
PRZEDMIOT: wychowanie fizyczne 

KLASA: VIII A, B, C  

TERMIN:  6.04.2020 r. 

Temat: Wzmacnianie mięśni ramion. 

Wiadomości teoretyczne: 

Wielkimi krokami zbliżają się święta, a co za tym idzie - świąteczne porządki – mycie okien! 
 
Mycie okien należy do ciężkich i nielubianych prac domowych, jednak nie taki diabeł 
straszny… By umyć okno, nie trzeba kupować jakiegoś specjalistycznego sprzętu. Wystarczy 
po prostu mała miska z ciepłą wodą, gąbka, czy ściereczka, coś do wycierania na sucho 
(ręczniki papierowe, ściereczki z mikrofibry, czy gumowa ściągaczka do wody), płyny do 
mycia (naczyń, albo specjalne do szyb) oraz - w zależności od gustu - gumowe rękawice. 
 
Podstawowe zasady treningu podczas sprzątania 
 
Jak przy każdym treningu, nawet podczas sprzątania należy pamiętać o kilku ważnych dla 
zdrowia zasadach: 

 Ćwicząc czy sprzątając, należy pamiętać o zachowaniu prostego kręgosłupa i nie 
zastygać na długie chwile w obciążających stawy pozycjach. 

 Najlepiej angażować obie strony ciała – dzięki temu wzmocnisz zarówno prawe, jak  
i lewe ramię, przedramiona oraz obydwie nogi. 

 Należy świadomie wykonywać czynności, które zazwyczaj robimy automatycznie. 
 Nie można jednak przesadzać – forsowanie się nie prowadzi do poprawy naszego 

samopoczucia. 
 Po skończeniu robienia porządków nie można również zapomnieć o rozciąganiu,  

co pozwoli uniknąć zakwasów i bólu mięśni. 
 
Trening całego ciała podczas mycia okien 
 

 Podczas mycia powierzchni pionowych ćwiczysz górne i dolne partie ciała. W tym 
czasie najbardziej pracują mięśnie rąk, ramiona, barki i nogi. 

 Zacznij mycie wybranej powierzchni od ruchów pionowych, z góry do dołu, 
zmieniając co 15 sekund rękę. Jeśli podczas mycia musisz sięgnąć niżej - pamiętaj,  
aby się nie pochylać. Rób przysiady, dzięki czemu znacznie wzmocnisz swoje nogi. 

 Podczas kolejnego ćwiczenia unieś wyprostowaną rękę i ruszaj nią naprzemiennie  
w lewo i w prawo – myjąc szybę. Świadomie napinaj mięśnie brzucha.  

 Podczas czyszczenia pionowych powierzchni prawdopodobnie trzeba będzie sięgnąć 
niżej. Wtedy stań w rozkroku, ugnij jedną nogę w kolanie, a drugą trzymaj 
wyprostowaną. Przenoś ciężar ciała raz na prawą, raz na lewą nogę. 

 Jeśli podejdziesz do tego zajęcia z zapałem, w godzinę spalisz sporo kcal!  
 
 
 



Mycie okien - to trening wysmuklający i zarazem wzmacniający ramiona. 
 
Do domowych prac, które angażują najwięcej partii mięśni należy m.in. mycie łazienki -  
oraz mycie okien lub samochodu. Przez pół godziny takiego zajęcia spalisz ok. 135 kcal. 
Trzeba jednak świadomie napinać poszczególne partie mięśni.  
Czy wiesz, że myjąc okna przez 30 minut, możesz spalić prawie tyle samo kalorii, ile podczas 
półgodzinnej wspinaczki górskiej? Mało tego. Czynność ta równie dobrze wpływa na mięśnie 
ramion i rąk. Dotyczy to zresztą większości prac domowych.  
 
Według badań osoby sprzątające często w domu są szczuplejsze i spalają dziennie (średnio) 
ok. 360 kcal więcej do tych, które tego unikają. Trenerzy fitness nie mają wątpliwości,  
że sprzątanie odchudza i dobrze wpływa na sylwetkę. Wykonuj więc te prozaiczne 
obowiązki, by efektywnie modelować swoje ciało.  
 
Należy jednak pamiętać, że sprzątanie nie zastąpi sportowego treningu, dopasowanego  
do danej osoby, ale może być uzupełnieniem aktywnego życia lub dobrym bodźcem  
do wstania z kanapy. Jak wszyscy wiemy – ruch, to endorfiny, a endorfiny to szczęście.  
Więc oczywistym jest, że po umyciu okien w waszych domach, będziecie się czuli 100 razy 
lepiej, będziecie zdrowsi, a wasi rodzice będą bardziej szczęśliwi i dumni! 
 

Motto ćwiczenia: Czysta, świąteczna szyba – rodzicom się przyda! 
 

Wiadomości praktyczne: 

Uwaga: Jeśli ktoś z Was nie zrozumiał jakiegoś fragmentu zasad „świątecznego treningu”,  

w poniższym linku macie film instruktażowy. Obejrzyjcie go dokładnie, zróbcie notatki  

i pamiętajcie – żeby tak… nie robić! :) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gupg_n4OIM0 
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http://www.styl.pl/piekno/fitness
https://www.youtube.com/watch?v=Gupg_n4OIM0

