KONSPEKT TRENINGOWY –)ZAJĘCIA INDYWIDUALNE W DOMU

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Grafika

Opis

Czas

1. Rozgrzewka:
 Pajacyki. 20 powtórzeń
 Odwodzenie prawej i lewej nogi z
przeskokiem. 10 powtórzeń
 Przywodzenie prawej i lewej nogi z
przeskokiem. 10 powtórzeń
15
 Skip C 20 sekund.
Min.
 Skip A 20 sekund
 Wymachy nóg do przodu: lewa i prawa noga
5 powtórzeń
Wszystkie ćwiczenia wykonujemy bez przerwy w 2
seriach. Między seriami 2 minuty przerwy.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

1. Stabilizacja:
 Plank przodem. 20 sekund



Plank bokiem 20 sekund. Mamy dwie wersje
tego ćwiczenia. Pierwsza (na rysunku wyżej) 25
jest łatwiejsza oraz druga (na rysunku niżej) Min.
jest trudniejsza. Wybieramy tą, którą damy
radę utrzymać w wyznaczonym czasie.



Leżenie tyłem, kolana ugięte. Ćwiczenie
wykonujemy przez uniesienie bioder (tzw.
most) 30 sekund.
Wykonujemy 3 serie po 3 ćwiczenia.
Między ćwiczeniami przerwa 30 sekund, a
między seriami przerwa 2 minuty.

2. Doskonalenie ball mastery:
 Sole taps - biegnąc w miejscu, dotykaj
podeszwą piłki raz jedną, raz drugą nogą.
 Toe taps- biegnąc w miejscu dotykaj piłkę
wewnętrzną częścią stopy raz jednej, raz
drugiej nogi.
 Push pull inside - Przyciągnij piłkę do siebie
podeszwą stopy, następnie wewnętrzną
częścią stopy uderz piłkę. Powtarzaj element
30
raz jedną, raz drugą nogą.
Min
 Push pull laces - Przyciągnij piłkę do siebie
podeszwą
stopy,
następnie
prostym
podbiciem uderz piłkę. Powtarzaj element
raz jedną, raz drugą nogą.
1 seria to 4 ćwiczenia. Między ćwiczeniami 1 minuta
przerwy. Wykonujemy 3 takie serie, między seriami
2 minuty przerwy.

3.





Wyzwanie żonglerka:
Podbijaj piłkę samymi stopami. 30 sekund
Podbijaj piłkę samymi kolanami. 30 sekund
Postaraj się wykonać jak najwięcej odbić 15
piłki, jednocześnie klaszcząc dłońmi, w Min.
czasie 30 sekund.
Wykonaj jak najwięcej odbić piłki
jednocześnie klaszcząc dłońmi raz z przodu,
raz z tyłu w czasie 30 sekund.

Wykonujemy 2 serie tych ćwiczeń. W drugiej serii
postaraj się poprawić swój wynik osiągnięty w
pierwszej serii.

1. Rozciąganie:
 Stajemy wyprostowani, ramiona wyciągnięte
do góry, stopy złączone, nogi wyprostowane
w kolanach. Następnie pochylamy tułów w
przód, ramiona wyprostowujemy w kierunku
stóp (wytrzymujemy 10 sekund) i wracamy
do pozycji wyjściowej. 10 powtórzeń

Połóż się na brzuchu, dłonie oprzyj na
podłodze, na wysokości klatki piersiowej.
Wyprostuj ręce w łokciach i oderwij tułów
od podłogi. Wyciągnij głowę w górę i 5
przytrzymaj taką pozycję przez 10 sekund. Min.
Połóż się z powrotem na macie i po chwili
powtórz ćwiczenie.



Opieramy dłonie o ścianę i wyciągamy
lekko jedną nogę w tył starając się piętę
docisnąć do podłoża.

CZĘŚĆ KOŃCOWA



