
 

 

Zestaw ćwiczeń porannych 

Taki trening można wykonywad każdego poranka. Sami się przekonacie, że lepiej wtedy 

będzie wyglądad wasz dzieo, a to wszystko dzięki endorfinom czyli pozytywnym hormonom, 

które wytwarzają się podczas wysiłku fizycznego. 

 

1.Koci grzbiet 

 Jak wykonad: 

 Klęk podparty na dłoniach 

 Zaokrąglamy plecy do tzw. Kociego grzbietu odcinek piersiowy kręgosłupa staramy 
się jak najmocniej wypchnąd ku górze, chowasz głowę między barki, podwijasz 
miednicę 

 Następnie rozluźniasz kręgosłup opuszczasz w dół m. brzucha, wyciągasz głowę do 
góry, patrzysz na sufit 

 Powtarzaj te ruchy powoli i płynnie od 4 do 5 raz 

  

2. Drabinka - bieg w podporze 

  

Jak wykonad: 

 Pozycja średnia (podpór przodem jak przy pompce) nogi wyprostowane w kolanach, 

dłonie pod barkami 

 Mięśnie brzucha są mocno napięte, ciało ustawione w jednej linii 

 Przyciągnij lewe kolano do klatki piersiowej i trzymaj prawą nogę wyprostowaną i tak 

na zmianę, jeśli chcesz możesz przyspieszyd 

 Na przemian powtarzaj bieg z kolanem pod klatkę piersiową 

 Wykonuj bieg przez 1 minutę 

 

3. Wypady w przód 

Jak wykonad: 

 Stao prosto z nogami rozstawionymi na szerokośd bioder 

 Zrób krok do przodu, zginając kolano i opuśd ciało w kierunku podłogi, plecy są 

proste, a łopatki ściągnięte 

 Oba kolana powinny byd zgięte pod kątem 90 stopni, jedno do przodu, a drugie do 

tyłu 



 

 

 Odepnij przednią nogę za pomocą odepchnięcia i wród do pozycji startowej. Zmieo 

nogę 

 Wykonaj 12 powtórzeo na każdą nogę 

 

4. Pajacyki 

Jak wykonad: 

 Pozycja wysoka (stojąca), stopy równolegle 

 Podskocz podczas rozkładania rąk i nóg do boku 

 Wród do pozycji początkowej i powtarzaj przez co najmniej 1  minutę 

 

5. Przysiady 

  

Jak wykonad: 

 Pozycja wysoka (stojąca), stopy na szerokośd bioder, skierowane delikatnie na 

zewnątrz, ręce skieruj w przód przed klatkę piersiową 

 Wykonaj przysiad zginając kolana, schodząc w dół staraj się: napiąd mięśnie brzucha, 

kolana wypychaj na zewnątrz 

 Podnieś się wbijając pięty w podłogę i z powrotem przejdź do pozycji wyjściowej 

 Wykonaj 12 powtórzeo 

 

Dzięki dwiczeniom zyskasz energię, zdrowie, a także obudzisz się z innym 

nastawieniem i chęcią działania! Powodzenia!  


