
Αποποίηση ευθύνης:
Οι ασκήσεις που ακολουθούν μπορούν να προσαρμοστούν στην αναπηρία 
του κάθε ατόμου. Παρόλα αυτά, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για κάποιους.

Δημιουργήθηκε από τον επαγγελματία προπονητή 
Guido Bonsen σε συνεργασία με τους παραολυμπιακούς 
αθλητές, Nico Langmann, Mary Fitzgerald και Fleur Jong.

Πρόγραμμα ασκήσεων
#MoveNow



Το πρόγραμμα MoveNow φιλοδοξεί να βελτιώσει την κίνησή 
σας από την 1η κιόλας ημέρα. Το πρόγραμμα ασκήσεων 
αποτελείται από 15 διαφορετικές ασκήσεις χωρισμένες στις 
εξής βασικές κατηγορίες: δύναμη, εκρηκτική δύναμη, 
ευκινησία, συντονισμός, ισορροπία και ευλυγισία.



Στις σελίδες 19-21 θα βρείτε ένα αναλυτικό πρόγραμμα 
ασκήσεων 21 ημερών που αποτελείται από συνδυασμούς 
ασκήσεων όλων των κατηγοριών. Επιλέξτε τις ασκήσεις που 
ταιριάζουν σε εσάς για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα στις 
ανάγκες σας.



Κάθε άσκηση αποτελείται από μια απλή δομή 2 βημάτων η 
οποία είναι σχεδιασμένη να επαναλαμβάνεται. Και κάθε 
άσκηση μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την αναπηρία 
του κάθε ατόμου. Ωστόσο, αν κάποια άσκηση δεν είναι 
κατάλληλη για εσάς, είναι καλύτερο να την αντικαταστήσετε 
με κάποια άλλη. Έτοιμοι; Φύγαμε!


Ας ξεκινήσουμε!

Περιεχόμενα:

Ασκήσεις δύναμης
Ασκήσεις εκρηκτικής δύναμης
Ασκήσεις ευκινησίας
Ασκήσεις συντονισμού και 
ισορροπίας
Ασκήσεις ευλυγισίας
Ημερήσιο πρόγραμμα
Πρόσθετο υλικό

03
06
08


11
16
19
25



Allianz.com/arm-lifts

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Σημείωση:

Η άσκηση αυτή γίνεται σε όρθια ή 
καθιστή θέση.

1
Τεντώστε τα χέρια 
προς τα έξω. Κρατήστε 
τις παλάμες επίπεδες. 2

Κινήστε τους καρπούς 
πάνω-κάτω από τους 
βραχίονες.

Κατάλληλη για την ενδυνάμωση 
ώμων και καρπών.

χεριών
Ανάταση

Δυναμη



1
Κρατήστε ένα βαρύ 
αντικείμενο, όπως μια 
γεμάτη κονσέρβα, σε 
κάθε χέρι. 2

Σηκώστε τα πάνω από τους 
ώμους και πάλι κάτω. Μετά, 
κρατήστε τα με τα χέρια 
μπροστά από σας και 
κατεβάστε τα.

Τι θα χρειαστείτε:
2 βαράκια
Αν δεν διαθέτετε, μην ανησυχείτε. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  
παρόμοια οικιακά αντικείμενα.

Κατάλληλη για ενδυνάμωση 
των χεριών.

με βάρη
Άσκηση

Σημείωση:

Η άσκηση αυτή γίνεται σε όρθια ή 
καθιστή θέση.

Allianz.com/power-lifts

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Δυναμη



1
Ξαπλώστε ανάσκελα 
με τα πόδια ψηλά και 
τα χέρια στο πάτωμα. 2

Σηκώστε τα πόδια και τους 
γοφούς προς τα επάνω.

γοφών
Ανάταση

Κατάλληλη για ενδυνάμωση του 
κορμού.

