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Wskazówki dotyczące wykonywania rozciągania statycznego: 

· Nigdy nie rozciągaj się bez osiągnięcia odpowiedniej temperatury mięśni, 

możesz to zrobić poprzez kilkuminutowy jogging (minimum 5 minut). 

· Upewnij się, że zarówno pozycja wyjściowa jak i wykonanie ćwiczenia jest 

poprawne. 

· Rozciągaj daną grupę mięśni powoli. 

· Rozciągaj się dopóki nie poczujesz lekkiego „ciągnięcia”               w mięśniu (nie 

może pojawiać się ból). 

· Przytrzymuj daną pozycję przez około 10 – 20 sekund. 

· Rozciągając się oddychamy spokojnie i rytmicznie. 

· Koncentrujemy się na mięśniach, które są w danej chwili rozciągane i 

kontrolujemy opór. 

· Wracając z pozycji końcowej do wyjściowej rób to powoli. 

· Powtórz każde ćwiczenie kilka razy. 

· Wszystkie ćwiczenia powinny być wykonywane zarówno przez prawą jak i lewą 

stronę. 

 

Rozciąganie statyczne wykonujemy na koniec sesji treningowej jako element 

wyciszający organizm oraz poprawiający zakres ruchów.  

Nigdy nie wykonuj rozciągania statycznego przed sesją treningową lub meczem. 

Negatywny jest bowiem wpływ rozciągania statycznego na osiągane wyniki w trakcie 

meczu, czas reakcji zawodnika, czas wykonania ruchu i balans. 
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Ćwiczenie nr 1: Rozciąganie mięśnia dwugłowego siedząc.  

 

Siadamy na ziemi. Obie nogi wyprostowane i rozłożone na boki, przylegają do 

podłoża. Obiema rękoma łapiemy za palce stopy i przytrzymujemy w takiej pozycji 

przez około 20 sekund. Rozciągamy zarówno prawą jak i lewą stronę. Jeżeli nie jesteś 

w stanie złapać za palce stóp staraj się objąć rękoma staw skokowy. 
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Ćwiczenie nr 2: Rozciąganie mięśnia czworogłowego leżąc.  

 

Kładziemy się na boku i podpieramy na łokciu. Obie nogi wyprostowane, jedna na 

drugiej. Łapiemy dłonią za stopę i dociągamy do pośladków. Przytrzymujemy około 

20 sekund i to samo wykonujemy   z drugiej strony. 
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Ćwiczenie nr 3: Rozciąganie mięśnia czworogłowego klęcząc.  

 

Klęczymy na prawej nodze. Lewa noga wysunięta do przodu, podpieramy się na całej 

stopie. Kolano zgięte pod kątem około 90 stopni. W takiej pozycji chwytamy prawą 

ręką za prawą stopą  i podciągamy ją do góry tak, aby pięta dotykała pośladków. 

Przytrzymujemy w takiej pozycji przez około 20 sekund. Następnie robimy to samo 

klęcząc na lewej nodze. 
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Ćwiczenie nr 4: Motylek.  

 

Siadamy na ziemi. Podeszwy butów złączone, nogi rozchylone na zewnątrz. Łapiemy 

rękoma za staw skokowy. Pięty jak najbliżej pośladków. Łokcie delikatnie rozpychają 

kolana na zewnątrz. Plecy proste, głowa w górze, patrzymy przed siebie.  

Przytrzymujemy w takiej pozycji około 20 sekund. 
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Ćwiczenie nr 5: Rozciąganie przywodzicieli – przysiad głęboki. 

 

Nogi rozstawione szeroko. Ręce wzdłuż tułowia. Plecy proste, głowa w górze, 

patrzymy przed siebie. Z takiej pozycji wykonujemy głęboki przysiad. Staramy się, 

aby całe dłonie dotykały ziemi. Dłonie położone jak najbliżej stóp. Wytrzymujemy w 

takiej pozycji przez około 20 sekund.  
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Ćwiczenie nr 6: Rozciąganie pośladków leżąc. 

 

Kładziemy się na plecach, ręce wzdłuż tułowia. Obie nogi unosimy do góry i 

tworzymy kąt 90 stopni w kolanie. Jedną nogę zakładamy za kolano drugiej i 

dociągamy ją w stronę klatki piersiowej. Przytrzymujemy w takiej pozycji przez 20 

sekund i zmieniamy nogę. 
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Ćwiczenie nr 7: Skłon głęboki. 

 

Stopy rozstawione na szerokość bioder, równolegle do siebie. Nogi proste w 

kolanach. Z takiej pozycji wykonujemy głęboki skłon do przodu. Całe dłonie powinny 

dotykać podłoża. Dłonie znajdują się przed stopami. Nogi cały czas proste, całe stopy 

na ziemi. Przytrzymujemy w takiej pozycji przez około 20 sekund. 
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Ćwiczenie nr 8: Przenoszenie nóg na boki. 

 

Kładziemy się na ziemi na plecach. Ręce rozłożone na podłożu. Obie nogi unosimy do 

góry i zginamy tworzą w kolanach kąt około 90 stopni. Nogi złączone. Następnie 

przenosimy obie nogi boku (raz w prawo, raz w lewo) tak, aby znajdowały się kilka 

centymetrów nad ziemią (nie kładziemy nóg na ziemi). Wracamy do pozycji 

wyjściowej i wykonujemy przeniesienie w druga stronę. Pracujemy przez około 20 

sekund. Nogi powinny być cały czas ugięte  w kolanach.  
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Ćwiczenie nr 9: Rozciąganie łydki. 

 

Podpieramy się na obu dłoniach. Ręce proste w łokciach. Plecy proste. Podpieramy 

się na prawej stopie tak, aby cała znajdowała się na podłożu. Lewą stopą dociskamy 

piętę prawej stopy. Nogi proste. W takiej pozycji wytrzymujemy około 20 sekund. 

Następnie wykonujemy to samo rozciąganie dla drugiej nogi. 
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Ćwiczenie nr 10: Kobra. 

 

Kładziemy się na brzuchu. Następnie unosimy tułów do góry i podpieramy się na obu 

rękach. Łokcie powinny być cały czas proste. Nogi wyprostowane, jedna obok drugiej. 

Głowa do góry i patrzymy przed siebie. Wytrzymujemy w tej pozycji 20 sekund. 
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Życzymy Wam udanych treningów oraz owocnej pracy nad 

doskonaleniem swoich umiejętności piłkarskich. 

 

Jeżeli interesują cię inne aspekty treningu piłkarskiego, takie jak: 

odżywianie, odnowa biologiczna czy też zagadnienia taktyczne zapraszamy 

do regularnego odwiedzania naszego bloga  
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Na blogu znajdziesz wiele przydatnych każdemu piłkarzowi 

informacji i porad. Zachęcamy również do śledzenia naszego 

profilu facebookowego 

facebook.com/trening.pilkarski.blog 
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