
  

Podsumowanie warsztatów 
taneczno-ruchowych

● Dieta
● Ćwiczenia ruchowe
● Salsa



  

DIETA
● Dieta pełni bardzo ważną rolę dla organizmu. Często ludzie błędnie łączą to 

pojęcie z odchudzaniem, lecz dieta oznacza sposób odżywiania. 
● Dobra dieta ma na celu dostarczenie podstawowych wartości odżywczych w 

odpowiednim stosunku.
● W dobrze ułożonej diecie powinno znaleźć się pięć posiłków: śniadanie, 

obiad, kolacja oraz dwie przekąski między nimi. Posiłki powinny być 
spożywane dość regularnie (to bardzo ważne!).  Zaleca się częste picie 
wody i zielonej herbaty (niesłodzonej).



  

DIETA c.d.
● Czego unikamy: podjadania, wytrzymywania głodu oraz... liczenia kalorii! 

One nie mają dużego znaczenia, liczą się wartości odżywcze.
● Opracowana przeze mnie dieta dla Państwa jest niewymagająca wielkiego 

wysiłku, niedroga, a co najważniejsze- elastyczna, co oznacza, że będą 
mogli Państwo sami ją sobie układać, jeśli się zapoznacie z mechanizmem 
jej funkcjonowania. Przy każdym posiłku wypisałam dla Państwa 
przykładowe zestawy, które można zmieniać i dopasowywać do swoich 
gustów.



  

ŚNIADANIE
1. LEKKIE: płatki owsiane, jęczmienne lub żytnie  (zalać wodą lub mlekiem 

1,5% tł.), bakalie wg uznania, świeże owoce (najlepiej leśne lub banan), 
kubeczek jogurtu naturalnego, można  także dodać łyżkę miodu. 

2.  KANAPKI: pieczywo ciemnie, np. żytnie, wieloziarniste, tłuszcz- flora light 
lub benecol (unikać masła, smalcu, margaryny), wędlina chuda drobiowa, 
pomidor, papryka (najlepsza zielona), ogórek, jajko, sałata

3. NA SŁODKO: twaróg chudy bądź półtłusty, słodzik rozpuszczony w łyżce 
wrzątku, jogurt naturalny, świeże owoce.

4. PRZYPRAWY: świeże zioła (bazylia, oregano, rucola, rozmaryn), papryka 
słodka lub ostra, unikać soli i vegety.

5. NAPOJE: sok pomarańczowy, woda mineralna z cytryną, herbata (bez 
cukru), najlepsza zielona lub czerwona. 



  

PRZEKĄSKA
● SAŁATKA: owocowa z jogurtem bądź warzywna polana oliwą  z oliwek lub 

olejem z pestek winogron, łyżka siemienia lnianego, preferowane warzywa: 
sałata, pomidor, groszek, rzodkiewka, szparagi, można także dodać łososia 
lub kurczaka, posypać parmezanem, słonecznikiem, pestkami dyni. 

● KOKTAJL: zmiksowane owoce wg uznania.



  

OBIAD:

1. ZUPY: pomidorowa na małej ilości śmietany 10-12%, brokułowa, zupy 
kremy- zmiksowane warzywa gotowane plus śmietana lun jogurt, doprawić 
ziołami. Można jeść z grzanką żytnią.

2. DANIA RYBNE: śledź, łosoś, pstrąg, tuńczyk, dorsz (pieczone, gotowane 
bądź smażone na oliwie z oliwek lub oleju z pestek winogron), ryż (najlepiej 
naturalny-brązowy), dodatki: szpinak, brokuł, 2 ziemniaki w mundurkach bez 
tłuszczu, surówka z kiszonej kapusty.

3. DANIA DROBIOWE: piersi (pieczone, gotowane bądź smażone na oliwie z 
oliwek lub oleju z pestek winogron), makaron pełnoziarnisty lub orkiszowy 
(brązowy) lub 2 małe ugotowane ziemniaki, dodatki: oliwki, fasola 
szparagowa w słoneczniku, szpinak, brukselka, brokuł, kalafior, 



  

PODWIECZOREK
1. NA SŁODKO: plaster cienkiego ciasta drożdżowego posmarowany dżemem 

niskocukrowym, mus owocowy bez dodatku cukru (ew. łyżeczka miodu).

