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Ćwiczenia z piłką (część II)
W poprzednim numerze „Naszej Troski” przedstawiliśmy serię ćwiczeń z piłką wykonywanych
w pozycji siedzącej. Dzisiaj zaprezentujemy inne sposoby jej wykorzystania, wymagające
wygospodarowania nieco większej powierzchni do ćwiczeń.

Piłkę do
ćwiczeń
można
kupić
w większości
sklepów
medycznych oraz
w supermarketach.
Ceny wahają się
od 20 do 90 zł.
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Piłka gimnastyczna jest wykorzystywana z powodzeniem w rehabilitacji od początku lat 60.
Efekty, jakie można dzięki niej osiągnąć, są więc
doskonale udokumentowane.
Ćwiczenia z piłką to jedne z najbardziej wszechstronnych ćwiczeń. Można je wykorzystać zarówno do wzmocnienia układu sercowo-naczyniowego, poprawy koordynacji ruchów, jak i do
uzyskania kształtnej sylwetki. Ich uniwersalność
polega również na tym, że stosownie do potrzeb
możemy wybrać sobie taką ich serię, która działa
na konkretne partie ciała, w zależności od tego,
z czym aktualnie mamy kłopoty.
Ćwiczenia z piłką angażują całe ciało, zmuszają do aktywności wiele różnych grup mięśni
jednocześnie i w ten sposób pozwalają na spalenie dużej ilości kalorii. Są zatem doskonałym
uzupełnieniem diet odchudzających.
Co jednak najistotniejsze z punktu widzenia
ćwiczącego – ten rodzaj aktywności wcale nie
musi być intensywny, męczący i trudny do wykonania, a i tak przynosi pożądane efekty. Z piłką
może ćwiczyć każdy – i junior, i senior, i rekonwalescent, a także stały bywalec siłowni.
W poprzednim numerze „Naszej Troski” pisaliśmy
o tym, jak bardzo takie ćwiczenia są korzystne dla
osób, które mają wyłonioną stomię. Przypomnijmy: za ich pomocą zwiększamy motorykę jelit,

Ćwiczenia z piłką są polecane
w przypadku wielu schorzeń, m.in.
przy nieprawidłowej postawie,
kłopotach z kręgosłupem,
nietrzymaniu moczu czy cierpnięciu
i bólach rąk.
przeciwdziałamy zaparciom i wzmacniamy powłoki
brzuszne, co jest doskonałą profilaktyką przeciw
wystąpieniu przepukliny okołostomijnej.
Ćwiczenia z wykorzystaniem piłki przyczyniają
się ponadto do wzmocnienia tłoczni brzusznej
i mięśni krocza, co może pomóc w wypróżnianiu.
W tym wypadku gimnastykę z piłką można zaliczyć wręcz do ćwiczeń rehabilitacyjnych, spełnia
ona bowiem dwa ważne zadania – przyczynia
się do ogólnej poprawy kondycji ćwiczącego
i jednocześnie działa wzmacniająco, naprawczo
i profilaktycznie.
Dobre efekty, szczególnie dla przyszłych matek, przynoszą ćwiczenia wzmacniające mięśnie
miednicy, które to mięśnie są odpowiedzialne
za podtrzymywanie rosnącego podczas ciąży
brzucha, a podczas porodu pomagają dziecku
wydostać się na świat.
Równie istotne jest utrzymanie mięśni miednicy w dobrej kondycji u kobiet wkraczających
w okres menopauzy, wyćwiczone mięśnie zapobiegną nietrzymaniu moczu.
Gimnastyka z piłką wzmacnia kręgosłup. Niejednokrotnie, zmęczeni wielogodzinną pracą, często
w pozycji, która nie jest fizjologicznie prawidłowa, skarżymy się na bóle pleców, spięte mięśnie
karku, cierpnące ręce, bóle kręgosłupa i barków.
Możemy temu zaradzić nie tylko doraźnie, ale
i trwale. Dzięki ćwiczeniom z piłką mamy szansę
ustrzec się na przyszłość przed tymi dolegliwościami, codziennie niwelując szkody, jakie powstają
w czasie, kiedy siedzimy przy biurku, przeważnie
pochyleni, ze zgarbionymi ramionami.
Prezentowane w tym numerze ćwiczenia wymagają odpowiedniego przygotowania miejsca,
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w którym będziemy je wykonywać. Ponieważ większość z nich odbywa się na podłodze w pozycji
leżącej, zadbajmy o to, żeby wolnej przestrzeni
było wystarczająco dużo, byśmy leżąc, mogli swobodnie operować rękami i nogami we wszystkich
kierunkach, nie narażając się przy tym na zahaczenie
o sprzęty domowe albo w przypadku wypuszczenia piłki nie spowodowali jakiejś szkody.
Pamiętajmy też o wygodnym niekrępującym
ruchów ubraniu i odpowiedniej rozgrzewce poprzedzającej ćwiczenia, a także o odpoczynku
po ich zakończeniu.
Na koniec warto przypomnieć, że sukces osiągniemy jedynie ćwicząc systematycznie. Nie musimy wykonywać dużej liczby ćwiczeń. Najważniejsza jest ich regularność.