Allianz.com/hip-lifts

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Σημείωση:

Εναλλακτικά, δοκιμάστε το με τα 
χέρια τεντωμένα προς τα πάνω.

Τι θα χρειαστείτε:
1 στρώμα γυμναστικής
Αν δεν διαθέτετε, μην ανησυχείτε. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 
παρόμοιο οικιακό αντικείμενο.

Δυναμη



1
Κάντε βαθύ κάθισμα όσο 
πιο χαμηλά γίνεται, 
κρατώντας ένα μπουκάλι 
νερό. Αν κάθεστε, 
κρατήστε το μπουκάλι με 
τεντωμένο χέρι όσο πιο 
χαμηλά γίνεται.

2
Σηκωθείτε προς τα πάνω 
εκτοξεύοντας το μπουκάλι 
ψηλά σαν πύραυλο και 
ξαναπιάστε το. Αν κάθεστε, 
σηκώστε τα χέρια σας με 
ταχύτητα εκτινάσσοντας 
το μπουκάλι ψηλά και 
ξαναπιάστε το.

Κατάλληλη για βελτίωση της 
εκρηκτικής δύναμης σε χέρια 
και πόδια.

Εκτίναξη

Allianz.com/rocket

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Τι θα χρειαστείτε:

1 μπουκάλι νερό

Αν δεν διαθέτετε, μην ανησυχείτε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 
παρόμοιο οικιακό αντικείμενο.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ



1
Σταθείτε με τα πόδια 
ανοιχτά σε απόσταση 
ίση με των ώμων και 
λυγίστε τα γόνατα. 2

Κάντε ένα άλμα εμπρός  
5 μέτρων.

Κατάλληλη για την ανάπτυξη 
εκρηκτικής δύναμης στα πόδια

άλματα
Δυναμικά

Allianz.com/power-hops 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Σημείωση:

Εναλλακτικά, δοκιμάστε να 
πηδήξετε στο ένα πόδι. 
Επαναλάβετε με το άλλο πόδι.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ



1
Τοποθετήστε  
5 αντικείμενα στο 
έδαφος, σε απόσταση  
1 μέτρου μεταξύ τους. 
Χρησιμοποιήστε 
κώνους, μπλουζάκια, 
μπουκάλια κλπ.

2
Κινηθείτε ανάμεσα στα 
αντικείμενα όσο πιο ομαλά 
γίνεται, αυξάνοντας 
σταδιακά ταχύτητα.

Κατάλληλη για βελτίωση της 
ευκινησίας.

ταχύτητας
Σλάλομ

Allianz.com/super-slalom

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Τι θα χρειαστείτε:
5 κώνους προπόνησης
Αν δεν διαθέτετε, μην ανησυχείτε. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  
παρόμοια οικιακά αντικείμενα.

ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ



1
Τοποθετήστε 5 μπαλάκια 
και έναν μικρό κουβά στο 
πάτωμα, σε απόσταση 5 
μέτρων μεταξύ τους. Αν 
δεν διαθέτετε μπαλάκια 
του τένις, χρησιμοποιήστε 
μπαλάκια του γκολφ, μήλα 
ή πέτρες.

2
Ξεκινώντας από τον κουβά 
και κινούμενοι όσο πιο 
γρήγορα μπορείτε, μαζέψτε 
ένα μπαλάκι, γυρίστε και 
ρίξτε το στον κουβά. 
Συνεχίστε μέχρι και τα 5 
αντικείμενα να είναι στον 
κουβά.

Κατάλληλη για τη βελτίωση της 
στιγμιαίας επιτάχυνσης.

πέτα
Τρέχα-

Allianz.com/shuttle-dash

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Τι θα χρειαστείτε:
5 μπαλάκια του τένις, 1 κουβά
Αν δεν διαθέτετε, μην ανησυχείτε. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  
παρόμοια οικιακά αντικείμενα.

ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ



1
Κρατήστε την πετσέτα 
στο ένα χέρι, σε όρθια 
ή καθιστή θέση. 2

Πετάξτε την πετσέτα στον 
αέρα κουνώντας τα πόδια 
(ή τα χέρια) όσο πιο 
γρήγορα μπορείτε μέχρι να 
ξαναπιάσετε την πετσέτα.

Κατάλληλη για τη βελτίωση της 
ταχύτητας.

πετσέτα
Πέτα την

Σημείωση:

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε 
αυτήν την άσκηση χωρίς την 
πετσέτα μετρώντας 2 δευτερόλεπτα 
ενώ κουνάτε τα πόδια ή τα χέρια 
όσο γρηγορότερα μπορείτε.

Τι θα χρειαστείτε:
1 πετσέτα κουζίνας
Αν δεν διαθέτετε, μην ανησυχείτε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 
παρόμοιο οικιακό αντικείμενο.

Allianz.com/dishcloth-
challenge

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ



1
Κρατήστε από ένα 
μπαλάκι σε κάθε χέρι. 2

Πετάξτε τα μπαλάκια μαζί 
προς τα πάνω και πιάστε 
τα ταυτόχρονα.

Κατάλληλη για ανάπτυξη του 
συντονισμού

κίνηση
Διπλή ζογκλερική

Τι θα χρειαστείτε:
2 μπαλάκια του τένις
Αν δεν διαθέτετε, μην ανησυχείτε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  
παρόμοια οικιακά αντικείμενα.

Allianz.com/double-juggle

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Σημείωση:

Εναλλακτικά, μπορείτε να πετάξετε 
ένα μπαλάκι και να το πιάσετε και 
με τα δύο χέρια.Ή απλώς να 
πασάρετε το μπαλάκι από το ένα 
χέρι στο άλλο. Παραμένει μια καλή 
άσκηση για συντονισμό και μυϊκή 
ανάπτυξη.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ



1
Κρατήστε μια ρακέτα 
(ή ένα τηγάνι) 
μπροστά σας. 2

Μετακινήστε το μπαλάκι 
αργά κοντά στην 
περιφέρεια του τηγανιού. 
Για μεγαλύτερη δυσκολία, 
αυξήστε την ταχύτητα.

Κατάλληλη για τη βελτίωση του 
οπτικοκινητικού συντονισμού.

με μπαλάκι
Ισορροπία

Τι θα χρειαστείτε:
1 ρακέτα του τένις, 1 μπαλάκι του τένις
Αν δεν διαθέτετε, μην ανησυχείτε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  
παρόμοια οικιακά αντικείμενα.

Allianz.com/balance-ball

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Σημείωση:

Δοκιμάστε το σε όρθια ή καθιστή 
θέση. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε 
τη φορά κίνησης της μπάλας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ



1
Σταθείτε με τα πόδια 
ανοιχτά σε απόσταση ίση 
με των ώμων και γυρίστε 
ώστε να κοιτάτε την ώρα 
12:00. Αν είστε καθιστοί, 
ισιώστε την πλάτη, και 
καθίστε με ανοιχτούς 
ώμους και έξω το στήθος.

2
Βάλτε κάποιον να σας 
φωνάξει τα νούμερα από 
το 1 μέχρι το 12 και 
γυρίστε το σώμα σας ώστε 
να κοιτάτε τη 
συγκεκριμένη ώρα με τα 
χέρια τεντωμένα ψηλά.

Κατάλληλη για ανάπτυξη του 
συντονισμού και της ισορροπίας.

Ρολόι

Τι θα χρειαστείτε:

4 κώνους προπόνησης

Αν δεν διαθέτετε, μην ανησυχείτε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  
παρόμοια οικιακά αντικείμενα.

Allianz.com/clock-twists

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Σημείωση:

Μπορείτε να φωνάζετε τα νούμερα 
μόνοι σας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ



1
Κρατήστε το βαράκι ή μια 
κονσέρβα δίπλα στο λαιμό 
σας. Ενώ στέκεστε στο ένα 
πόδι, τεντώστε το άλλο χέρι 
προς τα εμπρός. Αν κάθεστε, 
τεντώστε το χέρι ενώ γέρνετε 
το κορμί σας μπροστά όσο 
πιο πολύ μπορείτε.

