
  



Cieszę się, że postanowiłaś zadbać o swój relaks podczas ciąży. To niezwykle 

ważne dla kobiety, aby pozwolić sobie na oddech i kontakt z ciałem. Mam 

nadzieję, że ćwiczenia i pozycje, które dla Ciebie przygotowałam wprowadzą 

Cię w świat, który ja nazywam „przestrzenią dla ciała i umysłu”. Mam również 

nadzieję, że pozbędziesz się napięć i dolegliwości bólowych, które występują 

w ciąży. 

Korzystaj z tego ebooka w dowolny sposób. Możesz wykonywać ćwiczenia 

jedno po drugim, kiedy masz ochotę na dłuższy relaks – wtedy to Ty 

decydujesz, ile czasu chcesz pozostać w danej pozycji. Możesz również 

wybrane ćwiczenia czy pozycje wykonywać po treningach, które zawarłam 

w programie „Aktywna Fit Ciąża”.  

Zasada jest jedna - słuchaj swojego ciała. Już teraz życzę Ci przyjemności i 

szczęśliwego rozwiązania. Pamiętaj, że zawsze możesz napisać do mnie, 

gdybyś miała pytania dotyczące ebooka albo programu „Aktywna Fit Ciąża” 

Zresztą.... Możesz liczyć na mnie w każdej innej chwili ;) 

 

  



Usiądź w siadzie skrzyżnym na macie. Jeżeli czujesz napięcia w pachwinach 

podłóż pod pośladki koc lub poduszkę. Wyciągnij czubek głowy w kierunku 

sufitu, opuść barki w dół. Usiądź na guzach kulszowych i wyprostuj plecy. 

Zamknij oczy i podczas pierwszych kilku oddechów staraj się skupić na 

swoim ciele i na ogólnym rozluźnieniu. Kolejne kilka oddechów wykonaj 

torem przeponowym. Wyobrażaj sobie, że na wdechu Twój brzuch rośnie 

na boki, żebra oddalają się od siebie, a na wydechu przybliżają. Możesz 

położyć dłonie na bokach brzucha aby lepiej odczuć tą pracę.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmij pozycję dziecka. Kolana rozstaw na tyle szeroko, aby nie ugniatać 

brzucha. Złącz duże palce stóp. Pośladki przylegają do pięt, a jeżeli pojawia 

się problem, to pod pośladki podłóż koc. Klatkę piersiową opieramy na kocu 

lub wałku. Głowę oprzyj na policzku, po kilku oddechach możesz zmienić 

policzek. Dłonie w dowolnym ustawieniu: wyciągnij wyprostowane, oprzyj 

na przedramionach lub ułóż wzdłuż tułowia.  

 

 

 



 

Przyjmij pozycję rozciągającego się szczeniaka. Kolana rozstawione na 

szerokość bioder lub szerzej. Biodra pozostają w górze, a palce dłoni szeroko 

rozstawione na macie lub na poduszce. Staraj się kierować klatkę piersiową 

w kierunku podłogi. Czoło lub policzek możesz oprzeć na macie. Staraj się 

opuszczać barki w dół aby nie spinać szyi. Zwróć uwagę na to aby nie 

wyginać odcinka lędźwiowego, delikatnie mięśniami brzucha opleć maluszka.  

 

 

  



 

Ułóż się na boku. Pod głowę podłóż rękę lub możesz wykorzystać poduszkę. 

Dolną nogę pozostaw wyprostowaną na podłodze. Górną nogę ugnij w 

kolanie i ułóż na poduszce. Zamknij oczy i wykonaj kilka oddechów 

przeponowych. Na wdechu brzuch rośnie na boki, a na wydechu żebra 

przybliżają się. Kolejne kilka oddechów wykonaj do klatki piersiowej. Na 

wdechu klatka rośnie.  

 

 



 

Usiądź w siadzie skrzyżnym na macie lub na poduszce jeżeli czujesz opór w 

pachwinach. Wyprostu plecy, opuść barki w dół i usiądź na guzach 

kulszowych. Podczas pierwszych 3 oddechów postaraj się rozluźniać ciało, 

zamknij oczy i skup się na sobie. Następnie wykonaj skręt kręgosłupa. Jedną 

rękę przełóż na wysokość pośladków. Dłoń może być oparta cała na macie 

lub na opuszkach palców. Drugą rękę ułóż na wysokości skrzyżowania stóp. 

Skup się na oddychaniu. Na każdym wydechu delikatnie pogłębiaj skręt 

kręgosłupa pamiętając o wydłużaniu kręgosłupa. Po kilku oddechach wróć 

na środek. Zamknij oczy, wykonaj 3 oddechy i zmień stronę. 

 

  



Pozycję drzewa najlepiej 

wykonać w leżeniu na plecach 

lub stojąc przy ścianie. Ułóż się 

na plecach, jedną nogę ugnij w 

kolanie i oprzyj stopę o 

wewnętrzną stronę uda. Dłonie 

możesz ułożyć wzdłuż tułowia 

albo przełożyć za głowę.  Jeżeli 

czujesz opór w pachwinie 

zgiętej nogi, możesz pod kolano 

podłożyć poduszkę. Zamknij 

oczy i skup się na oddechu do 

bioder i pachwin. Poczuj jak na 

każdym wydechu twoje biodra i 

pachwiny rozluźniają się. Po 

kilku oddechach zmień nogę. 

 

  



 

Połóż się na plecach. Pod głowę możesz podłożyć poduszkę. Złącz 

podeszwy stóp. Jeżeli czujesz opór lub dyskomfort w pachwinach, możesz 

pod kolana podłożyć poduszki. Zamknij oczy i skup się na rozluźnieniu. Na 

każdym wydechu poczuj jak kolana delikatnie opadają w kierunku podłogi. 

