przód.. Utrzymujemy kąt 
prosty między udem i podudziem, zwracamy uwagę 
na kolano, aby nie rotowało się do środka. Ręce 
pracują naprzemiennie.



Przysiad wykroczny
Technika - Przysiad wykroczny. Startujemy z 
pozycji wykrocznej. Stopy ustawione na szerokość 
bioder. Plecy proste. Naprzemienna praca ramion. 
Z tej pozycji wykonujemy przysiad, dbając o 
zachowanie właściwego ustawienia tułowia i osi 
kolana nogi wykrocznej. Kolano nogi zakrocznej nie 
dotyka podłoża. 



Wypad do boku
Technika - Pozycja wyjściowa postawa. W tej 
pozycji przenosimy ciężar ciała na jedną nogę, 
wyraźnie prowadząc biodra w tył. Noga, na której 
opieramy ciężar ciała ugięta w kolanie, kolano nie 
rotuje się do środka. Druga noga wyprostowana. 
Następnie przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę, 
bez powrotu do pozycji wyjściowej postawy. 



Przysiad do boku
Technika - Pozycja wyjściowa postawa. W tej 
pozycji przenosimy ciężar ciała na jedną nogę, 
wyraźnie prowadząc biodra w tył. Noga, na której 
opieramy ciężar ciała ugięta w kolanie, kolano nie 
rotuje się do środka. Druga noga wyprostowana. 
Następnie wracamy do pozycji wyjściowej postawy.



World’s Greatest Stretch
Technika - Zaczynamy w podporze. Ruch - Prawa 
noga do prawej ręki. Dłonie równolegle koło siebie 
po wewnętrznej stronie zgiętej nogi, palce dłoni w 
jednej linii z palcami stopy, proste plecy. 
Unosimy w górę prawą rękę, palce dłoni 
wyprostowane, otwieramy klatkę piersiową, obie 
ręcę tworzą jedną linię. Ułożenie ciała przypomina 
przewróconą literę “T”. Trzymamy pozycję około 5 
sekund i zmiana strony. To samo druga noga i druga 
ręka. 

Podpór. Prawa noga do prawej ręki. Prawa ręka w 
górę.



Leading Leg Stretch
Technika - Zaczynamy w podporze. Ruch - Prawa 
noga do prawej ręki, przekładamy prawą ręką na 
zewnątrz. Dłonie wraz ze stopą tworzą trójkąt. 
Prawa noga (wykroczna) ugięta w stawie 
kolanowym i z tej pozycji prostujemy prawą nogę, 
starając się jednocześnie dociągnąć piętę nogi 
zakrocznej (lewej) do podłoża.



Kneeling Hamstring Stretch
Technika - Zaczynamy w klęku jednonóż. Noga 
zakroczna (lewa) w klęku, noga wykroczna (prawa) 
wyprostowana. W tej pozycji uginamy nogę 
wykroczną, przyciągając ją do siebie i na zmianę 
prostujemy, opierając piętę o podłoże.



Warrior Stretch
Technika - Wykonujemy wypad prawą nogą w przód, 
kolano nogi wykrocznej pod kątem prostym, udo 
równolegle do podłoża, kolano nie wyprzedza stopy. 
Lewa noga wyprostowana z tyłu. Prostujemy przed 
sobą lewą rękę, a prawa ręka sięgamy do tyłu tak, by 
ręce były w jednej linii, równolegle do podłogi. 
Wyciągamy ręce maksymalnie w obu kierunkach, 
pochylając się lekko do przodu. Plecy cały czas 
powinny być proste. 



Samson Stretch
Technika - Wykonujemy wypad prawą nogą w przód, 
kolano nogi wykrocznej pod kątem prostym, udo 
równolegle do podłoża, kolano nie wyprzedza stopy. 
Lewa noga wyprostowana z tyłu. Splatamy palce 
dłoni i prostujemy przed sobą ręce, tak, by wierzchy 
dłoni były skierowane do wewnątrz. Tak złączone 
ramiona unosimy wysoko nad głowę, wytrzymujemy 
w tej pozycji kilka sekund.



