حرکات ورزشی پشت میس کار
زًدگی هدرى ّ هاغیٌی اهرّزی تحرک الزم را از اًطاى ُا
گرفتَ اضت .اکثر ها بیع از ًصف رّز را پػت هیسُای کار خْد
هی ًػیٌین ّ بدّى ایٌکَ تحرکی بَ بدًواى بدُین ،کار هی
کٌین.
ایي عول در دراز هدت باعث ّارد آهدى ضررُایی بَ بدى ها
خْاُد غد کَ ضالهتی ها را بَ خطر هی اًدازد .گرفتاری ُای
دًیای اهرّزی آًقدر زیاد ّ پیچیدٍ ُطتٌد کَ هعوْالً ّقت
کافی را جِت اًجام حرکات ضادٍ ّرزغی در اختیار ها قرار
ًوی دٌُد .
در ایي هقالَ ها بَ غوا حرکات ّرزغیای را آهْزظ هی دُین
تا غوا بررّی صٌدلی خْد ّ در پػت هیس کار خْد ،بدّى
اختصاؼ ّقت زیاد بتْاًید با اًجام آًِا از بَ خطر افتادى
ضالهتی خْد جلْگیری کٌید .ایي حرکات از درد پػت ّ کور ّ
خطتگی پاُا جلْگیری هی کٌٌد .برای بِتر هتْجَ غدى ایي
توریٌات بَ تصاّیر دقت کٌید:

حرکت اول
بر رّی صٌدلی خْد بػیٌید.پاُا را رّی زهیي بَ حالت راحت ّ غل قرار دُید.دضت راضت خْد را تا کردٍ ّ کف دضت را پػت گردى قرار دُید.-دضت چپ خْد را بَ ضوت پای چپ بکػید.

ضپص دضت چپتاى را تا ًسدیکی کف پای خْد بَ ضوت زهیيبکػید.
ضعی کٌید تا احطاش کػیدگی در بدًتاى (از کور تا گردى) حصغْد.
ضپص دضت ُا را عْض کٌید.برای ُر دضت هی تْاًید  10تا  50بار حرکت را تکرار کٌید.تْجَ کٌید کَ خْد را فقط بَ ضوت کٌارٍ ُا بکػید ًَ بَعقب یا جلْ.

حرکت دوم
بَ پػت صٌدلی تاى برّید.دضت ُایتاى را رّی تکیَ گاٍ صٌدلی قرار دُید.ُواًطْر کَ صٌدلی را گرفتَ اید ،بر رّی زاًُْایتاىبػیٌید.
ضعی کٌید تا کػیدگی را رّی زاًُْا ّ کور خْد احطاش کٌید.ضپص بَ حالت اّل برگردید ّ حرکت را تکرار کٌید.ٌُگام اجرای حرکات هٌظن ًفص بکػید ّ بعد از اًجام چٌدحرکت ،اضتراحت کٌید.

حرکت سوم
رّی صٌدلی خْد بَ صْرت قائن ( 90درجَ) بٌػیٌید.پاُا را بَ حالت راحت ّ غل رّی زهیي قرار دُید.دضت ُایتاى را رّی زاًُْا قرار دُید.در ُویي حالت آرام بلٌد غْید.ضعی کٌید با تکیَ بر رّی زاًُْا ،بدًتاى را بَ جلْ ببرید.تْجَ کٌید کَ دضت ُایتاى بررّی زاًُْا باقی بواًد.احطاش کػع هی بایطت در پػت ،کور ّ پاُا احطاش غْد.-در ضوي دقت کٌید کَ کور خن ًػْد.

هدیریت تربیت بدًی داًػگاٍ علْم پسغکی اصفِاى
گرد آّری  :هِدی عطکری

هٌتظر پیام ُای ّرزظ ها ُوچٌاى باغید
اداهَ دارد....

