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Naprzemienne prostowanie nogi w kolanie z uniesionymi biodrami w leżeniu tyłem:
Pozycja wyjściowa: leżenie
tyłem z nogami ugiętymi
w kolanach i ramionami
wzdłuż tułowia.
Wykonanie ćwiczenia: unieś biodra w górę i utrzymując
tę pozycję – naprzemiennie prostuj nogi w kolanach (raz lewą
i raz prawą nogę). Utrzymuj wyprostowaną nogę około 3 sekund,
a następnie wykonaj to samo z drugą nogą. Przez cały czas
trwania ćwiczenia oba kolana należy trzymać blisko siebie, a po
wyprostowaniu nogi – tyłów i noga powinny stanowić jedną
linię. Powtórz to ćwiczenie 40 razy z lewą i prawą nogą.
„Nożycowanie” poziome wyprostowanymi nogami:
Pozycja wyjściowa: leżenie przodem z ramionami
złożonymi pod czołem (z kocykiem pod brzuchem).

Wykonanie ćwiczenia: unieś wyprostowane
nogi około 15 cm nad podłogą i wykonuj nimi
naprzemienne ruchy „nożycowania” w linii poziomej.
Wykonuj to ćwiczenie jak najdłużej, aż do zmęczenia.
Następnie powtórz to ćwiczenie jeszcze 3 razy
(za każdym razem dłużej).
Rozciąganie ciała nad podłogą.
Pozycja wyjściowa: leżenie przodem
z ramionami wyprostowanymi przed głową
(ze zrolowanym kocykiem pod brzuchem).
Wykonanie ćwiczenia: unieś wyprostowany tułów,
ramiona i nogi około 15 cm nad podłogą i rozciągaj
w tej pozycji całe ciało (ramiona w przód, a nogi
w tył). Ćwicz jak najdłużej, aż do zmęczenia.
Następnie powtórz to ćwiczenie jeszcze 3 razy
(za każdym razem dłużej).
Opady tułowia w przód z wydłużaniem kręgosłupa:
Pozycja wyjściowa: siad klęczny z ramionami ugiętymi w łokciach
w kształcie „skrzydełek” (dłonie i przedramiona skierowane w górę).
Klatka piersiowa uwypuklona, a łokcie cofnięte jak najdalej w tył.
Wykonanie ćwiczenia: opuść wyprostowany tułów
w przód (zachowując przy tym prosty kręgosłup
oraz cofnięte w tył ramiona i barki).
W tej pozycji (bez odrywania pośladków od pięt)
w czasie około 10 sekund wyciągaj głowę jak najdalej
w przód (wydłużając szyję i kark). Następnie wróć do
pozycji wyjściowej. Powtórz to jeszcze 40 razy lub więcej.

