Pozdravljeni !

Stojimo bočno ob stolu, zamah z desno nogo
naprej-nazaj 10 krat, se obrnemo in isto
ponovimo z drugo nogo.

Živimo v času korona virusa, ki žal spreminja
naša življenja, način razmišljanja, dela,
odzivanja…Nekaterim od nas je vzel še tisto
najmanjšo priložnost, da z organizirano vadbo
naredimo nekaj za svoje zdravje.
Da ne bomo zastali, smo se v klubu odločili, da
naredimo zloženko z različnimi sklopi vaj, z
različnimi pripomočki. Naj vam služi kot
opomnik in spodbudo za vadbo. Vsak lahko
najde nekaj zase, nekaj pa že tudi sami
obvladate. Bodite disciplinirani, ne štejemo do
10, lahko naredimo več ali manj ponovitev,
toliko kot se čutimo sposobne, da nam paše.
Lahko greste tudi na sprehod in se nadihate
svežega zraka, povabite prijatelja/prijateljico za
klepet med hojo.

KORONARNI KLUB
SAVINJSKA DOLINA
ŽALEC

TELESNA VADBA DOMA
VAJE S STOLOM

Naredimo nekaj za svoje telo, ostanimo zdravi.
Za vse informacije so vam na voljo

Stojimo v razkoraku, sed držimo za naslon in
gremo v počasen počep(ne več kot 90°) in
dvig.(10 krat)

VERICA - 070/718-556
ANA MARIJA – 031/602-379
MAJ – 031/211-356
SIMONA
SLAVKO – 041/414-788

Hmeljarska ulica 3, Žalec
031/622-454 - Veronika Kajič
040/546-740 - Mihael Randl
koronarni.klub.zalec@gmail.com

Izteg noge in gibanje v gležnju: iztegnemo eno
nogo in naredimo špičko in nato potegnemo
prste proti sebi. Lahko tudi v gležnju vrtimo
stopalo(obe vaji ponovimo 10 krat z levo in 10
krat z desno nogo)

Stojimo za stolom, stojna noga v pol počepu z
drugo drsimo v stran, priključimo nogo nazaj in
ponovimo z drugo nogo. ( 8-10 krat z obema
nogama.)

Ramena vrtimo naprej, dol, nazaj in gor in
obrnemo smer (8-10 krat v obe smeri)

Razteg trupa: sklenemo prste, roke iztegnemo
pred sebe, pri čemer hrbtenico ukrivimo in glavo
vzpodvijemo. Nato roke dvignemo in iztegnemo
proti stropu, hrbtenico zravnamo, nato se v istem
položaju nagnemo na levo in desno stran.( vajo
ponovimo 10 krat)

Za čvrste trebušne mišice: sedite na rob stola,
hrbtenica naj bo vzravnana. Roke uprite v
boke, dvignite noge od tal in vozite navidezno
kolo približno 15 sek. Noge ne spuščate na tla.

3,6

Rotacija hrbtenice: vajo izvajamo počasi in
previdno. Trup rotiramo levo in desno, z rokama
se dotaknemo naslonjala za roke. Pogled sledi
smeri obračanja trupa( vsaj 10 krat v vsako smer)

Vstajanje s stola: iz sedečega položaja vstanemo in
se usedemo nazaj na stol. Primemo se za
naslonjala za roke zaradi varnosti. Pazimo na
pravilno držo telesa, da se ne krivimo v predelu
hrbtenice. Vajo ponovimo 10 krat

Iz osnovnega položaja dvignem nogo vstran do
višine pasu, osnovni položaj in dvig druge noge(z
vsako nogo 8-10 krat)