2. NA SŁONO:  brokuł z serem feta light, polany jogurtem, doprawiony 
czosnkiem i posypany pestkami dyni.



  

KOLACJA
1. PASTY NA KANAPKI: z groszku, z makreli, z pomidorów, z oliwek, z 

ciecierzycy (utrzeć blenderem bądź zmiksować te produkty i dodać dużo 
oliwy oraz ziół).

2. TWARÓG: serek plus suszone pomidory, zielone warzywa i grzanka.

3. CO NA KANAPKĘ: chude mięso, wędzona makrela, ser żółty z niskim 
procentem tłuszczu, warzywa- jak najwięcej różnych.



  

Grupy żywieniowe na podstawie diety 
ABS autorstwa Davida Zinczenko 

● Źródło: 

http://www.menshealth.pl/dieta-abs/Dieta-ABS-
Ty-tez-masz-miesnie-brzucha-Tak-Ty,2544,1



  

GRUPA 1: Pełnoziarniste pieczywo i 
płatki zbożowe

● Działanie: powstrzymywanie organizmu przed gromadzeniem tłuszczu.
● Tajna broń: błonnik, białko, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina E, 

magnez, cynk, potas, żelazo, wapń.
● Skutki użycia: utrata kilogramów, obniżenie ciśnienia krwi, walka z rakiem, 

walka z chorobami serca.
● Sojusznicy: brązowy ryż, pełnoziarnisty makaron.
● Wrogowie: biały chleb, bagietki, pączki.



  

GRUPA 2: Migdały i orzechy
● Działanie: budowa mięśni, zwalczanie uczucia głodu.
● Tajna broń: białka, jednonienasycone kwasy tłuszczowe, witamina E, kwas 

foliowy (w orzeszkach ziemnych), błonnik, magnez, fosfor.
● Skutki użycia: budowa mięśni, utrata kilogramów, obniżenie ciśnienia krwi, 

walka z rakiem, walka z chorobami serca.
● Sojusznicy: nasiona dyni, nasiona słonecznika, awokado.
● Wrogowie: solone i prażone orzechy.



  

GRUPA 3: Oliwa z oliwek
● Działanie: obniżanie poziomu cholesterolu, wzmacnianie odporności.
● Tajna broń: jednonienasycone kwasy tłuszczowe, witamina E.
● Skutki użycia: utrata kilogramów, obniżenie ciśnienia krwi, walka z rakiem, 

wzmocnienie odporności, walka z chorobami serca.
● Sojusznicy: olej sezamowy, olej z orzechów ziemnych.
● Wrogowie: inne tłuszcze roślinne, zwłaszcza uwodornione, i margaryny 

zawierające kwasy tłuszczowe trans.



  

GRUPA 4: Maliny i owoce leśne
● Działanie: ochrona serca, poprawa wzroku, wzmacnianie pamięci, 

osłabianie uczucia głodu.
● Tajna broń: antyoksydanty, błonnik, witamina C, tanina (w borówkach).
● Skutki użycia: utrata kilogramów, walka z rakiem, walka z chorobami serca.
● Sojusznicy: większość innych owoców, szczególnie jabłka i grejpfruty.
● Wrogowie: galaretki owocowe - bez błonnika, za to z cukrem.



  

GRUPA 5: Warzywa strączkowe 
(soja, fasola, ciecierzyca, jasiek, 

fasola szparagowa)
● Działanie: budowa mięśni, pomoc w spalaniu tłuszczu.
● Tajna broń: błonnik, białka, żelazo, kwas foliowy.
● Skutki użycia: budowa mięśni, utrata kilogramów, obniżenie ciśnienia krwi, 

walka z rakiem, walka z chorobami serca.
● Sojusznicy: soczewica, groch, hummus, edamame (soja warzywna).
● Wrogowie: puree z fasolki, które zawiera dużo tłuszczów nasyconych; 

pieczona fasola, która ma zbyt wiele cukru.



