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TRENING NA POŚLADKI 
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Aktywacja/Mobilizacja:  

 

1. Wewnętrzna część uda w klęku podpartym 1x10 na nogę 

https://www.youtube.com/watch?v=eXGcKawY93I  

2. Seated to 90 90 hip mobility  1x10 łącznie 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1t4YMrotXg  

 

Część wstępna: 

 

1) Bodyweight banded bridge 1x20 https://www.youtube.com/watch?v=M5gGgT54JJA 

 

 

TRENING: 

 

 

1) Banded paused Glute Bridge 5x12 https://www.youtube.com/watch?v=FKL0SvL3w-8  

 

2a) Kettlebell stiff leg deadlift 4x12  https://www.youtube.com/watch?v=C8EtQ1LvQyo  

2b) Side lying band high knee to kickback 4x15 na nogę  

https://www.youtube.com/watch?v=WK0j5Nz93BE  

 

3a) Przysiad bułgarski pośladkowy 3x12 na nogę 

https://www.youtube.com/watch?v=FjpjsqBEvLg  

3b) Band hip thrust+pulse 3x10-15 łącznie  https://www.youtube.com/watch?v=hOLDy8qf-

tM  

 

4)  Cable kickback 3x15 na nogę  https://www.youtube.com/watch?v=cNkv9YChwJg  
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5a) Banded fire hydrant  2x12 na nogę https://www.youtube.com/watch?v=R0skZM5Zz1s 

5b) Quadruped elbow band kickback 2x15 na nogę 

https://www.youtube.com/watch?v=oH6LEariFi0  

 

Brzuch: 

 

6a) Single arm kbell deadbug 3x12 na rękę 

https://www.youtube.com/watch?v=8Pitcayz_p4 

6b) Plank tap 2x40 sek https://www.youtube.com/watch?v=UnVTKUUZk_A  

 

 

 

Zasady: 

 

Gratuluję zakupu taśmy. Poza tym, że możesz ją wykorzystać w domu lub na 

siłowni, to otrzymujesz ode mnie także przykładowy trening, który wykonasz na 

siłowni. Gwarantuję, że pośladki będą pamiętać ten trening. 

Jeśli potrzebujesz kompleksowego planu treningowego w całości 

dostosowanego do Ciebie to pamiętaj, że możesz także współpracować ze mną 

w tej formie. Przejdźmy jednak do naszego treningu. 

 

Zasady treningu: 

 

Trening rozpoczynamy opcjonalnie od rozgrzewki na urządzeniu cardio (bieżnia, 

rower, orbitrek, wioślarz) 3-5 minut. Kolejno krótkie rozgrzanie całego ciała 

poprzez wybrane ćwiczenia ogólnorozwojowe. 
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Przerwy po każdej serii lub ćwiczeniu wynoszą około 60 sekund. Jak masz 

ćwiczenia łączone 2a i 2b to robisz najpierw 2a i od razu 2b . Dopiero po tym 

minuta przerwy i tak całość robisz tyle razy ile napisałem. Dopiero po tym 

przechodzisz do kolejnego zestawu łączonego i tak samo powtarzasz go tyle 

razy ile rozpisałem. 

 

Kolejność ćwiczeń nie jest przypadkowa i staraj się je tak właśnie wykonywać, 

ale jeśli dany przyrząd będzie zajęty to nie czekaj 10-15 minut tylko zmień 

kolejność i wróć później do tego, co zostało pominięte. 

Jeśli ten trening dobrze Ci się sprawdza to fajną formą odwdzięczenia dla mnie 

może być wrzucenie jakiegoś zdjęcia z siłowni itp. na facebooku / instagramie i 

oznaczenie mnie ☺ 

 

Proszę także o nie rozpowszechnianie tych materiałów- są one tylko do 

Twojego prywatnego użytku i proszę dopilnować, aby nie trafiły w posiadanie 

osób trzecich, ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie  

własności intelektualnej jest to naruszenia prawa. 
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