
WYCHOWANIE FIZYCZNE  kl. 7-8 1.04.2020 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm brzucha. 

1. ĆWICZENIE 
 Plank (deska) – proste i znakomite ćwiczenie na 
mięśnie brzucha 

Plank zwany potocznie „deską” to klasyczne ćwiczenie nie tylko na mięśnie 

brzucha, ale także i całego ciała. Najważniejszą kwestią podczas jego 

wykonywania jest skupienie się na zachowaniu prawidłowej pozycji ciała, 

ponieważ tylko dzięki niej można równomiernie napiąć wszystkie mięśnie, 

unikając ich nadmiernego obciążenia i tym samym ryzyka kontuzji. 

 

Jak należy prawidłowo wykonywać to ćwiczenie? 

 Połóż się twarzą w dół na macie i następnie unieś ciało na rękach prostując 

ramiona i wspierając się na palcach stóp. 

 Utrzymuj całe ciało wyprostowane, a szybko poczujesz, jak Twoje mięśnie 

brzucha pracują intensywnie. 

 Zachowaj tę pozycję przez około 45 do 60 sekund, a następnie odpocznij. 

 Początkowo ogranicz się do 3 powtórzeń, po kilku dniach możesz powoli 

starać się zwiększać ich liczbę. 

 

https://krokdozdrowia.com/cwiczenie-plank-wzmocnij-cale-cialo/
https://pl.wikipedia.org/wiki/St%C5%82uczenie


2. ĆWICZENIE  
Deska z podpieraniem się na łokciach 

Jest to odmiana ćwiczenia opisanego powyżej. Jedyną różnicą jest 

podpieranie górnej części tułowia na łokciach, a nie na wyprostowanych 

rękach, reszta pozostaje bez zmian. Doskonale nadaje się ono dla 

początkujących, ponieważ mniej obciąża mięśnie brzucha, pozwalając na 

większą liczbę powtórzeń i dłuższy czas wykonywania pojedynczego 

ćwiczenia. 

Jak należy prawidłowo wykonywać to ćwiczenie? 

 Oprzyj się o podłoże używając do tego przedramion i palców stóp. 

 Unieś biodra nieco wyżej i upewnij się, że masz idealnie proste plecy. 

 Postaraj się, aby Twoje ciało utworzyło linię prostą od stóp do czubka głowy. 

 Napnij tak mocno, jak tylko potrafisz mięśnie brzucha i wytrzymaj tak przez 

60 sekund. 

 Powtórz ćwiczenie od 3 do 5 razy. 

3. ĆWICZENIE  
Pozycja drzewa 

To ćwiczenie może być wykorzystane do tonowania mięśni, a jednocześnie 

pozwala wytrenować koncentrację i równowagę. 

 



Jak należy prawidłowo wykonywać to ćwiczenie na 

mięśnie brzucha? 

 Podnieś prawe kolano i przyciągnij je maksymalnie blisko do klatki 

piersiowej, przenosząc ciężar całego ciała na lewą nogę. 

 Chwyć rękami za kostkę i oprzyj podeszwę prawej stopy na wewnętrznej 

stronie lewego uda. 

 Staraj się utrzymać tę postawę napinając mięśnie i łącząc dłonie na klatce 

piersiowej. 

 Następnie powoli unieś ręce i skup wzrok na jakimś pojedynczym punkcie. 

 Wykonaj 10 głębokich oddechów, odpocznij chwilę i powtórz ćwiczenie 

zmieniając nogi. 

4. ĆWICZENIE 
Unoszenie bioder na mięśnie brzucha 

Unoszenie bioder to bardzo zdrowe ćwiczenie fizyczne, które ujędrnia skórę 

i pośladki, a także kształtuje mięśnie brzucha. Utrzymanie prawidłowej 

pozycji wymaga jednak trochę koncentracji i ogólnej wytrzymałości. Nie jest 

to zwykle łatwe zadanie. 

Jak należy prawidłowo wykonywać to ćwiczenie? 

 Połóż się na macie do ćwiczeń na plecach, twarzą do góry, zegnij kolana i 

chwyć kostki rękami. 

 Następnie wykonaj głęboki wdech i unieś miednicę maksymalnie w górę. 

 Napnij mięśnie brzucha i utrzymuj tę pozycję bez odrywania stóp od podłogi. 

 Staraj się wytrzymać przez 45 sekund, następnie odpocznij przez chwilę i 

powtórz to samo ćwiczenie 5 razy. 

5. ĆWICZENIE 
Rozgwiazda 

Opisywane w tym punkcie ćwiczenie może na początku wydawać się dość 

uciążliwe, ale w miarę nabierania doświadczenia jego wykonywanie będzie 

coraz łatwiejsze – a znakomicie nadaje się ono na mięśnie brzucha. 

https://krokdozdrowia.com/staw-kolanowy-symptomy-degradacji-zuzycia/


 

Kluczem do sukcesu jest powolne rozpoczynanie ćwiczenia i stopniowe 

zwiększanie prędkości jego wykonywania. 

Jak należy prawidłowo wykonywać to ćwiczenie na 

mięśnie brzucha? 

 Połóż się na macie i unieś ręce i nogi w górę tak, jakbyś chciała dotknąć 

sufitu. 

 Następnie podnieś głowę i ramiona tak, aby nie miały kontaktu z matą, 

jednocześnie rozkładając ramiona i nogi na boki (do postaci 

przypominającej nieco rozgwiazdę – stąd też nazwa tego ćwiczenia). 

 Ostrożnie opuść ramiona i głowę z powrotem do pozycji wyjściowej. 

 Powtórz całe ćwiczenie od 6 do 10 razy. 

6. ĆWICZENIE  
Podciąganie kolan do klatki piersiowej na 
mięśnie brzucha 

Przyciąganie kolan do klatki piersiowej napinając przy tym mięśnie brzucha 

doskonale wpływa na ich rzeźbę i zwiększa także elastyczność 

poszczególnych włókien mięśniowych. 

 

Jak należy prawidłowo wykonywać to ćwiczenie? 

 Usiądź na ziemi z maksymalnie wyprostowanymi nogami. 



 Zegnij kolana i dociśnij je do klatki piersiowej. 

 Staraj się utrzymać łydki równolegle do powierzchni ziemi i powoli oddychaj 

podczas rozciągania. 

 Pamiętaj, że plecy muszą być zawsze wyprostowane, skoncentruj się także 

na napinaniu mięśni brzucha. 

I na koniec dobra rada: nie zapominaj o tym, że, aby uzyskać dobre wyniki 

dzięki opisywanym ćwiczeniom, trzeba wykonywać je konsekwentnie, a 

jednocześnie przestrzegać zdrowej i prawidłowo zbilansowanej diety. 

Spróbuj zmodyfikować każdą z opisywanych powyżej pozycji tak, aby 

uniknąć potencjalnych kontuzji, jeśli odczuwasz ból lub nadmierne napięcie 

mięśni. 

 