  

GRUPA 6: Nabiał (odtłuszczone 
mleko, jogurty, sery i twarogi 

wiejskie)
● Działanie: budowanie mocnych kości, przyspieszanie procesu chudnięcia.
● Tajna broń: wapń, witaminy A i B12. ryboflawina, fosfor, potas.
● Skutki użycia: utrata kilogramów, wzmocnienie kości, obniżenie ciśnienia 

krwi, walka z rakiem, budowa mięśni.
● Sojusznicy: brak.
● Wrogowie: tłuste mleko, lody jogurtowe.



  

GRUPA 7: Szpinak i inne zielone 
warzywa

● Działanie: neutralizowanie wolnych rodników (cząsteczek powodujących 
starzenie się organizmu i pojawianie się nowotworów).

● Tajna broń: witaminy (m.in. A, C i K), kwas foliowy, beta-karoten, błonnik, 
składniki mineralne (wapń, magnez).

● Skutki użycia: utrata kilogramów, wzmocnienie kości, obniżenie ciśnienia 
krwi, walka z rakiem, walka z chorobami serca.

● Sojusznicy: warzywa kapustne (brokuły, brukselka), zielone, żółte, 
czerwone i pomarańczowe warzywa (np. papryka).

● Wrogowie: sałatki warzywne z tłustym sosem majonezowym.



  

GRUPA 8: Płatki owsiane 
(błyskawiczne, bez dodatku cukru)

● Działanie: dodawanie energii, wzmacnianie popędu seksualnego, obniżanie 
poziomu cholesterolu, utrzymywanie właściwego poziomu cukru we krwi.

● Tajna broń: złożone węglowodany i błonnik.
● Skutki użycia: utrata kilogramów, walka z rakiem, walka z chorobami serca.
● Sojusznicy: płatki śniadaniowe bogate w błonnik.
● Wrogowie: wszystkie płatki słodzone.



  

GRUPA 9: Jajka
● Działanie: budowanie mięśni, spalanie tłuszczu.
● Tajna broń: białko, witaminy A i B12.
● Skutki użycia: utrata kilogramów, budowa mięśni.
● Sojusznicy: brak.
● Wrogowie: brak.



  

GRUPA 10: Chude mięsa (chuda 
wołowina, kurczak, indyk, ryby)

● Działanie: budowanie mięśni, wzmacnianie systemu odpornościowego.
● Tajna broń: białko, żelazo, cynk, kreatyna (w wołowinie), kwasy tłuszczowe 

omega-3 (w rybach), witamina B6 (w kurczaku i rybach) i B12, fosfor, potas.
● Skutki użycia: utrata kilogramów, wzmocnienie odporności, budowa mięśni.
● Sojusznicy: małże, bogate w kwasy omega-3 siemię lniane.
● Wrogowie: kiełbaski, bekon, wędliny, szynka, tłuste kawałki tuszy wołowej.



  

GRUPA 11: Masło orzechowe (tylko 
naturalne składniki, bez cukru)

● Działanie: budowa mięśni, spalanie tłuszczu.
● Tajna broń: białko, jednonienasycone kwasy tłuszczowe, witamina E, 

magnez.
● Skutki użycia: utrata kilogramów, budowa mięśni, walka z chorobami serca.
● Sojusznicy: orzechy nerkowca.
● Wrogowie: masło orzechowe zawierające tłuszcze trans i słodzone cukrem.



  

PODSUMOWANIE 
● Warto pamiętać o tych grupach i zawierać je w 

swojej codziennej diecie. Posiłki powinny być 
jak najbardziej urozmaicone w poszczególne 
składniki z wymienionych wyżej grup. 



  

ĆWICZENIA
● Ruch jest bardzo ważny dla ciała i umysłu. Gdy ćwiczymy świadomie 

wspomagamy pracę mięśni i stawów, poprawiając tym samym poczucie 
fizyczne i psychiczne. 

● Ćwiczenia, które dla Państwa tutaj zawarłam są najbardziej uniwersalne i 
można je wykonywać zaraz po wyjściu z łóżka. Zanim jednak się je 
rozpocznie warto poskakać kilka minut, rozruszać ręce i nogi, aby wzrosło 
ciśnienie krwi i wzmogła się praca serca. Trzeba również rozgrzać 
poszczególne partie ciała zaczynając od głowy, poprzez ramiona klatkę, 
biodra, aż do stóp.



