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Start do stylu grzbietowego i kraula

1.Zapoznaj się jak wygląda prawidłowy start do 
stylu grzbietowego i kraula
2.https://www.youtube.com/watch?v=6r7xtR1tGcs
3.https://www.youtube.com/watch?v=bctNHFiinog
4.Wykonaj ćwiczenia.
5.Odpowiedz na pytanie.
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ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE. 
Ćwiczenia przeznaczone do realizacji w domowych
warunkach minimum 1x w tygodniu.
 1. Rozgrzewka: 
a. 5min. trucht w miejscu 
b. skip A(unosimy wysoko kolana) 5x każdą nogą
c. skip C (uderzamy piętą o pośladki) 5x każdą 
nogą
d.10x PAJACYKI
g.  5x Podskoki obunóż próbujemy wysoko unosić 
kolana 
h.  10x krążenia bioder w prawo i w lewo.

2. Część główna:

1. W staniu, wymachy naprzemienne ramion w 
górę i w dół po 5x na każdą rekę.
2.W skłonie,  wymachy naprzemienne ramion w 
przód i w tył po 5x na każdą rekę.
3.Skłon tułowia,ramiona w bok, skręty tułowia w 
prawo i w lewo 5x.
4.Krążenie ramion w przód oburącz 10x.
5.Krążenie ramion w tył oburącz 10x.
6.Przysiady z wyskokiem w górę 5x.
7.Naprzemienna praca ramion w przód 10x.
8.Naprzemienna praca w tył 10x.
9. ,,Pompki” 10x.
10."Brzuszki" 10x.
11.Grzbiety z leżenia przodem twarzą do podłogi, 
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unoszenie tułowia w górę 10x. 
12.PAJACYK poprzeczny – 10sek.
13.Padnij, powstań 5x.
14. W przysiadzie, spacer: 1m w przód i 1m w tył 
10sek. 
15.Skłon tułowia, dłonie jak najbliżej podłogi, 
powoli prostujemy się, ramiona w górę, wdech 
nosem, powoli opuszczamy ramiona do skłonu, 
wydech ustami 2-3x. 

Serię ćwiczeń można powtórzyć 2-3 razy.

3. Schłodzenie 
a. ćwiczenia rozciągające mięśnie, które 
uczestniczyły w zadaniach.
b.chwyt dłoni na plecach, prawa ręka górą – lewa 
dołem. I na zmianę. 
c.rozciąganie, szeroko rozkładając ręce.

4.Odpowiedz na pytanie
Czy start do  stylu grzbietowego i do kraula są takie
same? Przedstaw różnicę.


