
Treniraj kot astronavt:  
Strategije prilagojene fizične aktivnosti

Izvajali boste trening skakanja z vrvjo, tako na mestu kot tudi v gibanju, za pov-
ečanje kostne moči in izboljšanje srčne in mišične vzdržljivosti. Prav tako boste 
v Dnevnik misije beležili opazovanja o izboljšavah svojega treninga stacionarnih 
skokov in skokov v gibanju v času te fizične izkušnje.

APENS: 2.01.12.01 Razumevanje kako primerne spremembe fizičnega okolja 
omogočajo invalidnim posameznikom, da izvajajo športne aktivnosti

Specifični pojmi/spretnosti aktivnosti
Koordinacija, ravnovesje, vzdržljivost

Na Zemlji povzroča vaša teža nenehno obremenitev vaših kosti. Moč kosti 
ohranite preprosto z izvajanjem rednih dnevnih aktivnosti, kot je stanje, hoja 
ali tek! V vesolju astronavti lebdijo - na njihove kosti ne deluje ta pomemben 
stres in tako postanejo kosti šibke. Zaradi tega so odvisni od hranil in moči in 
nutricionistov pri NASI, ki načrtujejo prehranjevalne menije in fizične aktivnosti, 
ki jim pripomorejo, da kosti ostanejo čim dalj časa v vesolju močne. Močne kosti 
pomagajo astronavtom, da ostanejo varni pri tem pa izpolnjujejo svoje naloge - 
ne glede ali v vesolju v vozilu, na Luni, na Marsu ali ob vrnitvi na Zemljo.

  Skakanje na mestu 
  Obračanje
  Topotanje z nogami 
  Vrtenje vrvi nad glavo

Vaša misija

Skoči do lune

Povezave do spretnosti in standardov

Pomembnost v vesolju

Segrevanje in vadba

Predlagana prilagojena 
oprema:

   Škatla za skoke, različne 
vrste vrvi, klop za kora-
kanje pri aerobiki

www.trainlikeanastronaut.gov



Posamezne korake in postopke prilagodite udeležencem
Navodila za individualno igro:

Na mestu:
   Z vrvjo za preskakovanje poskušajte skakati na mestu 30 sekund. 
   Počivajte 60 sekund. 
   Ponovite trikrat. 
   Ko to osvojite, nadaljujte naprej.

Skoki v gibanju: 
   Poskušajte preskakovati vrv tako, da se pri tem premikate po gladki površini 
za 30 sekund. 
   Počivajte 60 sekund. 
   Ponovite trikrat. 
   Ponovite trening preskakovanja še dvakrat. 
   Beležite opazovanja pred in po

   Skačite po trampolinu in se držite stene ali partnerja 
   Skočite na stopnico/škatlo 
   Sestopite s stopnice/škatle 
   Topotanje z nogami 
   Klop za korakanje pri aerobiki 
   Izvajanje vojaških poskokov “jumping jack” ali skakanje na mestu (na stran 
ali naprej-nazaj) 
   Poskakujte na eni nogi in nato na drugi 
   Držite se mize in skačite na mestu 
   Roko namestite na steno hodnika in dvignite nogo, da poskakujte vzdolž 
hodnika 
   Uporabite “navidezno” vrv za preskakovanje
   Na tla položite vrv in jo preskakujte na različne načine 
   Za preskakovanje ali skakanje na nekaj uporabite različne predmete

“Treniraj kot astronavt!”

Poskusite tole! Nekaj idej za prilagojeno aktivnost 

Skoči do lune

www.trainlikeanastronaut.gov