Po kilku oddechach bardzo powoli złącz kolana razem i wykonaj kilka 

delikatnych kołysek na boki.  

 

  



  

 

Ułóż się na plecach. Pod głowę możesz podłożyć poduszkę. Łydki oprzyj na 

krześle lub sofie. Zamknij oczy i wykonaj kilka oddechów przeponowych. 

Możesz ułożyć dłonie na bokach brzucha. Na każdym wdechu, brzuch rośnie 

na boki, żebra oddalają się od siebie, a na wydechu przybliżają. Pamiętaj, że 

ruchu mogą być delikatne. To samo ćwiczenie możesz wykonać opierając 

łydki na piłce. Możesz dodać lekkie kołyski na boki. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usiądź na macie w siadzie rozkrocznym przed krzesłem lub sofą. Otwórz 

nogi na tyle szeroko ile jesteś w stanie. Staraj się kierować małe palce stóp 

na zewnątrz. Wykonaj delikatny skłon tułowia do przodu opierając dłonie na 

krześle lub sofie. Czoło możesz oprzeć na dłoniach lub na skraju 

krzesła/sofy. 

 

  



 

Usiądź okrakiem na poduszce lub kocu. Ściągnij kość ogonową delikatnie w 

dół aby nie wyginać odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Jedną dłoń oprzyj na 

macie, a drugą wyciągnij w górę. Nie staraj się wykonywać głębokiego skłonu 

do boku, wydłużaj ciało do sufitu. Poczuj jak na każdym wydechu rozciąga 

się bok ciała.

 



 

 

Usiądź w siadzie skrzyżnym lub w szerokim rozkroku twarzą do ściany. 

Dłonie rozstawione na szerokość barków ułóż na ścianie. Wydłużaj pachy, a 

barki ściągaj w dół. Mostek delikatnie kieruj do ściany. Oddychaj do dolnych 

pleców, ściągając pośladki w dół, wydłużając odcinek lędźwiowy kręgosłupa. 

 

  



 

 

Usiądź w siadzie 

skrzyżnym lub w siadzie 

rozkrocznym tyłem do 

ściany. Możesz usiąść 

na macie lub na 

poduszce. 

Wyprostowane plecy 

delikatnie oprzyj o 

ścianę. Unieś dłonie w 

górę i oprzyj na ścianie. 

Zostaw w tej pozycji i 

skieruj oddech do klatki 

piersiowej. Możesz 

spróbować drugiego 

wariantu, na wdechu 

przesuwaj dłonie w 

górę po ścianie, a na 

wydechu opuszczaj w 

dół i na boki. Pilnuj aby 

odcinek lędźwiowy 

kręgosłupa nie wyginał 

się, staraj się tę część 

kręgosłupa przybliżać 

do ściany.  



 

Przejdź do szerokiego rozkroku,. Wykonaj spokojny skłon tułowia w przód 

wypychając biodra w tył, nogi wyprostowane w kolanach lub lekko zgięte. 

Dłonie możesz oprzeć na macie lub na poduszce. Głowa opuszczona w dół, 

rozluźnione barki. Pozostań w skłonie na kilka oddechów, skup się na 

wydłużeniu tyłu nóg i dolnych pleców. Jeżeli czujesz potrzebę możesz 

wykonać delikatne kołysanie biodrami na boki.  

 

  



 

Malasana. Stań w pozycji 

wyprostowanej z stopami 

rozstawionymi szerzej niż 

biodra. Złącz dłonie na 

wysokości mostka i powoli 

zejdź do głębokiego 

przysiadu. Jeżeli twoje pięty 

unoszą się w górę możesz 

podłożyć zwiniętą matę lub 

koc. Trzymaj złączone 

dłonie na wysokości mostka, 

a łokciami możesz 

rozpychać kolana na 

zewnątrz. Wyprostu plecy 

wyciągając czubek głowy do 

sufitu, a mostek do przodu. 

Staraj się kierować oddech 

do pachwin aby puściło 

napięcie. Jeżeli chcesz 

mocniej rozciągnąć dół 

pleców, ściągaj delikatnie 

pośladki w dół.  

 



 

 

Połóż się na boku, ugnij nogi w kolanach. Poduszkę możesz ułożyć pomiędzy 

kolanami lub dodatkowo podłożyć poduszkę lub koc pod brzuszek. Przełóż 

zewnętrzną dłoń do tyłu. Wzrok skieruj na sufit lub za otwartą dłonią. 

Możesz poczuć rozciąganie boku ciała oraz rozciąganie klatki piersiowej. 

Zamknij oczy i oddychaj do brzucha. Na każdym wydechu poczuj jak dłoń 

delikatnie opada w kierunku podłogi. Po kilku oddechach połóż się na plecy 

i pozostań na chwilę po czym zmień stronę. 

 

 

 



  

 

Pozycja szczęśliwego dziecka. Połóż się na plecach. Zacznij od pozycji 

łatwiejszej. Przyciągnij nogi do klatki piersiowej. Przełóż dłonie na kolana i 

rozstaw nogi szerzej na boki aby zrobić miejsce dla brzuszka. Możesz 

delikatnie kołysać się na boki aby rozmasować odcinek lędźwiowy 

kręgosłupa. Jeżeli ta pozycja jest dla ciebie komfortowa, chwyć za stopy lub 

za duże palce stóp i wykonaj to samo ćwiczenie. 

  



 

https://edytaszymkiewicz.pl/bede-mama-aktywna-fit-ciaza-1-3-trymestr/