2
Σηκώστε την κονσέρβα 
πάνω και ξανά κάτω.

Κατάλληλη για τη βελτίωση της 
ισορροπίας.

με βάρος
Ισορροπία

Τι θα χρειαστείτε:
1 βαράκι
Αν δεν διαθέτετε, μην ανησυχείτε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 
παρόμοιο οικιακό αντικείμενο.

Allianz.com/ready-steady

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Σημείωση:

Εναλλακτικά, μπορείτε να το κάνετε 
ενώ στέκεστε και στα δύο πόδια.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ



1
Σταθείτε όρθιοι και 
τοποθετήστε ένα 
βιβλίο στο κεφάλι. 2

Προσπαθήστε να 
μετακινηθείτε εμπρός με 
τα γόνατα ψηλά ενώ 
κρατάτε ισορροπία με το 
βιβλίο στο κεφάλι σας.

Για τη βελτίωση της στάσης του 
σώματος και της ισορροπίας.

με βιβλίο
Ισορροπία

Τι θα χρειαστείτε:
1 βιβλίο
Αν δεν διαθέτετε, μην ανησυχείτε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 
παρόμοιο οικιακό αντικείμενο.

Allianz.com/by-the-book

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Σημείωση:

Εναλλακτικά, προσπαθήστε το 
χωρίς το βιβλίο στο κεφάλι.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ



1
Με ανοιχτούς τους 
ώμους και έξω το 
στήθος, κρατήστε 4 
δάχτυλα πίσω από το 
μπαλάκι και σηκώστε 
τους αγκώνες. 2

Εκτοξεύστε το μπαλάκι 
(σαν βολή μπάσκετ) σε 
έναν στόχο στο έδαφος 
(μπορεί να είναι ένας 
κρίκος ή ένα διχτάκι).

Κατάλληλη για ανάπτυξη της 
ευλυγισίας.

Ρίψη
Ευέλικτη

Allianz.com/flexi-throw

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Τι θα χρειαστείτε:

1 μπαλάκι του τένις

Αν δεν διαθέτετε, μην ανησυχείτε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 
παρόμοιο οικιακό αντικείμενο.

ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ



1
Σηκώστε τους αγκώνες 
ψηλά στο ύψος του 
κεφαλιού. 2

Σταθείτε στο ένα πόδι και 
σηκώστε ψηλά το γόνατο 
ώστε να ακουμπήσει στον 
αντίθετο αγκώνα. 
Επαναλάβετε με το άλλο 
πόδι.

Κατάλληλη για τη βελτίωση της 
ευλυγισίας και της ισορροπίας.

γόνατα
Ευλύγιστα

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Σαρώστε τον κωδικό QR 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Allianz.com/flexi-knees

Σημείωση:

Εναλλακτικά, σηκώστε το ένα πόδι 
ψηλά και προσπαθήστε να 
ακουμπήσετε το γόνατο στην 
αντίθετη παλάμη.

ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ



Guido Bonsen - Επαγγελματίας παραολυμπιακός προπονητής

”

Το πιο σημαντικό στοιχείο για να βελτιωθεί κανείς είναι η 
εναλλαγή.Το ανθρώπινο σώμα είναι πολύ τεμπέλικο και αν κάνετε 
κάτι δύο φορές, η δεύτερη φορά είναι λιγότερο αποτελεσματική 
γιατί το σώμα σας ξέρει τι να περιμένει. Γι' αυτό, σχεδίασα αυτό το 
πρόγραμμα ασκήσεων με τη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλομορφία

 Διαφορετικές ασκήσει
 Διακύμανση αριθμού επαναλήψεων και χρόνο
 Αυξανόμενος αριθμός σε
 Ελαττωμένος χρόνος ανάπαυσης



Αυτό θα σας δώσει επίσης τη δυνατότητα να επαναλάβετε τις 
ασκήσεις με τις οποίες έχετε μεγαλύτερη άνεση, αλλά και να 
βάλετε νέες ασκήσεις στο πρόγραμμά σας. Καλή επιτυχία.

