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Oto zadania na najbliższy tydzień :
1. Zrób sobie krótką przerwę, podejdź do krzesła, fotela od tyłu i wykonaj kilka ćwiczeń:
- chwyć się za oparcie, pochyl tułów do przodu, wykonaj skłon w przód - przytrzymaj, skręć tułów
w prawo-powrót, skręć tułów w lewo,
- wykonaj 15 wymachów prawą nogą z tyłu do przodu podciągając kolano do klatki piersiowej,
- to samo ćwiczenie tylko wymachy wykonuje noga lewa,
- zrób 10 przysiadów przytrzymując krzesło z boku,
- trzymając się oparcia wykonaj 10 wspięć na palce- staraj się wykonywać ćwiczenie wolno,
- usiądź na krześle, wyprostuj nogi i podnieś je do wysokości kolan, wykonaj 3 serie ćwiczeń mięśni
brzucha odliczając do 10-ciu.
Możesz to robić codziennie w ramach przerwy w lekcjach
2. Ćwiczenia z dowolną piłką :
- w leżeniu tyłem wykonaj 50 wyrzutów i chwytów piłki z koszyczka w koszyczek
- włóż piłkę między stopy- przejdź do leżenia tyłem i wykonaj leżenie przerzutne (nakrycie się nogami)
przekładając piłkę z nóg do rąk - 5 razy
- w staniu rozkrocznym (nogi na szerokość bioder) wykonaj 5 „ósemek” w prawo i 5 w lewo
- w siadzie równoważnym (uniesiony tułów i nogi) przekładaj piłkę raz pod jedną nogą raz pod drugą
- wykonaj 10 pajacyków, raz piłka jest przed klatką piersiową, raz nad głową
Powtórz te wszystkie ćwiczenia w 2 seriach.
3. Ćwiczenia rozluźniające - rozciągające
- w siadzie prostym, nogi złączone, proste kolana, chwytamy się za łydki, stawy skokowe lub stopy
( zależy to od waszych możliwości) i spokojnie oddychamy- odliczamy do 10
- w siadzie, łączymy stopy podeszwowo, podsuwamy je jak najbliżej pośladków, łokcie napierają na
kolana i rozciągamy pachwinki-odliczamy do 10 spokojnie oddychając
- skłon japoński, siad na piętach, ramiona wyciągnięte do przodu- odliczamy do 10 spokojnie
oddychając
- w staniu rozkrocznym (nogi na szerokość bioder), ramiona opuszczone, nabieramy powietrza
przenosząc ramiona w górę , opuszczamy ramiona wykonując wydech- ćwiczenie powtórz 5 razy
Pamiętaj, że ćwiczenia, które przygotowuję możesz wykorzystywać kilka razy w tygodniu.
Do zobaczenia.

