
Pozdravljeni, 

v tem tednu bomo pri izbirnem  predmetu Šport za zdravje spoznali kolebnico.Če kolebnice nimaš si lahko pomagaš z vrvico. 

 

Kolebnica je vsestranski pripomoček, ki krepi srce, mišice in kosti, in izboljšuje okretnost, koordinacijo, odzivnost, ritem in eksplozivnost 
obeh strani telesa. Kljub nekaterim pomislekom, da skakanje s kolebnico bolj obremenjuje sklepe, je resnica drugačna. Pri tej vrsti 
vadbe manj obremenjujemo kolena in boke, kot je primer pri teku, saj pristanemo na tleh s konicami prstov nog, pri čemer meča in 
golenica absorbirajo udarec nog ob tla. Pri skakanju s kolebnico uporabljate naravne blažilce udarcev v nasprotju s hojo in tekom, kjer 
za svojo aktivnost uporabljate peto. Poleg dejstva, da s skakanjem obremenimo mišice nog (mišice zadnjice, sprednje in zadnje 
stegenske mišice ter mečne mišice), je pri kolebnici potrebno uporabljati tudi mišice zgornjega dela telesa (mišice rok in trupa), kar 
naredi vadbo s kolebnico tako univerzalno. 

 

Nasveti za vadbo s kolebnico: 

Prepričaj se, da je kolebnica dovolj dolga. Če stopiš na sredino kolebnice, morata ročaja doseči tvojo pazduho. 

Za boljšo motivacijo vadi ob pomoči glasbe. 

Ramena je potrebno imeti sproščena, komolci naj bodo čim bližje telesu. 

Ne skači previsoko, razen če ne izvajaš trikov (dvojni poskok). Odrini se le toliko, kolikor je potrebno. 

Obračaj kolebnico z zapestjem in ne z rokami. 

Pred vadbo se ogrej (5 – 10 minut) z lahko vadbo (tek na mestu ali hoja), nato pred skakanjem opravi še rahlo raztezanje mišic. 

Cilj je 15 minutna vadba brez obdobja mirovanja. 

 

Vaje s kolebnico 

Če misliš, da je skakanje s kolebnico dolgočasno, si lahko v videu ogledaš nekaj različnih vaj, ki ti bodo popestrile trening s kolebnico. 

https://www.youtube.com/watch?v=0NIvRAaOdlQ 

https://www.youtube.com/watch?v=x94NG3Eu_Jc 
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