
Dlaczego rozgrzewka jest tak ważna? 

Oto kilka powodów dla których rozgrzewka jest istotna: 

• rozgrzewa mięśnie i podnosi temperaturę ciała co powoduje zwiększony 

dopływ tlenu do  tkanek  

• wpływa na zwiększenie przepływu krwi w mięśniach, co skutkuje ich 

szybszą regeneracją po treningu. 

• przygotowuje ciało i umysł do cięższej, bardziej wydolnościowej i 

wytrzymałościowej pracy 

• zwiększa elastyczność mięśni, ścięgien więzadeł oraz ich odporność na 

rozciąganie 

• dobre rozgrzanie mięśni i stawów może zmniejszyć ryzyko kontuzji 

podczas treningu 

• wpływa na zwiększenie ogólnej wydajności ćwiczeń 

Rozgrzewka na WF: rozgrzewka ogólnorozwojowa (10-15 min) 

To uniwersalna rozgrzewka, która przygotowuje do wysiłku wszystkie partie 

mięśniowe i rozgrzewa stawy. Może być wstępem do zajęć gimnastycznych o 

charakterze ogólnorozwojowym. Taką rozgrzewkę powinno się też 

przeprowadzać przed rozpoczęciem gier zespołowych, które są bardziej 

specyficzne i ukierunkowane na rozwijanie zdolności do gry. 

1. Lekki trucht przez 3 minuty. 

2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

• opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

• krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia 

obiema rękami w przeciwnych kierunkach); 

• bieg tyłem; 

• bieg skrzyżny (przeplatanka) lewym bokiem do kierunku biegu, następnie 

prawym; 

• podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 

3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy 

nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 8 powtórzeń na nogę). 

4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

• opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk 

(skrętoskłony); 

• krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 



• krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

• krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

• przysiady 

5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

• pompki 

• przysiady 

• brzuszki skośne; 

• nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

• deska (30 sekund). 

 

 

 

 