Crouch & Bend Over
Technika - Zaczynamy w pozycji przysiad podparty, 
pośladki nisko, ciężar ciała przesuwamy na śródstopie, 
całe dłonie oparte na podłodze. Nie odrywając dłoni od 
podłogi prostujemy nogi. Wytrzymujemy w skłonie kilka 
sekund i przechodzimy z powrotem do przysiadu. 
Powtarzamy ruch kilka razy, a następnie z pozycji 
skłonu przechodzimy kręg po kręgu do pełnego 
wyprostu. 



Hindu
Technika - Tzw. pies z głową w dół. 

Z pozycji podporu wykonujemy płynne uniesienie 
bioder w górę. Pięty dotykają podłogi, głowa 
wyraźnie schowana między ramionami, plecy 
proste.



Knee Tuck to Hindu/Push-up
Technika - Hindu połączone z unoszeniem nogi i 
przyciąganiem kolana do klatki piersiowej. 

Ćwiczenie rozpoczynamy od uniesienia jednej nogi 
w podporze. Unosząc biodra w górę do pozycji 
Hindu przenosimy nogę góra/tył, chowamy głowę 
między ramiona. Noga oparta na ziemi jest 
wyprostowana. Następnie, wracając do pozycji 
wyjściowej, przyciągamy kolano do łokcia.  

Wariacją tego ćwiczenia jest dodanie pompki.



Pike Walk
Technika - Z pozycji podporu podchodzimy stopami 
jak najbliżej do linii rąk (nie odrywając dłoni od 
podłogi), a następnie z powrotem do tyłu.



Hip Dips
Technika - W podporze przodem opuszczanie 
bioder do podłoża. Kładziemy biodra, dłonie 
trzymamy pod barkami, głowa zadarta do góry. 



Dive Bomber Push-up
Technika - Z pozycji Hindu (pies z głową w dół, nogi 
minimalnie ugięte w stawach kolanowych), 
wykonujemy ruch “nurkowania”, jednocześnie 
uginając ramiona, prowadząc łokcie tył-skos. 
“Nurkując” przechodzimy płynnie do pozycji pompki, 
a następnie prowadzimy tułów do góry - biodra 
pozostają w dole, ale przesuwają się minimalnie do 
przodu, pracujemy na palcach stóp. Po wykonaniu 
całego ruchu jesteśmy w pozycji Hip Dips, i 
wracamy ponownie do Hindu.



Plank Toe Tap
Technika - Z pozycji Pike, patrz: technika Pike Walk, 
dotykamy naprzemiennie raz prawej stopy, raz lewej. 
Mięśnie brzucha napięte, biodra w górę.



4. Integracja ruchowa
Cel: Specyficzność / aktywacja 

Charakterystyka: Integracja ruchowa to wykonanie w dynamicznej formie prawidłowych 
wzorców ruchowych, z koncentracją nad utrzymaniem pozycji podstawowej.Pozycja podstawowa 
zaangażowana jest w każdy ruch. To integracja mobilności i stabilności rejonu bioder, tułowia i 
barków. Utrzymanie prawidłowej pozycji podstawowej podczas wykonywania ćwiczeń, oraz 
ruchów jakie towarzyszą nam na co dzień to podstawa prawidłowego poruszania. Podczas 
integracji ruchowej zwracamy baczną uwagę na neutralne ustawienie kręgosłupa, oddech, oraz 
ułożenie kończyn dolnych odwzorowujących w zwolnionym tempie model prawidłowego sprintu 

