Z GIBANJEM SKOZI ŽIVLJENJE
Delavnica za odrasle
Avtor: Sebastjan Budihna mag. kin.

Zamislite si, da bi izumili čudežno zdravilo. Pomagalo bi preprečiti bolezni, vključno z
rakom. Pomagalo bi hujšati in vzdrževati optimalno težo. Upočasnilo bi procese

staranja, da bi izgledali in se počutili mlajši kot dejansko ste. Dalo bi vam energijo in
izboljšalo samopodobo. Zmanjšalo bi stres, depresijo in strah in vas spravilo v boljše
počutje. Naredilo bi vas močnejše in bolj zdrave. Izboljšalo bi vašo postavo,
gibljivost, ravnotežje in vzdržljivost. Tudi spali bi boljše zaradi njega. Hkrati pa nima
negativnih stranskih učinkov. Zamislite si, da je to zdravilo zastonj in da ga lahko
vzamete nekajkrat ali pa samo enkrat na dan, pa bo še vedno učinkovalo. In njegovi
učinki so vidni že po dveh tednih jemanja.

 Način življenja, ki povezuje telesno dejavnost z rednimi
vsakodnevnimi opravili.

 Pomaga pri:
 Preprečevanju bolezni srca in ožilja
 Obvladovanju tveganj za možgansko kap

Aktiven
življenjski slog

 Obvladovanju krvnega tlaka
 Izboljševanju stanja sladkorne bolezni
 Obvladovanju prekomerne telesne mase in debelosti
 Preprečevanju krhkost kosti (osteoporozi) in zmanjševanju možnosti
zlomov
 Izboljšanju telesne pripravljenosti
 Vzdrževanju mišične moči in gibljivosti sklepov
 Zmanjševanju stresa in depresije
 Izboljšanju kvalitete življenja
 Zmanjševanju od tuje pomoči odvisnih starostnikov

Kaj je redna telesna dejavnost?




Redna telesna dejavnost je kakršnakoli oblika ali vrsta gibanja,
ki jo izvajamo redno in dovolj intenzivno.
Redna telesna dejavnost za odrasle naj vključuje:
 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden
 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden
 Ustrezna časovna kombinacija obeh intenzivnosti



Ste vedeli?

Manj sedenja in
več vsakodnevne
hoje sta lahko
prva koraka h
temu, da
postanete bolj
telesno dejavni...

Svetovna zdravstvena organizacija za IZBOLJŠANJE ZDRAVJA oziroma HUJŠANJE priporoča
1-krat večjo količino telesne dejavnosti
 300 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden
 150 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden
 Ustrezna časovna kombinacija obeh intenzivnosti

Koristi redne telesne dejavnosti
varovalni dejavnik (vpliva na preprečitev nastanka drugih dejavnikov tveganja za zdravje)

krepi zdravje
veča kvaliteto življenja
podaljšuje življenje

Ste vedeli?
Po podatkih Svetovne
zdravstvene
organizacije je telesna
nedejavnost četrti
glavni dejavnik
tveganja za splošno
umrljivost (6%) in je
odgovorna za približno
3,2 milijona smrti letno.

Cilj redne telesne dejavnosti je preprečevanje kroničnih nenalezljivih
bolezni, izboljšanje kvalitete življenja in lažje obvladovanje prisotnih
bolezni.

Vadba po načelu FITT
Frekvenca: (pogostost): redno, vsaj 5-krat na teden
Intenzivnost: vsaj zmerna, da se rahlo ogrejete in nekoliko zadihate
Trajanje: 150 minut zmerno intenzivne ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti
na teden, oziroma najmanj 30 minut na dan (lahko tudi 2-krat po 15 minut na dan)
Tip (vrsta): raznovrstne aerobne vaje, različne vaje za krepitev mišic, koordinacijo,

ravnotežje, gibljivost in sprostitev

Vsaj 2-krat na teden je potrebno izvajati vaje za krepitev večjih
mišičnih skupin!
Starejši od 65 let naj v redno vadbo vsaj 3-krat na teden vključujejo tudi
vaje za izboljšanje ravnotežja in preprečevanja padcev!