“

Επαν.: Είναι η συντομογραφία της λέξης "Επαναλήψεις". Χρησιμεύουν στην καταγραφή της 
ροής της άσκησης. Κάθε ολοκληρωμένος κύκλος κινήσεων ονομάζεται μια 
επανάληψη.

Σετ: Η ολοκλήρωση ενός καθορισμένου αριθμού επαναλήψεων μιας άσκησης καλείται "σετ".

Αναπ.: "Ανάπαυση". Αντιστοιχεί στον χρόνο ανάπαυσης μεταξύ των σετ. Είναι η ευκαιρία να 
πάρετε μια ανάσα και να πιείτε νερό.

Σημειώσεις 
του προπονητή
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5

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


1 λ.


–

10


20


10

1


2


2

Ευκινησία


Ευλυγισία


Συντονισμός και ισορροπία

Τρέχα-πέτα


Ευλύγιστα γόνατα


Ισορροπία με μπαλάκι
4

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

2 λ.


1 λ.


1 λ.

30


10


30

1


3


3

Ευλυγισία


Εκρηκτική δύναμη


Δύναμη

Ευλύγιστα γόνατα


Δυναμικά άλματα


Ανάταση χεριών
3

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


–


2 λ.

10


10


10

1


1


2

Εκρηκτική δύναμη


Συντονισμός και ισορροπία


Ευκινησία 

Εκτίναξη


Ισορροπία με μπαλάκι


Πέτα την πετσέτα
2

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


–


–

30


10


30

1


1


1

Δύναμη


Ευκινησία


Ευλυγισία

Ανάταση χεριών


Πέτα την πετσέτα


Ευέλικτη ρίψη
1

ΗΜΕΡΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Σετ
Επαν.  

ή ΧΡΟΝΟΣ Αναπ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Ημερήσιο πρόγραμμα / Ιστορικό



7

6

5

4

3

2

1

Ημερήσιο πρόγραμμα / Ιστορικό

ΗΜΕΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


1 λ.


1 λ.

20


20


20

4


3


4

Ευλυγισία


Εκρηκτική δύναμη


Δύναμη

Ευέλικτη ρίψη


Δυναμικά άλματα


Ανάταση χεριών
14

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


–


2 λ.

10


20


20

3


2


5

Εκρηκτική δύναμη


Συντονισμός και ισορροπία


Ευκινησία

Εκτίναξη


Διπλή ζογκλερική κίνηση


Πέτα την πετσέτα
13

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

1 λ.


1 λ.


–

30


10


20

3


4


4

Δύναμη


Ευκινησία


Ευλυγισία

Ανάταση χεριών


Πέτα την πετσέτα


Ευέλικτη ρίψη
12

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


1 λ.


–

20


30


10

2


2


3

Ευκινησία


Ευλυγισία


Συντονισμός και ισορροπία

Τρέχα-πέτα


Ευλύγιστα γόνατα


Ισορροπία με μπαλάκι
11

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

2 λ.


1 λ.


1 λ.

20


10


20

3


4


2

Ευλυγισία


Εκρηκτική δύναμη


Δύναμη

Ευλύγιστα γόνατα


Δυναμικά άλματα


Ανάταση χεριών
10

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


–


2 λ.

20


20


10

3


2


5

Εκρηκτική δύναμη


Συντονισμός και ισορροπία


Ευκινησία 

Εκτίναξη


Ισορροπία με μπαλάκι


Πέτα την πετσέτα
9

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


–


–

10


20


30

5


3


3

Δύναμη


Ευκινησία


Ευλυγισία

Ανάταση χεριών


Πέτα την πετσέτα


Ευέλικτη ρίψη
8

Ημερήσιο πρόγραμμα / Ιστορικό

ΗΜΕΡΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Σετ
Επαν.  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14

13

12

11

10

9

8

Ημερήσιο πρόγραμμα / Ιστορικό

ΗΜΕΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


–


1 λ.