Ruchy / ćwiczenia: 2 
Powtórzenia: 10-15  
Czas: 1-2’ 
Sprzęt: Brak



Marsz 
Technika: Przez cały okres trwania ćwiczenia zwracamy baczną 
uwagę na następujące kwestie: 
Kręgosłup ułożony w neutralnej pozycji, napięte mm brzucha, 
ściągnięte łopatki, plecy proste, ale zachowane naturalne 
krzywizny kręgosłupa (lordoza lędźwiowa, kifoza piersiowa, 
lordoza szyjna) bez pogłębiania i przeprostów w/w odcinków 
kręgosłupa.  
Podczas pracy dłoń prowadzimy na wysokości szczytu głowy, 
akcentujemy mocną pracę rąk - pociągnięcie/pchnięcie. Zgięcie 
grzbietowe w stawie skokowym, dodatni kąt ustawienia goleni 
(kąt pozytywny, neutralnie pod kolanem - nie uderzamy piętą o 
pośladek podczas przenoszenia nogi w przód). Kostki, kolana i 
ramiona w jednej linii. 
Pierwszy krok - prawa noga w ustawieniu 90/90 (piszczel, udo), 
drugi krok - prawa noga wyprostowana, lewa przechodzi do 
pozycji 90/90.



Skoczny marsz przodem
Technika: Przez cały okres trwania ćwiczenia zwracamy 
baczną uwagę na następujące kwestie: 
Kręgosłup ułożony w neutralnej pozycji, napięte mm brzucha, 
ściągnięte łopatki, plecy proste, ale zachowane naturalne 
krzywizny kręgosłupa (lordoza lędźwiowa, kifoza piersiowa, 
lordoza szyjna) bez pogłębiania i przeprostów w/w odcinków 
kręgosłupa.  
Podczas pracy dłoń prowadzimy na wysokości szczytu głowy, 
akcentujemy mocną pracę rąk - pociągnięcie/pchnięcie. 
Zgięcie grzbietowe w stawie skokowym, dodatni kąt 
ustawienia goleni (kąt pozytywny, neutralnie pod kolanem - nie 
uderzamy piętą o pośladek podczas przenoszenia nogi w 
przód). Kostki, kolana i ramiona w jednej linii. 
Pierwszy krok - prawa noga w ustawieniu 90/90 (piszczel, 
udo), drugi krok - dynamiczne odbicie i minimalny czas 
kontaktu z podłożem, prawa noga wyprostowana,przeskokiem 
lewa przechodzi do pozycji 90/90.



Marsz boczny
Technika: Kręgosłup ułożony w neutralnej pozycji, napięte 
mm brzucha, ściągnięte łopatki, plecy proste, ale zachowane 
naturalne krzywizny kręgosłupa (lordoza lędźwiowa, kifoza 
piersiowa, lordoza szyjna) bez pogłębiania i przeprostów w/w 
odcinków kręgosłupa. Poruszamy się bokiem do kierunku 
marszu. 
Podczas pracy dłoń prowadzimy na wysokości szczytu 
głowy, akcentujemy mocną pracę rąk - pociągnięcie/
pchnięcie. Zgięcie grzbietowe w stawie skokowym, dodatni 
kąt ustawienia goleni (kąt pozytywny, neutralnie pod kolanem 
- nie uderzamy piętą o pośladek podczas przenoszenia nogi 
w przód). Kostki, kolana i ramiona w jednej linii. 
Pierwszy krok - prawa noga w ustawieniu 90/90 (piszczel, 
udo), drugi krok - prawa noga wyprostowana, lewa odpycha 
się od podłoża w bok i przechodzi do pozycji 90/90.



Skoczny marsz boczny
Technika: Kręgosłup ułożony w neutralnej pozycji, napięte mm 
brzucha, ściągnięte łopatki, plecy proste, ale zachowane 
naturalne krzywizny kręgosłupa (lordoza lędźwiowa, kifoza 
piersiowa, lordoza szyjna) bez pogłębiania i przeprostów w/w 
odcinków kręgosłupa. Poruszamy się bokiem do kierunku 
marszu. 
Podczas pracy dłoń prowadzimy na wysokości szczytu głowy, 
akcentujemy mocną pracę rąk - pociągnięcie/pchnięcie. Zgięcie 
grzbietowe w stawie skokowym, dodatni kąt ustawienia goleni 
(kąt pozytywny, neutralnie pod kolanem - nie uderzamy piętą o 
pośladek podczas przenoszenia nogi w przód). Kostki, kolana i 
ramiona w jednej linii. 
Pierwszy krok - prawa noga w ustawieniu 90/90 (piszczel, udo), 
drugi krok - prawa noga wyprostowana, dynamiczne odbicie i 
minimalny czas kontaktu z podłożem, lewa odpycha się od 
podłoża w bok i przechodzi do pozycji 90/90.



