
Siłownia 
to nie tylko 
podnoszenie 
ciężarów

Każdy znajdzie ćwiczenia dla siebie!



Czym jest 
siłownia?

• Siłownia to miejsce, w którym
trenujemy, rozwijamy się, wzmacniamy
i dążymy do swojej wymarzonej
sylwetki.

• Siłownia oferuje nie tylko ćwiczenia
siłowe, ale wiele ciekawych i równie
skutecznych zajęć.

• Na siłowni można ćwiczyć
indywidualnie na przyrządach lub w
grupowych zajęciach zorganizowanych.

• Poniżej przedstawiono kilka
przykładowych zajęć, które odbywają
się na siłowni.



ĆWICZENIA 
Z WOLNYMI 
CIĘŻARAMI

• Wolne ciężary to między innymi
hantle o różnym ciężarze (nawet
do 50 kg!), a także sztangi, ławki
i ketle. To wszystko czego potrzeba
do wykonania pełnego treningu
siłowego.



ĆWICZENIA 
Z MASZYNAMI 
PÓŁWOLNYMI

• Strefa maszyn półwolnych jest
połączeniem maszyn z wolnymi
ciężarami. Wykorzystujemy tam
obciążenie w postaci talerzy.
Maszyny te pozwalają wykonać
ćwiczenia na wszystkie partie
mięśniowe.



ĆWICZENIA 
Z MASZYNAMI 
IZOTONICZNYMI

• Są idealne dla osób zaczynających
przygodę z ćwiczeniami siłowymi,
ponieważ prowadzą „ruch” w czasie
wykonywania ćwiczenia. Ćwiczenia
z tymi maszynami wzmacniają
i rozwijają wszystkie grupy
mięśniowe.



CrossFit

• Crossfit to specjalny program
intensywnych ćwiczeń siłowych
i kondycyjnych. Ma za zadanie
rozwinąć masę mięśni
oraz siłę, poprawić kondycję
i koordynację ruchową.



KALISTENIKA

• Aktywność fizyczna polegająca
na treningu siłowym opartym
na ćwiczeniach z wykorzystaniem
własnej masy ciała np. pompki,
brzuszki, podciąganie się na drążku.



BIKE INTERVAL

• Zajęcia na rowerach
stacjonarnych odbywających się
w rytm muzyki. Zajęcia
cechuje zróżnicowana
intensywność i tempo. Trening
wzmacnia górne i dolne partie
ciała.



TABATA 
(TRENING 
INTERWAŁOWY)

• To 4 minutowy trening
równy 8 seriom (20 sekund
ćwiczeń, 10 sekund przerwy)
np. ćwiczenia biegowe
na przemian z ćwiczeniami
siłowymi: mięśnie brzucha,
mięśnie rąk, mięśnie nóg
i mięśnie pleców.



FULL BODY WORKOUT 
(TRENING 
OGÓLNOROZWOJOWY)

• Zestaw ćwiczeń
obejmujący trening całego
ciała – np. 10 ćwiczeń po 40
sekund w których, w czasie
jednej sesji można wykonać
ćwiczenia angażujące
wszystkie grupy mięśniowe.



TBC

• W TBC wykonujemy tradycyjne
ćwiczenia aerobowe, których głównym
zadaniem jest zwiększenie poziomu
tętna (co przyspieszy spalanie kalorii)
oraz rzeźbienie mięśni. Pierwszemu
etapowi treningu towarzyszy szybka,
rytmiczna muzyka, druga część
treningu to ćwiczenia w wolniejszym
tempie z wykorzystaniem hantli, gum,
stepów, oraz taśm. Dzięki temu
treningowi możemy wyszczuplić całe
ciało oraz wzmocnić mięśnie.



BPU

• Ćwiczenia z akcentem
na dolne partie ciała:
brzucha, pośladków i ud.
Poprawiają ogólną sprawność
fizyczną oraz ujędrniają,
wzmacniają i wyszczuplają
sylwetkę.



FITBALL

• Trening z użyciem różnej
wielkości piłek składający się
z prostych ćwiczeń angażujących
główne partie mięśniowe.



STEP

• Ćwiczenia w rytm tanecznej muzyki
polegają na dynamicznym wchodzeniu
i schodzeniu ze stopnia (stepu) na różne
sposoby - pozwalają spalić duże ilości
zbędnych kalorii, a ponadto wyrzeźbić
i ujędrnić uda, pośladki oraz łydki.



JUMPING 
FROG

• Trening na trampolinach w rytm
muzyki, który doskonale modeluje
sylwetkę, wzmacnia mięśnie i kości
oraz poprawia nastrój.



ZUMBA

• Zumba to idealne połączenie
tańców latynoamerykańskich
i elementów fitness,
które pozwalają spalić kalorie,
poprawić sylwetkę i spędzić
czas na świetnej zabawie.



PILATES

• Jest to trening całego
ciała. Jego celem jest
wzmocnienie mięśni
bez ich nadmiernego
rozbudowania, odciążenie
kręgosłupa, poprawa
postawy, uelastycznienie
ciała, obniżenie poziomu
stresu oraz ogólna
poprawa zdrowia.



STRECHING

• Zestaw ćwiczeń fizycznych
polegający na rozciąganiu
mięśni w celu ich
uelastycznienia i zapobieganiu
bólom mięśni, skurczom
i zakwasom



ZDROWY 
KRĘGOSŁUP

• Ćwiczenia mające na celu
wzmocnienie wszystkich
najważniejszych partii
mięśni oraz zwiększenia
sprężystości kręgosłupa.
To spokojny trening
o wolnym, uspokajającym
tempie.



Korzyści z trenowania na siłowni to:
• poprawa kondycji zdrowotnej
• poprawa sylwetki
• poprawa jakości snu
• poprawa samooceny
• spędzanie czasu w grupie
• łagodzenie lub przeciwdziałanie chorobom
• trening dla psychiki

Pamiętaj, że dbałość
o własne ciało

i kondycję fizyczną
to ważny aspekt, 

który powinien gościć
w życiu każdego z nas, 

każdego dnia.



Dziękuję za 
uwagę ☺
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