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KOTIHARJOITUS

Treeni 1 Valinnainen / 6 liikettä

1. Penkille nousu vuorojaloin Sarjat: 1-3  Toistot: 10-15/puoli

1. Seiso korokkeen edessä lantion levyisessä haara-asennossa.

2. Astu toisella jalalla korokkeen päälle linjaten polvi jalkaterän suuntaisesti ja ojenna polvi ja lantio suoraksi. Vedä

nousun aikana vastakkainen jalka niin korkealle että reisi on vaakatasossa. Hengitä nousun aikana ulos.

3. Laskeudu takaisin alas samalla sisään hengittäen ja toista liike toisella oikealla jalalla.

4. Tee haluttu toistomäärä vuorojaloin.

2. Kyykky penkille Sarjat: 1-3  Toistot: 10-15

1. Asetu seisomaan penkin eteen, jalat noin hartioiden leveydellä, jalkaterät hieman ulospäin suuntautuneina. Pidä

kädet rennosti vartalon vieressä. Vedä napaa keveysti sisään.

2. Työnnä lantiota taakse niin että vartalon painopiste ohjautuu enemmän kantapäille ja laskeudu kyykkyyn samalla

sisään hengittäen. Nosta samalla kädet vartalon eteen tasapainottamaan asentoa. Linjaa polvet jalkaterien

suuntaisesti. 

3. Laskeudu niin alas että takapuoli koskettaa kevyesti penkkiä. 

4. Nouse takaisin suoraksi ulos hengittäen ja laske kädet lanteille.

3. Etunojapunnerrus polvet maassa kädet penkin päällä Sarjat: 1-3  Toistot: 10-15

1. Vie polvet maahan ja aseta kämmenet penkin päälle hartioiden leveydelle, sormet eteenpäin suunnattuina. Vedä

vatsaa sisään ja purista vatsa tiukaksi. Käännä lantiota hieman ylöspäin ja pidä se liikkumattomana koko

suorituksen ajan.

2. Laskeudu niin alas kuin pystyt tai kunnes rintakehä koskettaa penkin reunaa. Hengitä alaslaskun aikana sisään.

3. Punnerra itsesi ylös samalla ulos hengittäen. Paina hartioita ojennuksen lopussa alaspäin.

4. Kahden käden lapaveto vastuskumilla Sarjat: 1-3  Toistot: 10-15

1. Kiinnitä vastuskumi telineeseen hartioiden korkeudelle.

2. Tartu molemmilla käsillä vastuskumin päihin, ota muutama taka-askel ja päästä kädet ojentumaan suoriksi

vartalon eteen. Anna lapaluiden liukua sivuille. Hengitä sisään.

3. Vedä lapaluiden kärkiä alas kohti lantiota ja vedä hartioita taakse puristamalla lapaluita voimakkaasti yhteen.

Hengitä samalla ulos.

4. Päästä hartiat hallitusti eteen ja anna lapaluiden liukua sivuille. Hengitä samalla sisään.
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5. Sivutaivutus käsipainolla Sarjat: 1-3  Toistot: 10-15

1. Tartu kiinni käsipainoon ja seiso hieman hartioita kapeammassa asennossa painoa kannatteleva käsi vartalon

sivulla.

2. Vedä napaa sisään ja jännitä vatsa tiukaksi.

3. Taivuta ylävartaloa sivulle painoa kannattelevan käden puolelle ja hengitä samalla sisään. Älä päästä lantiota

kiertymään sivulle.

4. Ojenna itsesi takaisin suoraksi ja hengitä nousun aikana ulos.

5. Toista liike toiselle puolelle.

6. Jalkojen nostot-laskut vuorotahtiin selinmakuulla polvet koukussa Sarjat: 1-3  Toistot: 10-15

1. Asetu selinmakuulle, kädet sivuilla lähellä vartaloa, kämmenet lattiaa vasten.

2. Hengitä sisään ja nosta polvet ylös, reidet pystyssä ja sääret vaakatasossa. Pidä polvet koko liikkeen ajan 90 asteen

kulmassa.

3. Aloita uloshengitys ja rauhallinen toisen jalan laskeminen alas kohti lattiaa polven nivelkulma säilyttäen. Jännitä

samalla vatsan syviä tukilihaksia niin että alaselän notko ei kasva.

4. Kun varpaat tai kantapää koskettaa lattiaa, nosta jalka takaisin ylös samalla sisään hengittäen.

5. Toista liike toisella jalalla rauhalliseen hengitysrytmiin.