Marsz rotacyjny 
Technika: Poruszamy się bokiem do kierunku marszu. 
Kręgosłup ułożony w neutralnej pozycji, napięte mm brzucha, 
ściągnięte łopatki, plecy proste, ale zachowane naturalne 
krzywizny kręgosłupa (lordoza lędźwiowa, kifoza piersiowa, 
lordoza szyjna) bez pogłębiania i przeprostów w/w odcinków 
kręgosłupa. 
Podczas pracy dłoń prowadzimy na wysokości szczytu 
głowy, akcentujemy mocną pracę rąk - pociągnięcie/
pchnięcie. Zgięcie grzbietowe w stawie skokowym, dodatni 
kąt ustawienia goleni (kąt pozytywny, neutralnie pod kolanem 
- nie uderzamy piętą o pośladek podczas przenoszenia nogi 
w przód). Kostki, kolana i ramiona w jednej linii. 
Pierwszy krok - prawa noga w ustawieniu 90/90 (piszczel, 
udo), drugi krok - prawa noga wyprostowana, lewa krok 
skrzyżny do boku i przechodzi do pozycji 90/90.



Skoczny marsz rotacyjny
Technika: Poruszamy się bokiem do kierunku marszu. 
Kręgosłup ułożony w neutralnej pozycji, napięte mm brzucha, 
ściągnięte łopatki, plecy proste, ale zachowane naturalne 
krzywizny kręgosłupa (lordoza lędźwiowa, kifoza piersiowa, 
lordoza szyjna) bez pogłębiania i przeprostów w/w odcinków 
kręgosłupa. 
Podczas pracy dłoń prowadzimy na wysokości szczytu 
głowy, akcentujemy mocną pracę rąk - pociągnięcie/
pchnięcie. Zgięcie grzbietowe w stawie skokowym, dodatni 
kąt ustawienia goleni (kąt pozytywny, neutralnie pod kolanem 
- nie uderzamy piętą o pośladek podczas przenoszenia nogi 
w przód). Kostki, kolana i ramiona w jednej linii. 
Pierwszy krok - prawa noga w ustawieniu 90/90 (piszczel, 
udo), drugi krok - prawa noga wyprostowana,dynamiczne 
odbicie i minimalny czas kontaktu z podłożem, lewa krok 
skrzyżny do boku i przechodzi do pozycji 90/90.



5. Koordynacja  
& Aktywacja nerwowa

Cel: Pobudzenie układu nerwowego, kształtowanie zdolności koordynacyjnych 
 
Charakterystyka: Na tym etapie przede wszystkim chcemy uwolnić nasz potencjał i pobudzić mocno układ nerwowy do 
pracy. Wrzucić wyższy bieg, w środowisku jeszcze całkowicie przez nas kontrolowanym (przed częścią główną treningu, 
bądź zawodami)Wiedząc już że na tym etapie nie marnujemy czasu, tylko staramy się podnieść wydajność (cały czas szukaj 
okazji!) kształtujemy zdolność do wykonywania złożonych przestrzennie i czasowo ruchów, przestawiania się płynnie bez 
utraty mocy z jednego zadania na inne, jak również rozwiązywania nowych, nieoczekiwanie pojawiających się sytuacji 
ruchowych - krótko mówiąc pracujemy nad koordynacją.Chodzi o to żeby wytworzyć nawyk ruchowy, nauczyć nasze ciało 
skoordynownaych reakcji w dużym i zmiennym tempie, jednocześnie zmuszając je nieustannie do pełnej koncentracji i 
“myślenia zadaniowego” podczas wysiłku. 
Nawyk ruchowy tworzymy poprzez wzajemnie połączony system ruchowy wykorzystujący pracę całego ciała np: z 
wykorzystaniem drabinki koordynacyjnej . 
 
