Vadba za vzdržljivost
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Glavni namen vadbe za vzdrzljivost je izboljsanje delovanja srčno-zilnega sistema, kontroli telesne mase
in misični vzdrzljivosti. Vadba za vzdrzljivost sodi
med zelo učinkovite dejavnosti za znizanje stresa.

Gibanje za voljo → Volja za gibanje
Naziv zbiranja sredstev
Pomoč družinam v skupnosti:
Pomoč družinam v skupnosti:
Soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje
socialne izključenosti in krepitev zdravja

Priporočamo, da tek ali hitro hojo izvajate pri čiljni
intenzivnosti ̴ 60 % VO2max. To lahko sluzi kot ogrevanje pred vadbo za moč ali pa kot samostojna vadba
za povečanje aerobne kapačitete. Priporočamo uporabo intervalne metode, to pomeni, da se izmenično
izvajata aktivnost in odmor. Posamezni interval naj
traja 5 minut, temu sledita 2 minuti odmora. Priporočamo vsaj 3 intervale. Če vzdrzljivostno vadbo uporabljamo kot ogrevanje, naj traja priblizno 20 minut.

Več informacij o projektu:

Soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje
socialne izključenosti in krepitev zdravja

Redna telesna dejavnost je eden najpomembnejših dejavnikov za ohranjanje zdravja in preprečevanja bolezni.

http://spds.fsd.uni-lj.si/
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Študije kažejo, da dejavniki nezdravega življenjskega sloga (nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, uživanje alkoholnih
pijač, nedovoljenih drog in stres) pomembno
vplivajo na pojav kroničnih nenalezljivih bolezni.
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Z zadostno mero gibanja lahko v veliki meri
zmanjšamo možnost za nastanek bolezni srca
in ožilja, sladkorne bolezni, nekaterih vrst raka,
kronične pljučne bolezni, debelosti, osteoporze
in drugih bolezni kostno-mišičnega sistema.
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Taksna vadba, ki jo sestavljajo čiklična gibanja kot so
hoja, tek, kolesarjenje, tek na smučeh ipd., koristno
vpliva na počutje, saj poveča izločanje t.i. hormonov
sreče. Študije kazejo, da je vzdrzljivostna vadba pomembna tudi za kontrolo krvnega sladkorja.

Vadba za moč

Bočna hoja z elastiko

V srednji odraslosti se začne misična masa zaradi starosti pospeseno zmanjsevati. Neaktivni zivljenjski slog
se dodatno vpliva na vse manjso sposobnost gibanja, ki
ga spremljajo različne bolečine, slabo telesno in dusevno počutje. Le z vadbo za moč lahko vplivamo na upočasnitev zmanjsanja misične mase, s tem pa se posledično podaljsa mobilnost in funkčionalne sposobnosti
se pozno v starost.
Vadba za moč naj traja od 25 do 30 minut. Priporočamo izvedbo 2-3 serij vaj z 10-12 ponovitvami oziroma
25-30 sekund vztrajanja v polozaju pri izometričnih
kontrakčijah.

Pod stopala vpnite elastični
trak ter prekrizanega primite pred seboj. v kolenih
se blago upognite. Delajte
bočne korake v stran, pri
tem pa ohranjajte napeto
elastiko.
Dvig trupa iz leže na trebuhu
Ulezite se na trebuh in zgornji del trupa (ramenski obroč in roke) dvignite od podlage. Vztrajajte v tem polozaju. Š premikom rok od priročenja, preko odročenja v
vzročenje izvedbo naloge se
dodatno otezimo.

Počepi z rokami v vzročenju
Štopala postavite v sirino
bokov, roke vzročite in pogled usmerite naprej. Med
spusčanjem v počep ohranjajte pete v stiku s tlemi,
kolena potujejo v smeri postavitve stopal. Zadnjičo
spustite le toliko, da srednji
del hrbta se lahko ohranjate v srednjem oz. naravnem polozaju.

Oprite se na letvenik, roke
predročite in iztegnite v komolčih, Z upogibom komolčev in domikom v ramenskem sklepu se priblizate
letveniku ter se nato potisnete gor. Med izvajanjem skleč
drzite napete trebusne misiče
in ohranjajte trup v stabilnem srednjem polozaju (boki ne
smejo uhajati naprej). Šklečo otezimo izvajanjem vaje v bolj
lezečem polozaju oz. z nizjo oporo rok.

Dvig na prste na eni nogi
Postavite se ob oporo, ki
vam bo pomagala pri ohranjanju ravnotezja. Postavite
se na eno nogo in se dvigajte na prste.

Dvig bokov na polkrožni žogi
Ulezite se na hrbet, z upognjenimi koleni se oprite na
polkrozno zogo (lahko uporabite tudi kaksen podoben
predmet). Boke dvignite od
podlage in ohranjajte stabilen polozaj trupa. Vztrajajte
v tem polozaju.

Opora spredaj na žogi
Drzite oporo na kolenih in
podlahteh ter pri tem ohranjajte stabilen polozaj trupa
(hrbteniča naj bo v srednjem
polozaju).

Sklece ob letveniku

Bočna opora
Postavite se v bočno oporo
na podlahti, s stopali eno
pred drugim, boki so na
tleh. Dvignite boke od podlage in vztrajajte v ohranjanju ravne linije telesa.

Vertikalni potegi elastike z rokami
Š hrbtom se postavite ob
oporo. Elastiko, ki je vpeta
pred vami, primite z rokami v vzročenju. Š primikom v ramenih in upogibom komolčev izvajajte
potege elastike navzdol.