  

UGINANIE KOLAN W POZYCJI 
ROZKROCZNEJ

1. stajemy w rozkroku,

nogi w jednej linii, ręce

na biodra, głowa i plecy

prosto,

2. uginamy kolana w dół

(tak jakby ktoś naciskał

naszą głowę), 

3. powoli podnosimy ciało

i znów uginamy.
Wykonujemy 2 serie po 10 powtórzeń.



  

UNOSZENIE BIODER W GÓRĘ W 
POZYCJI LEŻĄCEJ

1. kładziemy się na macie,

ręce wzdłuż ciała, nogi 

zgięte w kolanach.

2. unosimy biodra (wdech)

3. obniżamy biodra (wydech),

ale nie kładziemy ich na matę,

tylko trzymamy w powietrzu.
Wykonujemy 2 serie po 10 powtórzeń.



  

UNOSZENIE BIODER W POZYCJI 
BOCZNEJ

1. kładziemy się na boku,

podpieramy się na jednej ręce,

druga będzie dźwignią.

2. unosimy biodra w górę

i wytrzymujemy 3 sekundy

oddychając mocno.
Wykonujemy 2 powtórzenia 

po 3 sekundy na każdą stronę



  

WYMACHY NOGĄ W GÓRĘ- 
POZYCJA BOCZNA 

1. kładziemy się na boku,

nogi napięte, stopy obciągnięte,

2. wymachujemy prostą nogą w górę,

3. opuszczamy nogę i ponownie

wymachujemy.
Wykonujemy 2 serie 

po 10 powtórzeń na każdą nogę



  

WYMACHY NOGĄ W TYŁ- 
POZYCJA LEŻĄCA

1. podpieramy kolana 

i ręce na podłodze,

plecy proste, głowa

przed siebie,

2. wymachujemy nogą

w tył,

3. wracamy nie na matę, lecz

noga zostaje w powietrzu
Wykonujemy 2 serie 

po 10 powtórzeń na każdą nogę



  

WYMACHY NOGĄ W BOK- 
POZYCJA LEŻĄCA

1. podpieramy ręce i nogi,

2. podnosimy nogę ugiętą 

w kolanie pod kątem 

prostym,

3. (wersja rozszerzona) 

prostujemy nogę, 

znów zginamy i wracamy

do pozycji wyjściowej.
Wykonujemy 2 serie 

po 10 powtórzeń na każdą nogę.



  

ROZCIĄGANIE MIĘŚNI UD W 
PÓŁPRZYSIADZIE

1. stajemy w tzw. pozycji

„wypad w przód”,

nogi w jednej linii, plecy

proste, kolana ugięte pod kątem

prostym, 

2. delikatnie rozszerzamy nogi,

rozciągamy uda, oddychając 

przy tym mocno
Wykonujemy to ćwiczenie na dwie nogi



  

SKŁON DO BOKU
1. nogi stawiamy 

szeroko, plecy proste,

2. prawą ręką sięgamy

w lewą stronę (i analogicznie

lewą ręką w prawą stronę)

rozciągając

boczne mięśnie tułowia



  

SKŁON DO PRZODU
1. nogi szeroko, 

plecy proste,

ręce złączone 

za sobą,

głowa uniesiona(patrzymy w przód),

2. składamy się do pozycji „stołu” ,

oddychamy głęboko



  

SALSA
● Salsa jest popularnym na całym świecie tańcem 

latyno-amerykańskim o pochodzeniu karaibskim 
rozwiniętym szczególnie na Kubie i w Ameryce, 
tańczonym do muzyki również nazywanej salsą.

(źródło: wikipedia.org)



  

KROK PODSTAWOWY
1. pozycja wyjściowa: stopy blisko siebie, 

2. lewa noga w przód,

3. pozycja wyjściowa,

4. prawa noga w tył



  

PRZYKŁADY MUZYCZNE
● Orquesta de Salsa La Golosina - No te imaginas
● Salsa Kids - Baila Conmigo
● Fabian Rey - Esa Mujer
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