 
Ruchy / ćwiczenia: 3-6 (sport), 9-12 (GT) 
Powtórzenia: 5-15 s (Sport), 30-40 s (GT) 
Sprzęt:  drabinka koordynacyjna, step, niskie płotki 
Czas: 1-2’



Skip
Technika - Pw - postawa, stopy na szerokość bioder. 
Ćwiczenie polegające na dynamicznym wchodzeniu i 
wychodzeniu z drabinki koordynacyjnej. Pracujemy w 
różnych kierunkach, możliwe są też różne ułożenia 
drabinki. Bardzo ważna jest w tym ćwiczeniu praca rąk, 
które odwzorowują ruch biegowy i są ściśle 
skoordynowane z pracą nóg.  Ponadto dłonie powinny 
być otwarte, pracować stosunkowo blisko klatki 
piersiowej w fazie uniesienia, ramiona ugięte w stawach  
łokciowych. Pracujemy na śródstopiu, nie na pełnych 
stopach, plecy proste, sylwetka lekko może być 
pochylona. 
Skalowanie - tempo. Im wolniej tym łatwiej. 
Błędy - zamachowy ruch rękami, brak ruchu biegowego, 
nieskoordynowane ruchy, naruszanie drabinki



Jump
Technika - Przeskoki obunóż przez drabinkę 
koordynacyjną w różnych kierunkach. Skaczemy na 
palcach, nie na pełnych stopach, stopy blisko siebie,ale 
nie stykają się, unikamy przeskakiwania z nogi na nogę. 

Praca ramion musi być skoordynowana z pracą nóg. 
Na każdy cykl pracy nóg przypada cykl pracy rąk. 
Dłonie otwarte, łokcie prowadzimy wyraźnie za linię 
pleców, wykorzystując aktywnie ruch zamachowy.  

Skalowanie - tempo. Im wolniej tym łatwiej. 

Błędy - przeskoki z nogi na nogę, nieskoordynowane 
ruchy, naruszanie drabinki



Crossover (Front & Back) 
Technika - Przekładanka (krok skrzyżny).  

W zależności od odmiany ćwiczenia - Crossover 
Front/Back - noga inicjująca ruch jest dynamicznie 
przekładana przez drugą skrzyżnie z przodu lub z 
tyłu.  
Ręce aktywnie pracują w przeciwnym kierunku do 
pracy nóg. Świadomie aktywizujemy miednicę, 
oraz mm skośne brzucha. 

Skalowanie - tempo. Im wolniej tym łatwiej. 

Błędy - nieskoordynowana praca nóg



Waving (Front)
Technika - Ćwiczenie z części koordynacyjnej na 
drabince. Praca nóg dokładnie taka sama jak w skipie. 
Patrz. technika Skip 
Płynny, dynamiczny, skoordynowany ruch do środka i 
na zewnątrz drabinki, przy czym ramiona są uniesione 
na wysokości twarzy - odwzorowujemy nimi ruch 
“falowania” na krótkim zakresie. Minimalny 
dynamiczny ruch jest zapoczątkowany w obręczy 
barkowej i ten obszar przez cały okres trwania 
ćwiczenia aktywnie angażujemy do pracy. Ruch 
wykonujemy góra-dół. 
Skalowanie - tempo. Im wolniej tym łatwiej. 
Błędy - pracują same dłonie, ruch nie jest inicjowany 
na wysokości obręczy barkowej



Waving (Lateral)
Technika - Ćwiczenie z rozgrzewki koordynacyjnej. Patrz: 
Waving (Front). Ćwiczenie wykonujemy na drabince 
koordynacyjnej, praca nóg dokładnie taka sama jak w 
skipie. Płynny, dynamiczny, skoordynowany ruch do 
środka i na zewnątrz drabinki. W tym ćwiczeniu różnica 
polega na innym ułożeniu ramion, które są rozstawione na 
boki, na wysokości barków. Również odwzorowujemy ruch 
“falowania” na krótkim zakresie. Minimalny dynamiczny 
ruch jest zapoczątkowany w obręczy barkowej i ten 
obszar przez cały okres trwania ćwiczenia aktywnie 
angażujemy do pracy. Ruch wykonujemy góra-dół. 
Skalowanie - tempo. Im wolniej tym łatwiej. 
Błędy - pracują same dłonie, ruch nie jest inicjowany na 
wysokości obręczy barkowej