Zasady, których należy
przestrzegać podczas
ćwiczeń z piłką
Przed przystąpieniem do ćwiczeń
starannie przygotuj miejsce, żeby w ich
trakcie nie zahaczyć przypadkiem o stojące
w pobliżu sprzęty.
Zadbaj o to, żeby piłka była dobrze
napompowana.
Rozpoczynaj od małej rozgrzewki, która
pozwoli przygotować mięśnie do bardziej
wytężonej pracy.
Nie obciążaj zbytnio swojego
organizmu, jeżeli czujesz zmęczenie,
to znaczy, że czas na przerwę.
Po zakończeniu ćwiczeń pamiętaj
o odpoczynku. Najlepiej jest poleżeć przez
chwilę, relaksując się, rozluźniając mięśnie
i głęboko oddychając.
Ćwicz systematycznie!

Ćwiczenie 8

Pozycja wyjściowa:
Kładziemy się na plecach, ręce wyciągamy
wzdłuż tułowia. Uginamy nogi w kolanach,
podnosimy je i opieramy na piłce.

Cel ćwiczenia:
Ćwicząc w ten sposób, zmuszamy do aktywności kilka bardzo ważnych grup mięśniowych – przede wszystkim wzmacniamy
mięśnie pleców, brzucha oraz pośladków.
Jednocześnie zwiększamy ruchomość oraz
elastyczność stawów i ścięgien.
Wykonując to ćwiczenie systematycznie,
możemy znacznie zwiększyć ruchomość stawów biodrowych oraz usprawnić i uelastycznić mięśnie dna miednicy. Ćwiczenie to jest

szczególnie zalecane w profilaktyce osteoporozy. Powinny je też wykonywać osoby mające kłopoty z nietrzymaniem moczu.

Pozycja wyjściowa:
Tak jak w poprzednim ćwiczeniu – kładziemy
się na plecach, ręce wyciągamy swobodnie
wzdłuż tułowia, uginamy nogi w kolanach,
podnosimy je i opieramy na piłce.

2. Zmieniamy nogę i powtarzamy wszystkie
czynności.
3. Ćwiczymy w ten sposób na przemian prawą i lewą nogą. Ćwiczenie powtarzamy
2-5 razy.

Jest ono doskonałym ćwiczeniem profilaktycznym zapobiegającym najczęściej występującej chorobie naczyń, tzw. niewydolności
żylnej, która w Polsce dotyka ponad połowę
osób powyżej 65. roku życia.

Opis ćwiczenia:
1. Powoli prostujemy w kolanie jedną nogę
i pozostajemy w tej pozycji przez 5-10
sekund, po czym wracamy do pozycji wyjściowej.

Cel ćwiczenia:
Ćwiczenie to usprawnia krążenie w kończynach dolnych, ułatwia odpływ krwi żylnej
w kierunku serca, zapobiega tworzeniu się
obrzęków nóg.

Ważne!
Pamiętajmy, aby podczas wykonywania tego
ćwiczenia nie wstrzymywać oddechu i nie odrywać głowy od podłogi.

Opis ćwiczenia:
1. Napinając pośladki, powoli unosimy biodra
w górę.
2. Opuszczamy powoli biodra, wracając tym
samym do pozycji wyjściowej. Rozluźniamy mięśnie.

Ważne!
Pamiętajmy, że aby ćwiczenie mogło zostać
wykonane prawidłowo, w jego trakcie powinniśmy cały czas trzymać głowę opartą
o podłoże. Ćwiczenie należy powtarzać 2-5
razy. Podczas jego wykonywania nie wolno
wstrzymywać oddechu.

23

FOT. PRZEMYSŁAW STYCZEŃ

Ćwiczenie 9
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Ćwiczenie 10

Pozycja wyjściowa:
Leżąc na plecach z wyciągniętymi wzdłuż tułowia rękami, unosimy złączone i wyprostowane nogi i opieramy je stopami na piłce.
Opis ćwiczenia:
1. Uginamy nogi w kolanach, przyciągając je
w kierunku klatki piersiowej i przesuwając
stopy po piłce. Ruch ten powinien odbywać
się w taki sposób, aby podeszwa stóp dotykała powierzchni piłki.

2. Powracamy do pozycji wyjściowej.
3. Czynność powtarzamy 2-5 razy.
Cel ćwiczenia:
Dzięki temu ćwiczeniu wzmacniamy mięśnie
brzucha.
Jest to ważne przede wszystkim dlatego, że
tylko dzięki prawidłowemu ich napięciu narządy wewnętrzne są utrzymywane we właściwej pozycji. Jest to bardzo istotne w profilaktyce przepukliny.

