
TRUP:

01. vaja (navadni trebušnjaki s pokčenimi nogami in rokami prekrižanimi na prsnem košu)            
1. TEDEN: 70 krat
2. TEDEN: 100 krat
3. TEDEN: 130 krat
02. vaja (hrbtenjaki z stegnjenimi nogami in rokami)
1. TEDEN: 70 krat
2. TEDEN: 100 krat
3. TEDEN: 130 krat
03. vaja (držanje v zibki v najtežjem in najbolj pekočem položaju) 
1. TEDEN: 3 krat po 40 sek
2. TEDEN: 3 krat po 60 sek
3. TEDEN: 3 krat po 80 sek
04. vaja (hrbtenjaki v statičnem položaju z odmikanjem in primikanjem stegnjenih rok in nog) 
1. TEDEN: 3 krat po 40 sek
2. TEDEN: 3 krat po 60 sek
3. TEDEN: 3 krat po 80 sek

Vaja 01 Vaja 02 Vaja 03

Vaja 04



KONCENTRACIJA in RAVNOTEŽJE:

01. vaja (stoja na eni nogi miže) trikrat na vsaki nogi po 20 do 40 sek Cilj: 60 sek
02. vaja (čep na eni nogi miže) trikrat na vsaki nogi po 20 do 40 sek Cilj: 60 sek
03. vaja (stoja na rokah) dvajsetkrat ob ali brez stene Cilj: 10 sek brez stene 
04. vaja (vaja na plošči za ravnotežje) deset poizkusov Cilj: 20 sek
05. vaja (stoja na lahteh) dvajset poizkusov ob ali brez stene Cilj: 30 sek brez stene
06. vaja (vrana na pokrčenih rokah) pet poizkusov po 20 do 60 sek Cilj: 60 sek
07. vaja (vrana na stegnjenih rokah) deset poizkusov po 5 do 30 sek Cilj: 20 sek
08. vaja (stoja na glavi) deset poizkusov »brez odrivanja in hitrega spuščanja Cilj: 60 sek (z dvigom in spustom)

Stoja na eni nogi Čep na eni nogi Stoja na rokah

Vaja na ravnotežni plošči Stoja na lahteh Vrana na pokrčenih rokah

Varana na stegnjenih rokah Stoja na glavi



STRETCHING:

     3 krat 20 sek             3 krat 20 sek    3 krat 20 sek          3 krat 20 sek   3 krat 20 sek

     3 krat 20 sek             3 krat 20 sek    3 krat 20 sek          3 krat 20 sek   3 krat 20 sek



GIBLJIVOST:

Raztegovanje s palico 
Zauki, predkloni in odkloni v 

ramenskem obroču v vse strani
 

Predklon stoje z nogami narazen Kobra

Klešče Zasuk trupa s pokrčenimi nogami Potiskanje v zakoraku

Prehod iz razkoraka v razkorak Dvig noge visoko Potisk ramen

Prehajanje iz ženske v moško in nazaj

Metuljček Lotos in pollotos Žaba

Zasuk kolena v čepu Most Plug – predklon

Leža na hrbtu z nogami v žabi Zasuk  stegnjenimi nogami leže Predklon – odklon – zaklon 
v zaprekaškem sedu