Knee Up
Technika - Ćwiczenie kształtujące koordynację 
wzrokowo-ruchową. Do jego wykonania 
wykorzystujemy drabinkę koordynacyjną ułożoną w 
kwadrat. Startujemy z pozycji rozkrocznej (drabinka 
pomiędzy nogami), ramiona w bok lub w dół/skos. 
Wskakujemy jedną nogą do środka drabinki, drugą 
równocześnie odrywamy, kolano idzie do wysokości 
biodra i łączy się z przeciwległym ramieniem (na skos). 
Wracamy do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie występuje 
w wariantach na jedną stronę lub ze zmianą stron co 
powtórzenie.  
Skalowanie - tempo. Im wolniej tym łatwiej 
Błędy - nieskoordynowane ruchy, nie wyskakiwanie 
noga poza obrys drabinki



Low Box Lateral Runner
Technika - Stajemy po jednej stronie stepu/boxa. 
Jedna noga znajduje się na stepie, druga poza. 
Wykonujemy dynamiczne naprzemienne przeskoki 
na stepie. Pracujemy przodem do stepu 
ustawionego pionowo, ale przeskakujemy na boki na 
zmianę raz prawa, raz lewa noga. Pamiętamy o 
aktywnej pracy rąk. 
Każdy przeskok amortyzujemy. 
 
Błędy - brak skoordynowanej pracy rąk i nóg. Brak 
amortyzacji podczas przeskoków. 

Skalowanie - wysokość stepu, tempo poruszania



Low Box Runner
Technika - Stajemy przodem do stepu/boxa. Jedna 
noga znajduje się na stepie, druga poza. Wykonujemy 
przeskoki z nogi na nogę, z naprzemienną pracą rąk. 
Rozpoczynamy trzymając jedną nogę na stepie, a 
drugą nogą poza nim, przeskokiem równocześnie 
zmieniamy nogi. Aktywna praca rąk, spięte mięśnie 
brzucha, jednostajne wysokie tempo pracy. Każdy 
przeskok amortyzujemy. 
 
Błędy - brak skoordynowanej pracy rąk i nóg. Brak 
amortyzacji podczas przeskoków. 

Skalowanie - wysokość stepu, tempo poruszania



Single Leg Sided Skip
Technika - Praca w drabince koordynacyjnej bądź na stepie. 

Wersja z drabinką: zaczynamy z obiema stopami w 
drabince ułożonej w kwadrat. Jedna noga wychodzi na 
zewnątrz kwadratu (w wersji podstawowej: w bok, lub w 
kombinacji w bok/do środka/do przodu, itd) i wraca do 
środka. Druga noga w tym czasie pracuje dynamicznie w 
miejscu góra - dół.  

Wersja ze stepem: Ustawiamy się z boku stepu 
ustawionego pionowo. Jedna noga wchodzi i schodzi ze 
stepu, druga w tym czasie pracuje dynamicznie w miejscu. 

Błędy - nieskoordynowana praca nóg, zbyt nisko unoszone 
kolano nogi znajdującej się poza stepem 

Skalowanie - wysokość stepu, tempo



Drop Skip
Technika - Dynamiczna praca nóg w miejscu. Przez 
cały okres trwania ćwiczenia, stopy szerzej niż 
szerokość bioder. Drobimy z maksymalną 
szybkością, starając się o jak najczęstszy kontakt 
stóp z podłożem. Ręce wyprostowane na wysokości 
klatki piersiowej. 