Wykonując to ćwiczenie, pobudzamy jelita do
pracy, wpływając tym samym pozytywnie na
regulację cyklu wypróżnień.
Ważne!
Pamiętajmy, żeby podczas wykonywania
tego ćwiczenia nie podnosić głowy i nie
wstrzymywać oddechu, aby nie spowodować zbyt dużego wzrostu ciśnienia w tłoczni
brzusznej.
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Ćwiczenie 11

Pozycja wyjściowa:
Kładziemy się na plecach, ręce wyciągamy
swobodnie wzdłuż tułowia. Uginamy nogi
w kolanach i rozsuwamy je na boki.
Między rozsuniętymi nogami umieszczamy
piłkę.
Opis ćwiczenia:
1. Ściskamy mocno piłkę podudziami i utrzymujemy ją w tej pozycji przez około 5-10
sekund.

2. Rozluźniamy mięśnie.
3. Powtarzamy ćwiczenie 2-5 razy.
Cel ćwiczenia:
Jest to ćwiczenie wzmacniające mięśnie
brzucha, dna miednicy oraz pośladków i ud.
Zalecane jest zarówno młodym i zdrowym
kobietom, szczególnie tym, które planują
ciążę (mięśnie miednicy podtrzymują bowiem
rosnący płód), jak i paniom wkraczającym
w okres menopauzy (wzmocnione dzięki ta-
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kim ćwiczeniom zwieracze skutecznie zapobiegną problemowi wysiłkowego nietrzymania moczu).
Ważne!
Pamiętajmy, żeby przy wykonywaniu tego
ćwiczenia nie odrywać stóp od podłogi.
Dobrze jest też przy ściskaniu piłki podudziami jednocześnie napinać mięśnie
brzucha.

Ćwiczenie 12

Pozycja wyjściowa:
Kładziemy się na plecach, ręce wyciągamy
swobodnie wzdłuż tułowia. Uginamy nogi
w kolanach i rozsuwamy je na boki. Między
ugięte w kolanach nogi wkładamy piłkę.
Opis ćwiczenia:
1. Odrywamy plecy od podłoża, ręce wyciągamy przed siebie. Dłońmi najpierw dotykamy piłki, a następnie staramy się je
umieścić jak najwyżej na górze.

2. Powracamy do pozycji wyjściowej.
3. Powtarzamy ćwiczenie 2-5 razy.
Cel ćwiczenia:
Jest to ćwiczenie wszechstronne.
Wykonując je systematycznie, osiągniemy
wiele korzyści – od zauważalnych gołym
okiem (ładniejsza sylwetka, prawidłowa postawa), po profilaktyczne (zabezpieczymy się
przed powstawaniem przepukliny).
Ćwiczenie jest szczególnie korzystne dla osób

z wyłonioną stomią, ponieważ dzięki silnemu
wzmocnieniu mięśni brzucha, jakie następuje w efekcie jego regularnego wykonywania,
można uchronić się przed wypadaniem stomii
i wystąpieniem przepukliny okołostomijnej.
Ważne!
Pamiętajmy, żeby ćwiczenie wykonywać
dokładnie, powoli, a po powrocie do pozycji
wyjściowej, rozluźnić mięśnie i przez chwilę
odpoczywać. Nie wstrzymywać oddechu.

Pozycja wyjściowa:
Przyjmujemy pozycję klęczącą, rozsuwamy
łydki na kształt litery V i umieszczamy z tyłu
między nimi piłkę.
Opis ćwiczenia:
1. Ściągamy ramiona do tyłu i chwytamy
dłońmi piłkę.
2. Unosimy piłkę i wytrzymujemy w tej pozycji 5 sekund.
3. Odkładamy piłkę na podłogę.

Cel ćwiczenia:
Ćwiczenie to jest zalecane osobom, które
mają kłopoty z utrzymywaniem prawidłowej
postawy ciała (np. nawykowo garbią się) lub
pracują w pozycji siedzącej, zwłaszcza przy
komputerze.
Osoby posługujące się na co dzień komputerem bardzo często narzekają na bolące
i cierpnące ręce – to ćwiczenie jest doskonałym remedium na takie dolegliwości. Ponadto taka gimnastyka znakomicie uelastycznia
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ścięgna oraz poprawia ruchomość stawów
barkowych (urazom stawów barkowych
sprzyja nieprawidłowa postawa podczas
pracy, czyli pochylone ramiona), zapobiega
garbieniu się i wzmacnia mięśnie kręgosłupa
w odcinku piersiowym.
Ważne!
Pamiętajmy, żeby podczas ćwiczenia zachować prawidłową postawę. Łopatki powinny
być ściągnięte.
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Ćwiczenie 13

