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Usiądź wygodnie na krześle lub fotelu. Pomyśl o swoich 
mięśniach dna miednicy jak o windzie, która piętro po 
piętrze wjeżdża na górę. W tym czasie napinaj mięśnie 
dna miednicy. Utrzymaj to napięcie przez 1-5 sekund. 
Nie napinaj mięśni pośladków, mięśni brzucha, nie zaciskaj 
zębów. Następnie powoli rozluźnij mięśnie dna miednicy, 
wyobrażając sobie, że winda zjeżdża na dół, piętro po 
piętrze, przez 1-5 sekund. Ćwiczenie powtarzaj 5-10 razy 
w ciągu dnia. 

Połóż się na plecach z rękami wzdłuż ciała i nogami 
ugiętymi w kolanach. Jedną dłoń połóż na brzuchu pod 
pępkiem. Napnij mięśnie brzucha „przyklejając” pępek 
do kręgosłupa i w górę, w stronę klatki piersiowej. 
Zatrzymaj ten ruch na 5-10 sekund. Pod ręką poczujesz 
napięcie mięśni brzucha. Powtórz ćwiczenie 5-10 razy. 
Spróbuj wykonać je również w pozycji stojącej, siedzącej 
oraz chodząc.

Leżąc na plecach z rękami wzdłuż ciała, nogami ugiętymi 
w kolanach i jedną dłonią położoną na brzuchu pod 
pępkiem, napnij mięśnie brzucha „przyklejając” pępek do 
kręgosłupa i zatrzymaj ten ruch na 5-10 sekund. Powoli 
przyciągnij zgiętą lewą nogę w kierunku brzucha. Wróć 
do pozycji wyjściowej. Zmień nogę. Powtórz ćwiczenie 
5-10 razy na nogę.

PAMIĘTAJ

1. Rozluźnienie mięśni powinno trwać tyle samo co ich napięcie (np. napinając mięśnie liczysz
do 3, rozluźniając je również powinnaś liczyć do 3). U kobiety w ciąży rozluźnienie powinno
trwać 2 razy dłużej (czyli jak napinając liczysz np. do 3, rozluźniając powinnaś liczyć do 6).

2. Jeśli nigdy wcześniej nie ćwiczyłaś mięśni dna miednicy pilnuj, aby całkowity czas ćwiczeń
nie przekraczał 10-15 min. Po tym czasie dojdzie do zmęczenia mięśni i dłuższy trening nie
będzie już efektywny.

3. Nigdy nie ćwicz podczas oddawania moczu!

ĆWICZENIA DLA KOBIET
Z OSŁABIONYMI MIĘŚNIAMI DNA MIEDNICY
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Leżąc na plecach z rękami wzdłuż ciała, nogami ugiętymi 
w kolanach i jedną dłonią położoną na brzuchu, pod 
pępkiem, napnij mięśnie brzucha „przyklejając” pępek do 
kręgosłupa i zatrzymaj ten ruch na 5-10 sekund. Powoli 
połóż zgiętą lewą nogę na bok. Wróć do pozycji wyjściowej. 
Zmień nogę. Powtórz ćwiczenie 5-10 razy na nogę.
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Stań przy ścianie. Włóż piłkę pomiędzy plecy a ścianę. 
Dłonie oprzyj na biodrach. Lekko ugnij nogi w kolanach. 
Dociśnij odcinek lędźwiowy do piłki, jednocześnie napinając 
mięśnie dna miednicy i mięśnie brzucha. Zatrzymaj ruch 
na 1-5 sekund. Powoli, stopniowo, rozluźniaj napięte 
mięśnie. Powtórz w ciągu dnia 5-10 razy.

6 Usiądź wygodnie, np. w pozycji siadu skrzyżnego. Pomyśl 
o swoich mięśniach dna miednicy jak o windzie, która
piętro po piętrze wjeżdża na górę. W tym czasie napinaj
mięśnie dna miednicy. Utrzymaj to napięcie przez 1-5
sekund. Nie napinaj mięśni pośladków, mięśni brzucha,
nie zaciskaj zębów. Następnie powoli rozluźnij mięśnie
dna miednicy, wyobrażając sobie, że winda zjeżdża na
dół, piętro po piętrze, przez 1-5 sekund. Ćwiczenie
powtarzaj 5-10 razy w ciągu dnia.
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Leżąc na plecach z rękami wzdłuż ciała i nogami ugiętymi 
w kolanach przyciągnij prawe kolano w kierunku brzucha. 
Połóż lewą rękę na prawym kolanie i naciśnij na nie. 
Zatrzymaj ten ruch na 5-10 sekund. Oddychaj – wdech 
nosem, wydech ustami. Pamiętaj, że głowa powinna ciągle 
leżeć na podłożu. Zmień stronę. Powtórz ćwiczenie 
5-10 razy na stronę.
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Leżąc na plecach z rękami wzdłuż ciała i nogami ugiętymi 
w kolanach podciągnij obie nogi w kierunku brzucha. Połóż 
ręce na kolanach i naciskaj rękoma na kolana, a kolanami 
na ręce. Zatrzymaj ten ruch na 5-10 sekund. Oddychaj 
– wdech nosem, wydech ustami. Pamiętaj, że głowa
powinna ciągle leżeć na podłożu. Powtórz ćwiczenie
10-20 razy.



Leżąc na plecach z rękami wzdłuż ciała, nogami ugiętymi 
w kolanach i jedną dłonią położoną na brzuchu, pod 
pępkiem, napnij mięśnie brzucha „przyklejając” pępek do
kręgosłupa i zatrzymaj ten ruch na 5-10 sekund. Powoli 
połóż zgiętą lewą nogę na bok. Wróć do pozycji wyjściowej.
Zmień nogę. Powtórz ćwiczenie 5-10 razy na nogę.               
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Leżąc na plecach z rękami wzdłuż ciała i nogami ugiętymi 
w kolanach podnieś biodra do góry. Zatrzymaj ten ruch 
na 5-10 sekund. Powtórz ćwiczenie 10-20 razy.
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Leżąc na plecach z rękami wzdłuż ciała i nogami ugiętymi 
w kolanach podnieś biodra i ręce do góry. Skrzyżuj ręce 
i naciskaj górną ręką na dolną licząc do 10. Wróć do pozycji 
wyjściowej. Zmień ustawienie rąk. Powtórz ćwiczenie 
5-10 razy na rękę.
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Usiądź na piętach przed piłką i połóż na niej ręce 
skierowane dłońmi w kierunku sufitu. Naciskaj rękoma 
na piłkę z jednoczesnym napięciem mięśni brzucha. 
Oddychaj – wdech nosem, wydech ustami – i policz 
do 10. Powtórz ćwiczenie 10-20 razy.
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Przywiąż taśmę za głową, np. do krzesła czy kaloryfera. 
Połóż się na plecach z nogami ugiętymi w kolanach pod 
kątem prostym. Chwyć taśmę obiema rękami i przyciągaj 
ją w dół w kierunku nóg. Powtórz ćwiczenie 10 razy.

13
Połóż się na prawym boku z nogami ugiętymi pod kątem 
prostym, a prawą ręką położoną pod głową. Chwyć taśmę 
lewą ręką wyprostowaną w łokciu i przyciągnij ją w kierunku 
nóg. Pilnuj, żeby mieć cały czas rękę prostą w łokciu. 
Powtórz ćwiczenie 10 razy, zmień bok i ponownie zrób 
je 10 razy.
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