Błędy - zbyt wysokie unoszenie nóg, wolny kontakt 
stóp z podłożem 

Skalowanie - tempo



Rotation

Technika - Rotacje. Stajemy przed drabinką 
koordynacyjną przodem do środka sali, stopy 
ustawione trochę szerzej niż szerokość bioder, nogi 
lekko ugięte, brzuch napięty., ciężar ciała na 
śródstopiu. Wykonujemy rotację przez drabinkę raz w 
prawą, raz w lewą stronę, angażując biodra, cały czas 
utrzymując pozycję frontalną w stosunku do środka 
sali. Zwracamy uwagę na naprzemienną pracę rąk. 
Błędy - rotowanie “całego ciała”, zamiast ruchu z 
biodra. Zbyt mały rozstaw nóg, uniemożliwiający 
prawidłową rotację. 
Skalowanie - tempo wykonania ćwiczenia



Rotation Punch
Technika - Rotacje plus cios. Stajemy przed drabinką 
koordynacyjną przodem do środka sali, stopy ustawione 
trochę szerzej niż szerokość bioder, nogi lekko ugięte, brzuch 
napięty, ciężar ciała na śródstopiu. Ręce na wysokości 
twarzy, jedna tworzy “gardę”, a druga wyprowadza cios 
skoordynowany z każdą rotacją. Świadomie transferujemy 
moc z kończyn dolnych przez biodro na korpus a następnie 
uwalniamy skumulowaną energię wykorzystując  kończyny 
górne.Wykonujemy rotację przez drabinkę raz w prawą, raz w 
lewą stronę, angażując biodra, cały czas utrzymując pozycję 
frontalną w stosunku do środka sali.  
Błędy - opuszczona ręka trzymająca gardę, rotowanie 
“całego ciała” zamiast ruchu z biodra. Zbyt mały rozstaw nóg, 
uniemożliwiający prawidłową rotację. 
Skalowanie - tempo wykonania ćwiczenia



Rotation Hop
Technika - Rotacje. Stajemy przed drabinką koordynacyjną 
przodem do środka sali, stopy ustawione trochę szerzej 
niż szerokość bioder, nogi lekko ugięte, brzuch napięty. 
ciężar ciała na śródstopiu. Wykonujemy rotację przez 
drabinkę raz w prawą, raz w lewą stronę, angażując biodra, 
cały czas utrzymując pozycję frontalną w stosunku do 
środka sali. Po powrocie do pozycji wyjściowej 
wykonujemy przeskok obunóż przez drabinkę. Zwracamy 
uwagę na naprzemienną pracę rąk podczas rotacji. 
Błędy - rotowanie “całego ciała”, zamiast ruchu z biodra. 
Zbyt mały rozstaw nóg, uniemożliwiający prawidłową 
rotację. 
Skalowanie - tempo wykonania ćwiczenia



Kilka reguł, które jeżeli 
wprowadzisz do swojego 
warsztatu, pomogą Ci lepiej 
przygotować się do każdego 
treningu…



Jakie przygotowanie  
takie wykonanie
1. Specyficzność ruchu - ogólne do specyficznych 

2. Kierunek ruchu - liniowy do wielokierunkowy 

3. Koordynacja ruchu - obunóż do jednonóż 

4. Prędkość ruchu - niska do wysokiej 

5. Obciążenie ruchu - niskie do wysokiego



Check List
1. Mobilność & Stabilność 

2. Przygotowanie ogólne  

3. Aktywacja bioder  

4. Stretching dynamiczny  

5. Integracja ruchowa  

6. Koordynacja & Aktywacja nerwowa  
 



Projektowanie odwrotne
Program powinien być stworzony w oparciu o dominujące 
wymagania danego modułu, lub charakteru treningu z równoczesnym 
rozważeniem poziomu zawodnika.



Zawsze myśl kilka  
kroków do przodu
Przygotowanie do treningu ma być tak zaprogramowane tak, 
aby codziennie poprawiać wydajność, ale również w szerszej, 
długoterminowej perspektywie, ma mieć wpływ na rozwój w 
przeciwieństwie do tradycyjnej rozgrzewki. 
 

                                                


