
 תומי קרמר, מרפאה בעיסוק

חצייה כוח, תרגילי ספורט לשבוע "קןרונה":  קצב, יציבה,   

 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי

שניות ריצה   20
במקום מהירה   

דהרות סוס לימין  10  
דהרות סוס לשמאל  10  

קפיצות   20
 "מספריים"

ימין קדימה ושמאל  
  - ולהחליף  אחורה,

שמאל קדימה וימין  
 אחורה 

קפיצות על רגל ימין  10  
קפיצות על רגל   10

 שמאל 

תוח /  קפיצות פ 20
רוגין יסגור לס  

 
קפיצות מצד לצד  10  

קפיצות במקום  20  
 

קפיצות צפרדע  10  

 קצב

 עמידת שש: 
להרים יד ורגל נגדית,  

.10ספירה עד   
להוריד ולהחליף  

 צדדים.

 עמידת שש: 
 להרים יד ולהחזיר.  

ר להרים יד שניה להחזי   
 להרים רגל ולהחזיר. 

שניה  להרים רגל  
 ולהחזיר. 

8כל פעם לספור עד   

לעמוד  עקב בצד  
אגודל )בלי לזוז(  

. 10בספירה עד   
אפשר לנסות לזרוק  

 ולתפוס כדור. 
 

 

הליכת עקב בצד אגודל  
לאורך קו מרצפות.  

צעדים( 10)לפחות   

הליכת לאורך קו ישר  
 )קו שבין מרצפות( 

 
לנסות הליכה לאורך  

קו על קצות  
 האצבעות 

 ואח"כ על עקבים 

שניות עמידה על   10
 רגל ימין 

שניות עמידה על   10
 רגל שמאל 

 יציבה

, רגלים  שכיבה על הגב
ישרות למעלה, לפתוח  

 לצדדים ולסגור 
פעמים.  6 –   

 
להוריד את רגל ימין,  
להחזיר, להוריד את  
 שמאל. )מספריים(  

לשבת על כסא, כדור  
 בין כפות הרגליים. 

 ליישר רגליים, להוריד 
 ולעלות לאט 

פעמים  8  
 

אפשר לנסות  
כשהרגליים ביישור  

 להזיז ימינה ושמאלה 

 שכיבה על הגב: 
  8-כפיפות בטן

 פעמים 
באחרון לנסות  
להישאר כפוף  

5סטאטי ספירה עד   

ספירה עד  - דחיפת קיר
10 

 
מול   -"שכיבות סמיכה"

 קיר 

עמידת פלאנק למשך  
שניות  20  

 
  - עמידת פלאנק

להרים רגל ימין /  
 שמאל לסירוגין  

פעמים  6  
 

להתקדם   -עמידת דוב
עם הידיים )בלי להזיז  

  3לספור עד  רגליים( 
לחזור עם הידיים עד 

 כפות הרגליים.  
5לעמוד, לנשום   

 לנסות שוב. 

 כוח

 יד שמאל על עין ימין 
 יד ימין על כתף שמאל 

יד שמאל על מותן ימין  
אוזן שמאל יד ימין על   

 יד שמאל על ברך ימין 
 יד ימין על לחי שמאל 

 
הוסיפו רעיונות  

 משלכם 

 עמידה:
להרים רגל ימין ולמחוא  

כף מתחת לרגל,  
להרים רגל שמאל  

 ולמחוא כף  
 תחתיה. 

פעמים  8  

 בעמידה: 
להרים ברך שמאל  

ויד ימין נוגעת,  
להרים   -להחליף

ברך שמאל ויד ימין  
 נוגעת. 

פעמים 10  

רגליים  שכיבה על הגב  
 מכופפות: 

ידיים פונות שמאלה,  2  
 ברכיים "נופלות" ימינה 

ולהחליף   10ספירה עד 
 צדדים

 

 עמידת שש: 
להשחיל את יד ימין  

מתחת ליד שמאל  
(5)ספירה עד   

יד שמאל   -ולצד שני
 מתחת לימין 

 
  -בעמידה  -תחנת רוח

נגיעה של יד ימין בכף  
ך והפו  ,רגל שמאל  

 ידיים נוגעות בהצלבה: 
 כתפיים 
 לצדדים
 מותניים 
 ברכיים 

 כפות רגליים 
 בין כל נגיעה להזדקף

ולפתוח שתי ידיים  
או למעלה לצדדים  

 חציית קו אמצע


