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Temat: Ćwiczenia rozciągające mięśnie całego ciała. 

Ćwiczenia rozciągające należy wykonywać dokładnie i powoli. Ważne jest, by unikać gwałtownych i 

szarpanych ruchów, które mogą przynieść więcej szkód niż pożytku. 

Niezwykle ważne jest utrzymywanie odpowiedniego napięcia mięśni. Warto przy tym pamiętać, 

aby nie było ono nadmierne i by nie sprawiało bólu. Ponadto podczas treningu warto kierować się 

poniższymi zasadami, które zapewnią bezpieczeństwo i skuteczność stretchingu: 

• zwiększa elastyczność mięśni, 

• zwiększa ruchomość stawów, 

• poprawia koordynację całego ciała, 

• poprawia krążenie, co zmniejsza ryzyko wystąpienia zakwasów, 

• obniża poziom stresu, 

• rozluźnia spięte mięśnie, 

Ale zanim przystąpicie do strechingu pamiętajcie o ROZGRZEWCE 

Rozgrzewka jest bardzo ważną częścią każdego treningu. Dzięki rozgrzewce znacznie zmniejsza się 

prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji, a wydajność organizmu podczas treningu wyraźnie 

rośnie. Po tym 4-minutowym zestawie ćwiczeń Twój organizm będzie rozgrzany i gotowy do 

rozpoczęcia pełnego treningu.     https://centrumsportowca.pl/centrum-treningu/rozgrzewka 

Zapraszam was teraz do wykonania sześciu prostych ćwiczeń rozciągających. 

https://www.youtube.com/watch?v=wDih5YWGxC8 

Pamiętaj efekty są możliwe tylko wtedy kiedy będziecie ćwiczyć systematycznie. POWODZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.abczdrowie.pl/cwiczenia-rozciagajace-rodzaje-dla-kogo-co-daje-rozciaganie-zalety
https://portal.abczdrowie.pl/bol-kompendium-wiedzy
https://uroda.abczdrowie.pl/zakwasy-po-cwiczeniach
https://uroda.abczdrowie.pl/stres
https://centrumsportowca.pl/centrum-treningu/rozgrzewka


 

Temat: Wiem, co jem. Zasady racjonalnego odżywania się człowieka. 

 

 

Zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym: 

 
1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy żywieniowej uwzględnionej w piramidzie. 

 

2. Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową 

sylwetkę. 

 

3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się w podstawie 

piramidy. 

 

4. Spożywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcje mleka lub produktów mlecznych takich jak 

jogurty, kefiry, maślanka, sery. 

 

5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja, uwzględniając też nasiona roślin 

strączkowych. 

 

6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa i owoce. 

 

7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych. 

 

8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów. 

 

9.  Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę. 

10. Pij codziennie odpowiednią ilość wody. 

 

 

 

 
 

UWAGA!! 



Zadanie dla chętnych. 

Moi kochani uczniowie waszym zadaniem będzie przesłanie waszego dowolnego posiłku, który 

będzie zdrowy i zachęcał do zjedzenia. 

Ponadto zachęcam was do codziennej aktywności fizycznej, dzisiaj proponuje wam 30 minutowy 

trening połączony z hip hopem: https://www.youtube.com/watch?v=ZWk19OVon2k. Powodzenia 

 
K. Skrzypczyk/ S. Sielski 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWk19OVon2k