Intenzivnost telesne dejavnosti:
TELESNA DEJAVNOST JE NIZKO INTENZIVNA, ČE:
 je dihanje umirjeno,
 je srčni utrip umirjen,

 ne čutimo napora.

TELESNA DEJAVNOST JE ZMERNO INTENZIVNA, ČE:
 je dihanje nekoliko pospešeno,
 je srčni utrip nekoliko pospešen,
 se nekoliko ogrejemo,
 se še lahko pogovarjamo.

TELESNA DEJAVNOST JE VISOKO INTENZIVNA, ČE:
 se zadihamo,
 je srčni utrip precej pospešen,
 se potimo,
 se med telesno dejavnostjo že težko pogovarjamo.

Intenzivnost telesne dejavnosti:

Ocenjevanje in
merjenje
intenzivnosti vadbe
 Intenzivnost telesne vadbe lahko
ocenjujemo in
merimo na različne načine (objektivno
in/ali subjektivno)
 Merjenje frekvence srčnega utripa

 Merilnik srčnega utripa
 Palpacija

Predpogoji za vsako
zdravo vadbo
1.

Fiziološka telesna drža

2.

Aktivacija stabilizatorjev hrbtenice

3.

Pravilen vzorec dihanja

4.

Pravilna izvedba vaj/osnovnih
gibalnih vzorcev

5.

Spočitost

Fiziološka telesna drža
 Predpogoj za zdravo gibanje
 Optimalna obremenitev
hrbtenice in ostalih delov telesa

Stabilizatorji trupa

Mišice medeničnega dna

Dihanje za zdravje
 Vsakodnevno izvajanje počasnega,
globokega in enakomernega
dihanja prispeva h krepitvi in
ohranjanju našega zdravja in
vitalnosti
 Osnovne tehnike dihanja:

 Trebušno (globoko) dihanje
 Prsno dihanje
 Apikalno dihanje
 Aktiven vdih skozi nos ter podaljšan
in sproščen izdih skozi usta
 Razmerje vdih:izdh = 1:2

Kako začeti?
Za to, da bi se začeli ukvarjati s telesno dejavnostjo, ni
potrebno, da bi bili že na začetku dobro telesno
pripravljeni oziroma »fit«

Za to, da bi bili telesno dejavni, vam ni
treba iti zdoma.

Telesna dejavnost ne vzame nujno
veliko časa.

Za telesno dejavnost ni treba biti
mlad.
Spremljanje telesne dejavnosti.

Znanstvene raziskave
kažejo, da je za ohranjanje
in krepitev zdravja izjemno
pomembno, da zmanjšamo
čas sedenja oziroma
telesne nedejavnosti ter
izkoristimo vsako priložnost
za gibanje.

Hoja
Izboljša delovanje srca,
pljuč,
mišic,
sklepov in

Izboljša vašo telesno
zmogljivost,

Zmanjšuje stres in napetost ter
pomaga pri nespečnosti,

Je primerna za posameznike, ki že
imajo zdravstvene težave, vendar se
morajo ti o svoji telesni dejavnosti
prej posvetovati z zdravnikom

Pravilen vzorec hoje!

krvnega obtoka,

Varuje pred dejavniki
tveganja, kot so visok krvni tlak,
visok krvni sladkor in visoka
vsebnost zdravju nevarnih
maščob v krvi,

Visoko intenzivna intervalna vadba vs.
kontinuirana vadba
 Visokointenzivni intervalni trening (VIIT) predstavlja odlično orodje za
izboljšanje aerobnega in anaerobnega fitnesa
 VIIT bolj obremenjujoč za živčni sistem in sklepe

 Ali lahko z VIIT dosežemo boljše rezultate kot z nizkointenzivnim
kontinuiranim treningom?
 Najboljša je kombinacija obeh v pravilnem razmerju!

