
 ביתית גופנית פעילות

 יוטיוב. -ב  brain gymדרך תרגילי  -חימום

 https://youtu.be/wrgp9cpYyLo  -סרטון חימום טוב

 כמובן ניתן ורצוי לגוון בסרטונים לחימום.

 שנ. 8 -ל 6מכיוון שבבית, ואחרי חימום, רצוי מתיחות לפרקי זמן של בין  -מתיחות

 פעמים בכל יד 3מרפק כפוף מאחורי הראש*  -יד אחורית

גובה החזה, חיבוק ופתיחה תנועת חיבוק והצלבה אופקית של ידיים ישרות ב -חזה
 2חזרות* 10לצדדים ולאחור. כ

 10לשקוע נמוך יותר עם הישבן. צידיים, בהדרגה   מכרעים -מפשעה וירך אחורית
 2חזרות*

 פעמים כל רגל. 3שנ*  6עקב לישבן להחזיק כ  -ארבע ראשי

ידיים על הקיר ודחיפת עקב של רגל אחת כל פעם )רגל  -שרירי תאומים
 פעמים כל רגל. 3שנ* 8ישרה(,לרצפה, כ 

 מכיוון שקשה בבית לבצע פעילות אירובית לפרק זמן ממושך, מומלץ -חלק עיקרי
 על זמני מנוחה קצרים בין התרגילים.

מעבר  -שנ 25מעבר לריצת הרמת ברכיים בגובה המותן  -שנ 10ריצה קלה במקום כ 
ניתורי פסיעה  -שנ 10ריצה קלה  -שנ 25מעבר ריצת עקבים לישבן  -שנ 10ריצה קלה 

מעבר  -שנ 10ריצה קלה  -שנ 25( jumping jacksלצדדים בהוספת הנפות ידיים  )
 15ביום ריצה קלה  -שנ 25רי פסיעה לפנים מומלץ בהנפת ידיים )יד רגל נגדית( לניתו

 שנ.

 מעבר לתרגילי כוח ובטן: -מייד לאחר הקטע האירובי

סטים. )ניתן להתאים כמות לפי היכולת ולמתקשים  3חזרות* 10כ  -שכיבות סמיכה
 ניתן להניח ברכיים על הרצפה ועקבים באוויר(.

סטים, שכיבה על הגב רגליים באוויר, עליה לכיוון  3רות* חז 25כ  -כפיפות בטן
 הברכיים, תוך הוצאת אוויר. כמו בשכיבת הסמיכה, ניתן להתאים כמות ליכולת.

סטים, פיסוק נוח, מעט מעבר לרוחב כתפיים ובשקיעה מגע  3*חזרות 12כ  -טאסקוו
 מלא של כף רגל )עקב לא מתרוממת(.

 רמת קושי:למתקדמים, ניתן להעלות  -בנוסף

 שילוב של מחיאות כף -שכיבות סמיכה

 אלכסונים, או פלאנק -בטן

 שילוב של ניתורים -סקוואט

 

לבצע סבב של שלושת התרגילים תוך זמן מינימלי במעבר מתרגיל  -המלצה
 ...2שנ עד דקה ואז להתחיל סט  45. מנוחה ולגימת מים כ 1וזה ייקרא סט  לתרגיל

https://youtu.be/wrgp9cpYyLo


 

)אירובי+כוח( פעם  -יותר, ניתן לחזור לסבב נוסף, מלאה, לאתגר עצמם \למי שיכול
 נוספת.

 

 מהיוטיוב: Tabata -ניתן גם לגוון באמצעות עבודה ב

https://youtu.be/Z4ziWoCuf5g 

https://youtu.be/Z4ziWoCuf5g 

 ועוד...

 

 שוורץ שרון-בהצלחה

 

 

https://youtu.be/Z4ziWoCuf5g
https://youtu.be/Z4ziWoCuf5g

