
Erősödj mackó-gyakorlatokkal!
A barnamedve erős, gyorsabb a legtöbb állatnál és mindig csúcsformában van. Vegyél részt a medve-edzésben, és 
gyorsabb leszel, mint amennyi idő alatt kimondjuk azt, hogy brumm!
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4. Mackóugrás kötéllel
Megdobogtatja a szívedet és nyújtja 
az izmaidat ez az egyensúlyfejlesztő 
gyakorlat. Indítsd el a kedvenc 
zenédet, tekerd fel a hangerőt 
és ugrálj, amíg csak szól a dal!

7. Felülés SPARKA puha labdával
Feküdj hanyatt, tegyél egy puha 
labdát a két lábfejed közé, és emeld 
fel a lábaidat. A felsőtested is emeld 
meg és mozdítsd a lábad irányába, 
majd ereszkedj vissza a testeddel 
és a lábaddal is. Ismételd többször! 
Nem könnyű feladat, de remekül 
erősíti a törzs- és hasizmodat.

3. Fekvőtámasz
Igazi klasszikus gyakorlat a vállak 
és a mellkas izmainak erősítésére. 
Tedd a talajra a két kezed, távol 
egymástól. Támaszkodj meg, 
és engedd le magad addig, amíg 
majdnem eléri a tested a talajt, 
majd nyomd fel magad ismét 
a kiinduló helyzetbe. Ismételd meg 
5–10 alkalommal!

8. Érintsd össze a mancsaidat
Állj egyenesen, zárt lábbal. Hajolj 
előre és próbáld megérinteni 
a lábujjaidat a kezeddel. Semmi gond, 
ha nem sikerül, ez a nyújtógyakorlat 
akkor is nagyon hasznos, és fejleszti 
a rugalmasságodat!

5. Súlyemelés
Ezt a gyakorlatot a karod izmainak 
erősítésére találtuk ki. Fogj egy nagy 
párnát, például a JÄTTELIK kollekció 
egyik darabját, és emeld fel a földről 
a magasba, a fejed fölé. Ismételd 
meg 10-szer!

6. Helyben futás
Állj egyenesen, lábaid legyenek 
kis terpeszben és kezdj el futni, 
de ne mozdulj el a helyedről. 
Igyekezz a lábaidat közben minél 
magasabbra felhúzni. Legalább 
30–60 másodpercig fuss egy helyben!

9. Szupermackó
Legyél olyan, mint Superman... illetve 
Szupermackó! Feküdj hasra, tedd 
a karjaidat a fejed fölé és emeld 
őket a magasba. Tartsd így legalább 
5 másodpercig. Lassan ereszd le 
a karjaidat, és pihenj egy keveset. 
Utána ismételd meg ötször.

JÄTTELIK
Párna

DJUNGELSKOG
Puha játék, 
medve

PLUFSIG
Összehajtható 
tornaszőnyeg

LUSTIGT
LED-es ugrókötél

SPARKA
Puha játék, labda

2. Kitörés
Ebben a gyakorlatban a fenék- 
és lábizmaidat erősíted. Állj 
terpeszállásba, a jobb lábaddal lépj 
előre, és lassan ereszkedj lejjebb, 
míg a jobb combod szinte megérinti 
a talajt. Állj fel és ismételd meg 
a gyakorlatot, de most a bal lábad 
legyen elöl. Összesen tízszer ismételd 
el a kitörés-mozdulatsort!

1. Ugrálj, akár egy sztár 
a színpadon!
Az első mozdulathoz zárd össze 
a lábadat és állj egyenesen, 
leengedett karokkal, azután ugorj 
terpeszbe és lendítsd a magasba 
a karjaidat. Majd ugorj újra vissza zárt 
állásba, és ismételd a mozdulatsort. 
Meg tudsz csinálni 20-at? Ezzel 
a gyakorlattal a válladat, a lábadat 
és egyéb testrészeidet mozgatod át.