 Moški, starejši od 40 let in ženske, starejše od 50 let, ki
se doslej niste, pa se želite ukvarjati z intenzivno
vadbo, se prej posvetujte z zdravnikom!

 Izberite primerna oblačila in obutev glede na vrsto
telesne dejavnosti in vremenske pogoje.

Previdnostni
ukrepi

 Pred, med in po daljši (več kot 30 minut trajajoči)
vadbi je potrebno nadomeščati izgubljeno tekočino.
 Vadba ni priporočljiva kadar imate povišano telesno
temperaturo oziroma ste kakorkoli drugače akutno
bolni
 Vadbo prekinite, če čutite bolečine v sklepih, prsnem
košu, vratu, spodnjem delu čeljusti, vzdolž leve roke
ali če se pojavijo težave kot so vrtoglavica, slabost,
motnje srčnega ritma in težko dihanje!

Kaj pa telesna dejavnost na delovnem
mestu?
AKTIVNI ODMORI!!

Utrujeni del telesa si hitreje opomore in organizem se lažje pripravi na nadaljnje delo.

Zmanjšata se psihična napetost in stres na delovnem mestu.
Izboljša se komunikacija med zaposlenimi, vzpostavi timsko vzdušje in poveča se motivacija zaposlenih za
delo.
Zmanjša se število nezgod pri delu in bolezni povezanih z delom.

Posledično se zmanjša možnost za bolniško odsotnost.

Razbremenitev na delovnem mestu
 Sprostiti nakopičeno utrujenost
in ostale probleme:
 Prekrvavitev telesa
 Golenska mišična pumpa

 Raztezne vaje
 Spodbuditev mišičnega metabolizma
 Mišična aktivacija
 Sproščanje oči…

Osnovni napotki pri izvedbi MIKRO
(kratkega) odmora
Trajanje: manj kot 30 sekund
Pogostost: vsakih 6-20 minut na dan
Kdaj: ko se pojavi neugodje
Kdo: predvsem sedeči/statični poklici
Prilagoditev: individualna

Osnovni napotki pri izvedbi aktivnega
(MAKRO) odmora
 Trajanje: 5 do 10 minut skupaj

 Pogostost: vsaj 1-2x na dan (po potrebi večkrat-predvsem za sedeče/statične poklice)
 Število vaj: 5-8 različnih vaj
 Trajanje premora med vajami: cca. 30 sekund
 Prostor/okolje: (pre)zračen, varen, brez hrupa (čim manj), zagotovljeno toplotno ugodje
 Prilagoditev: Individualna prilagoditev oz. za posamezne poklicne skupine

Priporočila k sedenju
Idealne ali edine
prave drže ni!

Uporaba ergonomskih
stolov (s pravilno
nastavitvijo);

Položaj na stolu se
mora menjati
(menjamo naklon
trupa, položaj nog);

Zakoreninjeno
prepričanje pokončen
trup, 110 do 90 ˚ kot v
kolkih;

Pomembno je, da
spreminjamo tkivo, ki nosi
največ teže.

Vstajanje med
delom

Nadomestila za odmor ni;

Razteg s fleksijo trupa
ni priporočljiv;

Dovolj je da
vstanemo in
stojimo pokonci
10 do 20 s;

Nekateri izvajajo
kroženja z vratom ali
rokami;

Ključno je stati dovolj
časa, da pride do
redistribucije jedra in
sprostitve obremenitve
na anulus;

Strategije za
razbremenitev
hrbtenice med
dolgotrajnim sedenjem;

Priporočila za
zmanjševanje bolečin
v hrbtu


Ustrezno ležišče in podpora krivin med
počitkom;



Zdrava prehrana in ustrezna telesna teža;



Krepitev in raztezanje mišic (vadba);



Sprostitev (protistresne tehnike);



Spreminjanje položajev telesa
med enostransko dolgotrajno
obremenitvijo (sedenje, vožnja);



Pravilno sedenje, stanje,
dvigovanje bremen;



ustrezen ergonomski položaj
delovnega mesta;



Pravilna drža in dihanje.

