
Poď si zacvičiť s medveďom
Medveď hnedý je silnejší a rýchlejší než množstvo iných zvierat a vždy je v skvelej forme.
Pridaj sa k našej medvedej rozcvičke a začni sa hýbať skôr, než by človek stihol povedať „brum“!
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1. Skáč ako medvedia hviezda!
Postav sa rovno s nohami pri sebe 
a rukami pozdĺž tela. Potom vyskoč 
tak, že roztiahneš nohy od seba 
a ruky zdvihneš nad hlavu. A zase 
späť a opakujeme. Zvládneš to 
20‑krát? Tento cvik posilňuje ramená, 
nohy a iné časti tela.

4. Skákanie cez švihadlo
Teraz sa ti poriadne rozbúcha 
srdce, posilnia svaly a zmysel pre 
rovnováhu. Pusti si svoju obľúbenú 
pesničku, daj si ju poriadne nahlas 
a skáč cez švihadlo, kým pesnička 
neskončí!

7. Sed-ľahy s plyšovou
futbalovou loptou SPARKA
Ľahni si na chrbát, daj si medzi 
chodidlá mäkkú loptu a zdvihni nohy 
hore. Zdvihni trup a natiahnuté ruky 
smerom k nohám, potom sa zase 
pomaly vráť na zem. A opakujeme! 
Tento náročný cvik posilňuje stred 
tela a brušné svaly.

2. Výpady
Teraz si posilníš zadok a nohy. 
Postav sa s nohami od seba, vykroč 
pravou nohou dopredu a pomaly sa 
znižuj tak, aby sa ti stehno dostalo 
čo najbližšie k podlahe. Znovu sa 
narovnaj a cvik opakuj – tentokrát 
vykroč dopredu ľavou nohou. Opakuj 
10‑krát!

5. Kľuky
Toto je naozaj klasický cvik na 
posilnenie ramien a hrudníka. 
Rukami natiahnutými doširoka sa 
opri o podlahu, potom pokrč lakte 
a spusti sa takmer až k podlahe. 
Nakoniec ruky znova vystri, a vytlač 
sa tak hore. Opakuj 5 až 10‑krát!

8. Dotkni sa labiek
Postav sa s nohami pri sebe, 
predkloň sa a snaž sa dotknúť prstov 
na nohách. Ak na ne nedočiahneš, 
nič sa nedeje! Každá snaha sa počíta 
a tento cvik je dôležitý na zlepšenie 
ohybnosti.

3. Zdvíhanie závaží
Tento cvik je výborný na posilnenie 
ramien. Vezmi si veľký vankúš, ako 
napríklad tento z našej kolekcie 
JÄTTELIK, a zdvihni ho z podlahy
až nad hlavu. Opakuj desaťkrát

6. Beh na mieste
Postav sa rovno, s nohami trochu od 
seba, a bež na mieste. Snaž sa dvíhať 
kolená čo najvyššie. Vydrž bežať 
30 alebo 60 sekúnd!

9. Supermedveď
Budeš presne ako Superm… teda 
Supermedveď. Ľahni si na brucho, 
zdvihni ruky nad hlavu a vydrž takto 
5 sekúnd. Potom pomaly vráť ruky na 
zem a oddýchni si. Cvik opakuj 5‑krát.

JÄTTELIK
Vankúš

DJUNGELSKOG
Plyšová hračka, 
medveď

PLUFSIG
Rozkladacia podložka 
na cvičenie

LUSTIGT
Švihadlo s LED

SPARKA
Plyšová hračka, 
lopta


