Przykłady ćwiczeń rozciągających mięśnie piersiowe
1. Pozycja stojąca lub siad klęczny- rytmiczne wymachy wyprostowanych w stawach łokciowych kończyn górnych w górę, w górę ukośnie, w bok, w dół ukośnie- z jednoczesnym wyciągnięciem brzucha i korekcją piersiowego odcinka kręgosłupa.
2. Pozycja jak wyżej- obszerne krążenia ramion w górę, w tył aż do złączenia łopatek.
3. Pozycja jak wyżej- kończyny górne w skurczu pionowym- rytmiczne, pogłębione ściąganie łopatek, brzuch wciągnięty.
4. Siad skulny lub skrzyżny, tyłem do ściany, kończyny górne w skurczu pionowym przylegają do ściany- odkrywanie barków, głowa, łokcie i dłonie przylegają do ściany.
5. Klęk podparty, wysunięte w przód proste kończyny górne oparte na kanapie lub taborecie- rytmiczne pogłębianie opadów tułowia w dół, głowa między ramionami.
6. Siad klęczny, kończyny górne odwiedzione w bok do poziomu barków, dłonie zgięte grzbietowe, palce rozstawione i lekko zgięte ( jakby trzymały duże jabłko w dłoniach)- wykonywanie dłońmi ruchów obrotowych ku tyłowi, jak przy wkręcaniu śruby.
7. Siad klęczny- splecione dłonie unieść ku górze i odwrócić- wypychanie splecionych dłoni w górę i w tył. Głowa między ramionami, brzuch wciągnięty.



Ćwiczenia rozciągające mięśnie zginacze stawów biodrowych
1. Pozycja wyjściowa- leżenie przodem ( na brzuchu), kończyny górne i dolne wyprostowane, biodra przylegają do podłoża- naprzemienne unoszenie prawej i lewej kończyny dolnej ku górze.
2. Pozycja wyjściowa jak wyżej- naprzemienne unoszenie prawej kończyny dolnej i lewej kończyny górnej ku górze, następnie lewej kończyny dolnej i prawej kończyny górnej.
3. Pozycja wyjściowa jak wyżej- odrywanie prostych kończyn dolnych od podłoża.
4. Pozycja wyjściowa jak wyżej- naprzemienne unoszenie zgiętych w kolanach kończyn dolnych ku górze ( biodra przylegają do podłoża ).
5. Leżenie przodem, kończyny górne w skurczu pionowym oparte o podłoże- unoszenie kończyn górnych, ściąganie łopatek, biodra przylegają do podłoża- wytrzymać pozycję.
6. Siad klęczny, kończyny górne wyprostowane w przód, oparte na podłożu- wysuwanie raz jednej, raz drugiej kończyny dolnej w tył ( siad na drugiej pięcie ), kończyny górne ciągną w przód, a kończyna dolna w tył- utrzymać taką pozycję , po chwili zmiana.
7. Siad prosty podparty z tyłu na dłoniach, łopatki ściągnięte, brzuch wciągnięty, głowa prosto- unoszenie bioder w górę, utrzymać podparcie na dłoniach i piętach.
8. Leżenie tyłem, kończyny dolne wyprostowane- naprzemienne zbliżanie jednej kończyny dolnej zgiętej w kolanie do brzucha, z pogłębieniem przez docisk dłońmi kolana do klatki piersiowej, podczas gdy druga kończyna dolna leży wyprostowana na podłożu. Głowa i barki przylegają do podłoża.
9. Leżenie tyłem na stole, ławie lub kanapie ( tułów na podłożu  do bioder, kończyny dolne zwisają aż poza brzeg stołu ). Podobnie jak w ćwiczeniu poprzednim, przyciąganie kolan do klatki piersiowej, podczas gdy druga kończyna dolna zgięta w kolanie zwisa swobodnie poza stołem.
10. Leżenie tyłem, kończyny dolne zgięte w kolanach i biodrach, stopy oparte na podłożu, kończyny górne w skurczu pionowym na podłożu- unoszenie bioder z jednoczesnym wyprostem jednej kończyny dolnej w kolanie i wciągnięciem brzucha ( kolana na tej samej wysokości ), utrzymać pozycję.
11. Pozycja stojąca, jedna noga w wykroku- przeniesienie ciężaru ciała na nogę wykroczną ( zgięcie tej nogi w biodrze i kolanie), pogłębienie zgięcia, podczas gdy druga kończyna dolna jest prosta w kolanie i biodrze. Kończyny górne oparte na biodrach lub kolanie nogi wykrocznej, łopatki ściągnięte, brzuch wciągnięty, pięty przylegają do podłoża.

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu
Pozycja wyjściowa- leżenie przodem, pod brzuch położyć wałek ze zwiniętego kocyka.
1. Naprzemienne unoszenie lewej kończyny górnej i prawej kończyny dolnej ku górze, następnie prawej kończyny górnej i lewej kończyny dolnej, broda ściągnięta do mostka.
2. Unoszenie ku górze trzymanego w dłoniach kijka ( chwyt na szerokość barków ), głowa między ramionami, pośladki napięte.
3. Kończyny górne w skurczu pionowym, broda ściągnięta do mostka- unieść ramiona, ściągnąć łopatki, napiąć pośladki i utrzymać taką pozycję.
4. Leżenie na brzuchu, dłonie splecione na tyle głowy, stopy złączone i lekko uniesione- spychanie dłońmi stawiającej opór głowy  ( łokcie skierowane ku górze ) z jednoczesnym ściągnięciem łopatek i napięciem pośladków.


