Schemat ćwiczeń przy użyciu piłek Physio-ball
Legenda:
PW – pozycja wyjściowa
KG – kończyna górna
KKG – kończyny górne
KD – kończyna dolna
KKD – kończyny dolne

1.

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha

1.1. PW: KKD wyprostowane, klatka piersiowa oparta o piłkę, KKG odwiedzione.
Ruch: skręt tułowia w prawo i lewo.

1.2. PW: Leżenie bokiem na piłce, KKD wyprostowane.
Ruch: oderwanie tułowia od piłki i utrzymanie pozycji napinając mięśnie brzucha

1.3. PW: Leżenie bokiem na piłce, KKD wyprostowane
Ruch: unoszenie jednej kończyny.

1.4. Plecy oparte na piłce, stawy biodrowe i kolanowe zgięte, miednica uniesiona,
KGG skrzyżowane na karku.
Ruch: unoszenie tułowia z jednoczesnym napięciem mięśni brzucha.

1.5. PW: Plecy oparte na piłce, stawy biodrowe i kolanowe zgięte, miednica uniesiona,
KKG skrzyżowane na karku.
Ruch: unoszenie tułowia z jednoczesnym napięciem mięśni brzucha i wyprostowaniem
jednej kończyny.
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1.6. PW: Plecy oparte na piłce, stawy biodrowe i kolanowe zgięte, prawa kończyna dolna założona
na lewą, miednica uniesiona, KKG skrzyżowane na karku.
Ruch: unoszenie tułowia z jednoczesnym napięciem mięśni brzucha

2.

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe wielkie i tylne uda

2.1. PW: Leżenie tyłem, KKD wyprostowane piętami oparte o piłkę.
Ruch: naprzemienne dociskanie pięt do piłki.

2.2. Leżenie tyłem, KKD wyprostowane, piętami oparte o piłkę .
Ruch: jednoczesne dociskanie obu pięt do piłki.
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2.3. PW: Leżenie tyłem, KKD wyprostowane piętami oparte o piłkę.
Ruch: unoszenie bioder z jednoczesnym dociskaniem pięt do piłki.

2.4. PW: Leżenie tyłem, KKD zgięte w stawach biodrowych i kolanowych, podudzia oparte o piłkę.
Ruch: dociskanie podudzi do piłki.

2.5. PW: Leżenie tyłem, KKD zgięte w stawach biodrowych i kolanowych, podudzia oparte o piłkę.
Ruch: dociskanie jednej kończyny do piłki z jednoczesnym unoszeniem wyprostowanej drugiej
kończyny.
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2.6. PW: Leżenie tyłem, KKD zgięte w stawach biodrowych i kolanowych, podudzia oparte o piłkę.
Ruch: przesuwanie piłki piętami w przód i w tył.

2.7. PW: Leżenie tyłem, KKD zgięte w stawach biodrowych i kolanowych, podudzia oparte o piłkę.
Ruch: unoszenie bioder.

3.

Ćwiczenia wzmacniające prostownik grzbietu

3.1. PW: Klęk podparty na piłce, KKD i KKG oparte o podłoże.
Ruch: odrywanie RR i unoszenie do poziomu barków.
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3.2. PW: Klęk podparty na piłce, KKD i KKG oparte o podłoże.
Ruch: odrywanie przeciwległych kończyn i unoszenie do poziomu tułowia.

3.3. PW: Klęk podparty na piłce.
Ruch: oderwanie obu KKD z przesunięciem się na piłce w przód z wsparciem na dłoniach.

3.4. PW: Klęk podparty na piłce.
Ruch: unoszenie tułowia. KKG w ‘skrzydełka’, brzuch spoczywa na piłce.
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3.5. PW: KKD wyprostowane, uda leżą na piłce, KKG oparte o podłoże.
Ruch: balans na piłce w przód i w tył.

3.6. PW: KKD wyprostowane, uda leżą na piłce, KKG wsparte o podłoże.
Ruch: zginanie KKG w stawach łokciowych.
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4.

Ćwiczenia rozluźniające

4.1. KW: Plecy oparte na piłce. KKD zgięte w stawach, miednica uniesiona. KKG skrzyżowane na kolanach.
Ruch: Przenos KKG bokiem z jednoczesnym przesunięciem piłki w tył i położeniem tułowia na piłce.

4.2. Leżenie tyłem. Podudzia spoczywają na piłce.

4.3. Siad klęczny z oparciem RR na piłce.
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5.

Ćwiczenia rozciągające

5.1

Rozciąganie mięśni grzbietu. PW: Leżenie przodem na piłce, KKD nie dotykają podłoża.

5.2. Rozciągnięcie mięśni brzucha. PW: leżenie tyłem na piłce. KKD dotykają podłoża.

5.3. PW: Leżenie przodem na podłożu. Dłonie wsparte na piłce. Rozciąganie mięśni brzucha z
pochyleniem tułowia w przód.
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5.4. Rozciągające mięśnie tylnej grupy uda. PW: Siad na piłce. Kończyna dolna wyprostowana
piętą oparta o podłoże. Przesuwanie piłki w tył.
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