
Ćwiczenia funkcjonalne 

Poziom I 



Wstęp  

• Ćwiczenia w treningu funkcjonalnym opierają 
się na imitowaniu ruchów wykonywanych 
przez nas na co dzień. Dzięki temu trening 
funkcjonalny zwiększa siłę i poprawia 
koordynację. Przez kolejne tygodnie będę 
prezentowała cykl ćwiczeń zwiększając stopień 
trudności. W tym tygodniu poziom I 



Ćwiczenia kontroli chwytu 

Do wykonania 
ćwiczenia 
potrzebujesz surowy 
makaron, który jest 
wysypany na talerzyk 
nabierz go w garść i 
wysyp z powrotem. 

 



Ćwiczenia kontroli chwytu 

W tym ćwiczeniu 
rozsuwamy opuszkami 
palców makaron a potem 
go zsuwamy 
 



Wzmacnianie siły mięśni 

Do ćwiczenia użyj 
gąbki. Ułóż przedramię 
swojej  ręki na gąbce 
tak, jak na instruktażu. 
Dociśnij przedramię 
do gąbki i przytrzymaj 
5 sekund  
 



Wzmacnianie siły mięśni  

Połóż  przedramię na gąbce w 
taki sposób jak na zdjęciu. 
Pamiętaj, aby łokieć opierał 
się o powierzchnię blatu. 
Dociśnij przedramię do gąbki i 
utrzymaj napięcie przez 5 s. 
Następnie rozluźnij mięśnie 
na 5 s i ponownie wykonaj 
zadanie. 

 



Wzmacnianie siły mięśni  

Do ćwiczenia przygotuj 
gąbkę, wodę i talerzyk lub 
miskę. Zmocz gąbkę ciepłą 
lub zimną wodą i postaw 
na talerzu. Ułóż  rękę na 
gąbce. Pamiętaj, aby cała 
dłoń znalazła się na gąbce. 
Wyprostuj palce. Dociśnij 
rękę do gąbki, tak by woda 
wypłynęła i utrzymaj 3 s. 
Ruch ten możesz wspomóc 
zdrową kończyną. 

 



Odtwarzanie zdolności 
wyprostnych  

Połóż przedramię na 
wałku, który może być 
wykonany z ręcznika lub 
innego materiału. Łokieć 
oprzyj na blacie. 
Unieś  dłoń w górę. 
Ćwicząc staraj się mieć 
wyprostowane palce. 

 



Rozciąganie mm zginaczy 
nadgarstka  

Połóż swoją zajętą rękę na 
blacie tak jak na zdjęciu  
Zdrową ręką wspomagaj 
wyprost nadgarstka. Utrzymaj 
przez kilka sekund końcową 
pozycję i wróć do początku. 
Podczas ćwiczenia staraj się 
aby palce były wyprostowane. 



Trening czucia głębokiego  

Oprzyj słabszą dłoń na 
stole. Rękę ustaw tak aby 
łokieć znajdował się pod 
barkiem, a nadgarstek pod 
łokciem, dokładnie w 
jednej linii. Postaraj się 
mieć wyprostowane palce. 
Delikatnie dociśnij dłoń do 
powierzchni stołu. 



Wspomaganie wyprostu 
palców 

Przygotuj gumkę 
recepturkę. Nałóż ją 
na palec chorej ręki i 
połóż dłoń na blacie. 
Prostuj palec z gumką 
za pomocą zdrowej 
ręki. Pamiętaj, by 
podczas opuszczania 
palca na blat nie 
ciągnąć za gumkę. 


