instruktioner för barn
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rörelse 2:

Helikoptern
Stå eller sitt. Ta gympasvansen
i den ena handen och sväng
den runt ovanför huvudet.
Du kan samtidigt gå,
springa eller hoppa. Sväng
gympasvansen allt emellanåt
runt med den andra handen.
Gympasvansen kan vara ovikt
eller dubbelvikt.

Mussvansen
Stå stadigt. Sväng runt
gympasvansen på golvet.
Hoppa eller stig över
svansen när den närmar sig
benen. Byt hand och sväng
runt svansen i motsatt
riktning allt emellanåt.

rörelse 3:

Bagaren
Stå eller sitt. Ta tag
i gympasvansens
båda ändar.
Gympasvansen
är en kavel med
vilken du kan
kavla uppifrån ner,
framåt och bakåt …
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… eller från sida till
sida. Sträck riktigt
långt och utmana
din balans!

rörelse 4:

Mätarlarven

Stå med benen raka. Ta
tag i gympasvansens båda
ändar. Böj kroppen och för
händerna och svansen till
golvet. För händerna framåt
och lyft dem turvis (1).
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För händerna så långt som du kan;
håll magen spänd (!). Rör sedan på
benen turvis och gå till händerna (2).
Förflytta dig framåt på det beskrivna
sättet likt en mätarlarv!

rörelse 5:

Kroppkaveln
Lägg dig ner på ryggen med kroppen rak.
Håll i gympasvansen och lyft upp händerna.
För svansen mot midjan.

rörelse 6:

Stockrullningen

Lägg dig ner på ryggen. Ta tag i
gympasvansens båda ändar. Lyft upp
händerna ovanför huvudet.
Sträck också benen raka. Rulla runt
samtidigt som du sträcker svansen och
benen långt. Rulla i bägge riktningarna. Se
till att det finns tillräckligt med utrymme!
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När svansen har nått midjan, sätt dig
upp samtidigt som du böjer benen. Sitt
med benen böjda och lägg dig sedan
åter ner på ryggen.

rörelse 7:

Fågelboet

Lägg dig ner på magen. Ta tag i
gympasvansens båda ändar. Placera
gympasvansen bakom fötterna så
att den löper nära vristerna. Bilda ett
”fågelbo” mellan svansen och din kropp
på så sätt att du böjer knäna och böjer
ryggen bakåt.
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har tagits fram på yrkeshögskolan
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
i samarbete med dagverksamhetscentret
Sampolan päivätoimintakeskus. Bakom idéerna
till gympasvansövningarna ligger Reumaförbundet
och SAMK, som särskilt har haft personer med en
reumatisk sjukdom i sina tankar.
Dessa instruktioner är avsedda att vara till glädje
för barn och deras familjer. Fler instruktioner och
rörelser hittar du på Reumaförbundets webbsidor
(på finska). Du kan dessutom hitta på egna rörelser
och dela dem på sociala medier!

Gympasvansen är ett elastiskt motionsredskap
som flätas av trikåtyg. Den har en kombination av
egenskaper som är typiska för gympagummiband
och gympakäppar. Varje gympasvans är handgjord
och materialet är återvinnings- och tvättbart.
Gympasvansen är lämplig för alla åldrar. Med hjälp
av den kan man upprätthålla hälsan i stöd- och
rörelseorganen.

www.reumaliitto.fi