Pripomočki za
vadbo doma
 „TRX“ suspenzijski trakovi
 Ročke
 Elastike
 Valjček

Organizacijsko – metodične oblike
vadbe

I. Ogrevanje
• 5 minut hitre hoje / stopanja na pručko za dvig temperature
• Dinamične raztezne vaje
• Kroženje z rokami
• Kroženje v kolčnem sklepu
• Dvig kolena v hoji naprej
•…

II. Krožna vadba (30 sekund delo/ 30 sekund počitek)

Krožna
vadba za
začetnike

• Počep (TRX)
• Sklece na dvignjeno površino / TRX
• Dvigi bokov
• Diagonalni izteg trupa (bird dog)
• Izpadni korak na mestu desna (TRX)
• Veslanje s TRX trakovi
• Odmiki noge elastiko leže (bočno)
• Lateralni odmiki elastike stoje

III. Jedro + MMD (mišice medeničnega dna)
• MMD: Izvedemo 3 serije po 5-8 sekund, 10 sekund odmora.
• 3 x 30 + side plank (30 sek pavze med serijami)  kolena na tleh!

IV. Statične raztezne vaje (sproščanje)

Ogrevanje
• 5 minut hitre hoje
• Dinamične raztezne vaje (osnovne vaje)
• Aktivacija mišičnih skupin in funkcionalna sklepna stabilizacija
• Ravnotežje (L+D) z odprtimi ali zaprtimi očmi  30 sekund
• MMD: Izvedemo 3 serije po 5-8 sekund, 10 sekund odmora
Obhodna vadba (3 – 5 obhodov. Med vajami imaš minimalen
počitek. Po končanem krogi imamo 2 – 3 minute počitka)

Krožna
(obhodna)
vadba za
nadaljevalce
vade

• Stopanje na klop – 10 ponovitev z vsako nogo
• Veslanje z elastiko/TRX trakovi – 10 ponovitev
• Plezalec – 10 ponovitev z vsako nogo
• Počep z bremenom spredaj – 10 ponovitev
• Potisk nad glavo z ročkami- 10 ponovitev

Vaje za močno jedro
• Opora ležno spredaj 3 x 30 sekund
• Opora bočno 3 x 30 sekund

Statične raztezne vaje (sproščanje)

I. Ogrevanje

Vadba po
postajah –
krepitev
celega
telesa

Kontrolirana gibanja (poudarek na mobilnosti telesa)
• hoja peta-prsti 10x/stran
• priteg kolena v hoji naprej 5x/stran
• priteg pete proti zadnjici v hoji naprej 5x/stran
• Kroženje v kolku kleče/stoje 5x/stran
• 90/90 zunanja in notranja rotacija kolka 5 ponovitev na stran
• kamela - mačka (po segmentih - ločimo ledveni del od prsnega dela hrbtenice)
5 ponovitev
• Kroženja v ramenskem obroču 10 ponovitev
• Drsenje po steni
Dinamične vaje - priprava na trening
• Izpadni korak z dotikom tal
• Medvedja hoja
•…
II. Krepitev (vaje v paru)
• A1) Izpadni korak 3 serije x 10 - 15 ponovitev
• A2) Veslanje s TRX trakovi korak 3 serije x 10 - 15 ponovitev
• B1) Sklece 3 serije x 10 - 15 ponovitev
• B2) Ononožni dvigi bokov 3 serije x 10 - 15 ponovitev
• C1) Obratni trebušnjak 3 serije x 10 - 15 ponovitev
• C2) Odmiki elastike 3 serije x 10 - 15 ponovitev
IV. Sproščanje / ohlajanje (valjčkanje ali kratki raztegi)

sebastjan.budihna@gmail.com
movementsolution.ng@gmail.com
+386 31 628 964

Sebastjan Budihna
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