1 λ.


1 λ.

20


20


20


20


20

4


3


4


4


5

Ευλυγισία


Εκρηκτική δύναμη


Δύναμη


Συντονισμός και ισορροπία


Ευκινησία

Ευέλικτη ρίψη


Δυναμικά άλματα


Ανάταση χεριών


Ισορροπία με μπαλάκι


Πέτα την πετσέτα

21

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


_


_


2 λ.


1 λ.

10


20


20


20


20

3


2


5


3


4

Εκρηκτική δύναμη


Συντονισμός και ισορροπία


Ευκινησία


Δύναμη


Ευλυγισία

Εκτίναξη


Διπλή ζογκλερική κίνηση


Πέτα την πετσέτα


Άσκηση με βάρη


Ευλύγιστα γόνατα

20

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


1 λ.


1 λ.


–

30


10


20


20

3


4


4


3

Δύναμη


Εκρηκτική δύναμη

Ανάταση χεριών


Πέτα την πετσέτα


Ευέλικτη ρίψη


Εκτίναξη

19

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


2 λ.


1 λ.


1 λ.

20


10 


20


20

2


2


3


2

Ευκινησία


Ευλυγισία


Συντονισμός και ισορροπία


Δύναμη

Τρέχα-πέτα


Ευλύγιστα γόνατα


Ισορροπία με μπαλάκι


Άσκηση με βάρη

18

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


–


1 λ.


–

20


30


10


20

3


4


2


2

Ευλυγισία


Εκρηκτική δύναμη


Δύναμη


Ευκινησία

Ευλύγιστα γόνατα


Δυναμικά άλματα


Ανάταση χεριών


Τρέχα-πέτα

17

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


–


1 λ.


1 λ.

20


20 


20


20

4


3


4


2

Εκρηκτική δύναμη


Συντονισμός και ισορροπία


Ευκινησία 


Δύναμη

Εκτίναξη


Ισορροπία με μπαλάκι


Πέτα την πετσέτα


Ανάταση γοφών

16

Ναι/όχι


Ναι/όχι


Ναι/όχι

–


–


–

30


20


20

5


4


4

Δύναμη


Ευκινησία


Ευλυγισία

Ανάταση χεριών


Πέτα την πετσέτα


Ευέλικτη ρίψη
15

Ημερήσιο πρόγραμμα / Ιστορικό

ΗΜΕΡΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Σετ
Επαν.  

ή ΧΡΟΝΟΣ Αναπ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ



21

20

19

18

17

16

15

Ημερήσιο πρόγραμμα / Ιστορικό

ΗΜΕΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Ιστότοπος:

www.allianz.com/MoveNow

Instagram: 

@allianz

Twitter: 

@allianz

Μέσω του προγράμματος MoveNow, έχουμε 
δεσμευτεί να στηρίξουμε ολοένα και περισσότερα 
άτομα ανά τον κόσμο μέσα από 24 πρωτοβουλίες 
τους επόμενους μήνες μέχρι τους Ολυμπιακούς και 
Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. 
Μείνετε συντονισμένοι ακολουθώντας την Allianz 
στις κοινωνικές πλατφόρμες, όπως το Instagram, το 
Twitter και το YouTube!



Ωστόσο, αν δεν έχετε βρει κάποια άσκηση που να 
λειτουργεί για εσάς, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας για σχόλια και παρατηρήσεις, ώστε το 
επόμενο πρόγραμμα ασκήσεων να είναι πιο 
ολοκληρωμένο.

Επικοινωνία: olympics@allianz.com



















Θέλετε περισσότερα;


