
        

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΉΣΕΩΝ ΣΤΌ ΣΠΊΤΊ

           Οι συνθήκες που επικρατούν μετά την εμφάνιση του COVID επιβάλλουν σε άτομα που

ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να περιορίζονται από τις ενασχολήσεις τους, τα ενδιαφέρονται

και  τις  υποχρεώσεις  τους.  Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την  απομόνωση  και  την  δημιουργία

σωματικών προβλημάτων εξαιτίας της μειωμένης δραστηριότητας.   Ωστόσο ένα πρόγραμμα

ήπιων  ασκήσεων  σε  καθημερινή  βάση για  15  με  20  λεπτά θα  έχει  αποτέλεσμα τόσο στην

ψυχολογία όσο και στη διάθεση του ατόμου (αύξηση επίπεδου ενδορφινών).

           Στην βιβλιογραφική ανασκόπηση του Maiano at al το  2019 διερευνάται κατά πόσο  οι

θεραπευτικές ασκήσεις βελτιώνουν την ισορροπία (στατική και δυναμική)  των παιδιών  και

εφήβων με σύνδρομο  down.  Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης αυτής έδειξαν ότι  υπήρχε

άμεση και αποτελεσματική βελτίωση της ισορροπίας.

          Η συστηματική θεραπευτική άσκηση  12  εβδομάδων  βελτιώνει σημαντικά την νοητική

λειτουργία   των  ενηλίκων  με  σύνδρομο  down(Ptomey  et  al  το  2018).  Η  τακτική  σωματική

δραστηριότητα είναι ευεργετική για τη βελτίωση της μέγιστης πρόσληψης  Ο2 και της μυϊκής

τους δύναμης (Pauel et al, 2019).

         Παρακάτω θα περιγράψουμε ενδεικτικά κάποιες ήπιες ασκήσεις  για να διατηρήσουμε την

μυική δύναμη και  σωστή στάση του σώματος.  Δραστηριότητες  όπως ποδήλατο,  περπάτημα

είναι καλό να εκτελούνται καθημερινά για την καλή καρδιοαναπνευστική λειτουργία.

ΑΣΚΉΣΉ 1η

ΑΡΧΊΚΉ  ΘΕΣΉ  :    Ξαπλώστε  ανάσκελα  με  ένα  μικρό  μαξιλάρι  στον  αυχένα  και  τα  γόνατα

λυγισμένα και τα χέρια ψηλά σε ανάταση.  



ΑΣΚΉΣΉ  :    Φέρτε  τα  γόνατα  σας  προς  την  κοιλιά  και

ανασηκώστε τα χέρια σας ώστε να τα πιάσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Δεν  πρέπει  να  σηκώνεται  το  κεφάλι  από  το

πάτωμα λόγω ατλαντοινιακής αστάθειας.

ΣΚΌΠΌΣ  :    Αυτή η άσκηση βοηθάει στην ενδυνάμωση του

ορθού κοιλιακού.

ΕΠΑΝΑΛΉΨΕΊΣ  :   8 επαναλήψεις/ 3 φορές

ΑΣΚΉΣΉ 2η 

ΑΡΧΊΚΉ  ΘΕΣΉ  :    Ξαπλώστε  ανάσκελα  με  ένα  μικρό  μαξιλάρι  στον  αυχένα  και  τα  γόνατα

λυγισμένα και το αριστερό χέρι σε ανάταση.

ΑΣΚΉΣΉ  :   Φέρτε το δεξί γόνατο προς την κοιλιά και το αριστερό χέρι  ώστε να φτάσετε το γόνατο

χωρίς να σηκώσετε το κεφάλι από το πάτωμα. Επαναλάβετε με αριστερό γόνατο και δεξί άνω

άκρο.

ΣΚΌΠΌΣ  :   Η άσκηση αυτή βοηθάει στην ενδυνάμωση των πλάγιων κοιλιακών.

ΕΠΑΝΑΛΉΨΕΊΣ  :   8 επαναλήψεις/ 3 φορές



ΑΣΚΉΣΉ 3η 

 ΑΡΧΊΚΉ ΘΕΣΉ: Καθιστή σε μία καρέκλα με πλάτη ή

όρθιοι στον τοίχο να ακουμπάει η πλάτη

(σταθεροποίηση Σ.Σ).  Τα χέρια τεντωμένα κρατώντας

μία μπάρα ή ένα κοντάρι στο ύψος της λεκάνης.

Άσκηση  :   Φέρτε την μπάρα πάνω από το κεφάλι. Αν

υπάρχει καλή μυική δύναμη αυτή η άσκηση μπορεί να

γίνει με μπουκάλια μισού (1/2)  λίτρου νερού σε κάθε

χέρι για ενδυνάμωση.

Σκοπός  :   Η άσκηση αυτή ενδυναμώνει την άνω θωρακική μοίρα και συμβάλει στην διόρθωση 

της κυφωτικής στάσης.

ΕΠΑΝΑΛΉΨΕΊΣ  :   8 επαναλήψεις/ 3 φορές

ΑΣΚΉΣΉ 4η 

ΑΡΧΊΚΉ ΘΕΣΉ  :   Όρθιοι με τα χέρια να στηρίζονται σε μια καρέκλα και τα πόδια ανοιχτά στο 

ύψος των ώμων. 

ΑΣΚΉΣΉ  :   Απο αυτή την θέση μεταφέρουμε το βάρος στις μύτες και στις  φτέρνες  (με την 

επιβλεψη γονέα).

     



ΣΚΌΠΌΣ  :   Η άσκηση αυτή συμβάλει στην βελτίωση της  δυναμικής ισορροπίας.

ΕΠΑΝΑΛΉΨΕΊΣ  :   8 επαναλήψεις/ 3 φορές

ΑΣΚΉΣΉ   5  η  

 

ΑΡΧΊΚΉ ΘΕΣΉ  :    Όρθιοι με τα χέρια να στηρίζονται σε μια καρέκλα και τα πόδια ανοιχτά στο

ύψος των ώμων. 

ΑΣΚΉΣΉ  :   Απο αυτή την θέση μεταφέρουμε το βάρος ένα πόδι και κρατάμε για 5 δευτερόλεπτα.

Επαναλαμβάνουμε την ίδια άσκηση και στο αντίθετο πόδι.

ΣΚΟΠΟΣ  :   Η άσκηση αυτή συμβάλει στην στατική ισορροπία.

ΕΠΑΝΑΛΉΨΕΊΣ  :   5 επαναλήψεις/ 2 φορές

                                                                                                                           Η φυσικοθεραπευτρια 

                                                                                                                            Κωνσταντινίδου Ελένη




