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Z 
pewnością znacie powiedzenie, że najprostsze 

rozwiązania są najlepsze. Tak właśnie będzie 

w wypadku naszego kolejnego spotkania 

dotyczącego propozycji treningów. Tym 

razem ponownie będziemy działać w terenie, 

a obszarem naszego zainteresowania będzie 

ławka – tak, zwykła ławka w parku czy na placu zabaw, a może 

nawet ta obok twojego miejsca zamieszkania.

Ławka, na której zwykle siadamy, by odpocząć lub poroz-

mawiać, stanie się teraz naszym przyrządem treningowym. 

Możemy się zastanowić nad tym, jak ją wykorzystać w treningu. 

Próbowałem to na razie zrobić w myślach. Oczekiwałem kom-

pleksowych rozwiązań, ale się rozczarowałem. Ruchy angażujące 

prostowniki ramion, ruchy wyciskania w obrębie obręczy bar-

kowej oraz przyciągania w celu zaangażowania mięśni pleców 

są praktycznie niemożliwe. To, oczywiście, cały czas myślenie 

skoncentrowane na ruchu bodybuilding, czyli najbardziej mi 

bliskim. Wychodzi na to, że muszę odpuścić i spojrzeć inaczej, 

prościej, co nie znaczy, że ćwiczenia będą łatwe do wykonania, 

ale zdecydowanie precyzyjne w celu treningowym.

Proponuję pracę w formie obwodowej, gdzie wiodąca będzie 

wytrzymałość z przewagą wykorzystania ćwiczeń o charakterze 

oporu własnego ciała, skocznościowym i koordynacyjnym. 

Zróbmy, co możemy dla mięśni klatki piersiowej i trójgło-

wych ramienia, mocno pobudźmy mięśnie nóg i pośladków 

oraz szczególnie mięśnie brzucha.

ZALECENIA

1) wykonuj 15 powtórzeń albo pracuj przez 25 sekund w każdym 

ćwiczeniu,

2) wykonaj 4-6 takich obwodów,

3) inicjuj świadomie napięcia mięśni głównie pracujących w ruchu,

4) bądź szczegółowy, jeśli chodzi o techniczny aspekt wykonywanych 

ćwiczeń,

5) oddychaj – wydychaj powietrze, gdy dochodzi do napięć,

6) monitoruj tętno,

7) pomiędzy obwodami odpoczywaj tyle, ile wynosił czas pracy, 

albo wracaj do ćwiczeń, gdy uznasz, że jesteś już gotowy.
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Klasyczne pompki – pamiętaj, aby łokcie układać zgodnie z linią ramion, unikaj przeprostów w stawach łokciowych.

Klasyczne pompki głową w dół – obowiązuje ta sama zasada dotycząca stawów łokciowych jak w ćwiczeniu 1.

Pompki w podporze tyłem – łokcie trzymaj blisko tułowia, punktami podparcia są pięty, schodzimy jak najniżej, 
akcentuj napięcie mięśni trójgłowych ramienia poprzez wyprost w stawach łokciowych.

 ćwiczenie nr 1 

 ćwiczenie nr 2 

 ćwiczenie nr 3 
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Uginanie nogi w wykroku, noga zakroczna na ławce, kieruj staw kolanowy jak najbliżej podłoża.

Wchodzenie na ławkę – noga prowadząca musi być zgięta pod kątem prostym między udem a podudziem, a cała 
stopa na ławce. Po wejściu napnij mocno pośladki, po wykonaniu pracy przejdź jeszcze do wspięć na palcach, 
tak jak na trzecim zdjęciu.

Podeprzyj się na ramionach, usiądź na krawędzi ławki – wykonuj nożyce poziome na przemian 
z pionowymi – pochylaj tułów lekko do przodu w trakcie ruchu, aby wzmocnić napięcie mięśni brzucha.

 ćwiczenie nr 4 

 ćwiczenie nr 5 

 ćwiczenie nr 6 
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Chwyć się skrajnych desek ławki wzdłuż i przeskakuj na drugą stronę ławki. Przyciągaj kolana blisko klatki, 
aby w „locie” mocniej aktywować mięśnie brzucha. Przeskoki powinny być dynamiczne.

 ćwiczenie nr 7 

 Myślę, że początek był dość intensywny. Jestem w parku i biegnę dalej  

 w poszukiwaniu ławeczki bez oparcia i... jest, więc działam. 
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Stań przy końcu ławki, przyciągaj kolano, kierując je mocno po skosie.

Usiądź wzdłuż ławki i przenoś nogi lekko ugięte w kolanach na każdą stronę ławki – podczas przenoszenia nóg 
pochyl tułów lekko do przodu.

Połóż się na ławce na plecach, unoś nogi do pionu, następnie miednicę, a na końcu wykonaj delikatny skręt.

 ćwiczenie nr 8 

 ćwiczenie nr 9 

 ćwiczenie nr 10 
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Na jeden obwód w dziesięciu zaproponowanych ćwiczeniach 

przypada przynajmniej 200 połączonych ze sobą ruchów. 

Spaceruj w parku przez kolejne 40 minut w tempie 65-70% 

tętna maksymalnego, wyliczonego z najbardziej powszechne-

go wzoru: tętno
maks. 

= 220 – wiek. Teraz już łatwo wyliczyć 

65–70%, mnożąc przez uzyskany wynik. Według różnych 

opinii taki pomiar tętna maksymalnego bywa obarczony 

5- bądź10-procentowym błędem, dlatego zalecam spacer na 

granicy zadyszki – jest to chyba najbardziej sprawdzony sposób, 

ale tylko w wypadku, gdy twoim zamiarem jest optymalizacja 

spalania tkanki tłuszczowej. W trakcie wykonywania obwodów 

wysiłek będzie sięgał 80-85% naszych możliwości tlenowych.

Po zakończonym treningu proponuję wykonać trzy pre-

zentowane niżej podstawowe ćwiczenia rozciągające.

Rozciąganie wykonuj bez pogłębiania, z przetrzymaniem w pozycji rozciągania 20-30 sekund, powtórz 3-4 razy. 
Oczywiście, wykonanie większej liczby ćwiczeń rozciągających – niekoniecznie z użyciem ławki – będzie służyć 
przyspieszonej regeneracji oraz wyciszeniu po treningu.

Ścieżką w parku dojdziesz do ławki zdrowia. Promujcie tę formę działania, poszukujcie nowych rozwiązań 
wykorzystania tego przyrządu.

Zdrowie i forma waszych podopiecznych są tego warte!

 rozciąganie 
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