
Θα χρειαστείτε

45 δευτερόλεπτα

1.Τρέξιμο βατράχου 

 

Θα πρέπει να έχετε τα χέρια σας

παλάμες να ακουμπούν στο πάτωμα

να στηρίζεστε  στα πέλματα  των

σας(ανασηκωμένες οι φτέρνες

όσο πιο γρήγορα μπορείτε, σαν

 

3. Αναρρίχηση μαϊμούς

 

Στερεώστε ίσια με τα πόδια ελαφρώς
ανοιχτά στο άνοιγμα των ώμων
τους αγκώνες σας έτσι τα χέρια
είναι δίπλα στους ώμους σας. 
Σηκώστε το δεξί σας χέρι πάνω
κεφάλι σας, ανεβάζοντας  ταυτόχρονα
αριστερό γόνατο στα ισχία σας
συνέχεια, σηκώνουμε  το αριστερό
πάνω από το κεφάλι σας, ενώ ταυτόχρονα
σηκώνετε το δεξί γόνατο. 
 
 
 

Πρωινή γυμναστική! 

χρειαστείτε : Μουσική, Χαλί, Αθλητικά, Χρονόμετρο

δευτερόλεπτα κάθε άσκηση  και 15 δευτερόλεπτα  διάλειμμα

 

 

2. Αναπηδήσεις Καγκουρό

   
χέρια σας με τις 

στο πάτωμα , και 

των ποδιών 

φτέρνες) . "Τρέξτε" 

σαν βάτραχος

 

Στεκόμαστε  ίσια.  

Στη συνέχεια, λυγίστε τα

μια γωνία περίπου 45 μοιρών

συνέχεια πηδάτε στη θέση

ψηλά μπορείτε. 

 

 

 

 

4. Πέταγμα κολίμπρι 

 

πόδια ελαφρώς 
ώμων, λυγίστε 
χέρια σας να  

 
πάνω από το 
ταυτόχρονα το 
σας. Στη 

αριστερό χέρι 
νώ ταυτόχρονα 

 
Σταθείτε ίσια, με τα πόδια
Τεντώστε τα χέρια σας
σταυρό). 
 
Περιστρέψτε  τα χέρια
μικρούς κύκλους, μικρούς
κύκλους, όπως ένα κολίμπρι
τα φτερά του. 
 
 
                                          

Χρονόμετρο 

διάλειμμα 

Καγκουρό 

λυγίστε τα γόνατά σας σε 

περίπου 45 μοιρών και στη 

στη θέση σας όσο πιο 

 

τα πόδια λίγο ανοικτά. 
χέρια σας στο πλάι (σαν ένα 

ια σας σε πολύ 
μικρούς, σφιχτούς 

ένα κολίμπρι, κινεί γρήγορα 

                                           



5. Σύρσιμο φιδιού  

 

 

Στο έδαφος ξαπλώνουμε  με ίσιο σώμα 
Χρησιμοποιήστε τους βραχίονες σας για να 
μετακινήσουμε  το σώμα μας προς τα 
εμπρός, με τα πόδια σας να ακουμπούν 
στο έδαφος κατευθείαν πίσω σας. Δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείτε τα πόδια σας για 
να σπρώξετε το σώμα σας, είναι η μακριά  
ουρά σας. 
 
 
6. Βγαίνω από το κουκούλι 

 
 

 
 

Καθισμένος στο πάτωμα με τα γόνατά σας 
μπροστά σας. Αγκαλιάστε τα γόνατά σας 
στο στήθος σας και κυλήστε προς τα πίσω, 
στρέφοντας σε μια μικρή μπάλα. Αυτό είναι 
το κουκούλι σας. 

Στη συνέχεια, βγαίνετε από το κουκούλι 
σας σαν πεταλούδα που απλώνει τα χέρια 
και τα πόδια σας όσο πιο μακριά μπορείτε. 
Τα χέρια και τα πόδια σας πρέπει να 
αιωρούνται λίγα εκατοστά από το έδαφος, 
χρησιμοποιώντας τους κοιλιακούς μυς σας 
για να υποστηρίξετε τον εαυτό σας. 

7. Κλωτσιά Γαιδάρου   

 

   
 

 

 
Στήριξη στα χέρια και τα γόνατά σας και 
σηκώστε το πόδι σας προς τα πάνω και σε 
γωνία 90 μοιρών. Εναλλακτικά πόδια που 
πηγαίνουν όσο πιο γρήγορα μπορείτε. 
 
 

 

 

 

8. Κάτω σκύλος 

 

                   
 

Ξεκινήστε με τα χέρια και τα γόνατά σας 

στο πάτωμα. Σηκώστε τα γόνατά σας από 

το πάτωμα, ανεβάζοντας τους γλουτούς 

σας ψηλά στον αέρα, πιέζοντας τις φτέρνες 

σας προς το έδαφος και τις παλάμες σας 

στο έδαφος. 

Θα πρέπει να κοιτάζετε προς τα κάτω,το 

κεφάλι ανάμεσα στα χέρια. Κρατήστε την 

στάση για 45 δευτερόλεπτα, ή για ένα 

λεπτό, αν μπορείτε. 

                 
 

Καλημέρα!!!! 
 
 
 

Σταυρούλα Κουβάτσου Κ.Φ.Α 
12ο Δ.Σ.Καλαμάτας  


