
6 تمرین پیشنهادی برای فعالیت بدنی در روزهای سرد سال

ورزش در زمستان 

ادامه ورزش در سرما
ورزش کردن در فصل زمستان به علت سردی هوا و همچنین خصلت فصل زمستان که معموال خستگی، 
علت  به  عده ای  می کند.  پیدا  چشمگیری  کاهش  دارد،  همراه  خود  با  را  خواب آلودگی  و  بی حوصلگی 
سردی هوا و جلوگیری از بیماری های مرتبط با این فصل مثل سرماخوردگی حتی برنامه روزانه ورزشی 
بهتر شدن  تا  و  کرده  متوقف  می دادند،  انجام  سبز  فضاهای  و  باز  محیط  در  سرما  از  قبل  تا  که  را  خود 

وضعیت آب و هوایی از انجام آنها خودداری می کنند. 
زمستانی  عمدتا ورزش های  اولشان  که ورزش  از کشورهای سردسیر  بسیاری  برخالف  نیز  ایران  جامعه 
است، به واسطه شرایط جغرافیایی و همین طور باورهای فرهنگی مربوط به این شرایط کمتر به ورزش های 
زمستانی گرایش نشان می دهد و مردم ورزش روزانه شان را هم متوقف می کنند اما ورزش در فصل سرما 
را می توان در باشگاه، فضای باز و داخل منزل انجام داد بنابراین، باتوجه به شرایط آب و هوایی و حس 
اما  بپردازید. ورزش در هر حالتی خوب است  به ورزش  انتخاب کنید و  را  3 گزینه  از  و حالتان، یکی 

ورزش در فضای باز جذابیت خاص خود را دارد. 
مانند  ورزشی  وسایل  منزل  در  اگر  داد؛  انجام  گوناگونی  شکل های  به  می توان  هم  را  منزل  در  ورزش 

از آنها استفاده کنید. کش های تمرینی، توپ ورزشی و حتی دمبل در دسترس دارید، می توانید 

6 توصیه طالیی
1. مکانی را برای ورزش کردن انتخاب کنید که از لیز خوردن، برخورد به وسایل و... پیشگیری شود.

دارد  کنید، وجود  عرق  بیشتر  اینکه  احتمال  است،  نیز روش  گرمایشی  سیستم  و  می کنید  منزل ورزش  در  که  آنجایی  از   .2
با حوله پاک کنید. از سرماخوردگی، حتما در فواصل استراحت عرق خود را  بنابراین، برای پیشگیری 

3. سعی کنید همراه خانواده به صورت گروهی ورزش کنید. اگر هم می خواهید انفرادی ورزش کنید قبل از آن به دیگران 
اطالع دهید تا از بروز حادثه پیشگیری کنید. برای مثال، در اتاق خود مقابل آینه مشغول ورزش هستید و برادر شما می خواهد 
با سرعت می دود و ممکن  یا خواهر کوچک شما  برادر  یا  به شما برخورد می کند  باز می کند،  را  اتاق شود و وقتی در  وارد 

با شما برخورد کند. است 
4. با سیستم های مختلف تمرینی می توانید شدت تمرین را افزایش دهید. مدت استراحت را کم کنید  یا مدت اجرای حرکت 

افزایش دهید.  و تعداد تمرین ها را 
5. درست است در منزل ورزش می کنید اما نوشیدن آب را در فواصل استراحت فراموش نکنید چون بدن شما نیاز به آب دارد.
6. نکته دیگری که بسیار مهم است و باید به آن توجه کنید، گرم کردن و سرد کردن است. همیشه گرم کردن و سرد کردن 
مهم بوده اما این بار اندکی اهمیتش بیشتر است. مدت گرم کردن در هوای سرد اندکی بیشتر است. البته اگر محیط خانه گرم 

بپردازید.  نیازی نیست زمان بیشتری را به گرم کردن  است، 

تمرین اول
بایستید.  صندلی  یا  مبل  مقابل  تصویر  مشابه 
دست هایتان را مقابلتان قرار دهید و به آرامی  
روی صندلی بنشینید و بلند شوید. توجه داشته 
باشید نباید نشیمنگاه کامال با سطح صندلی یا 
مبل تماس داشته باشد، فقط کافی است اندکی 

آن را لمس کند.

 تمرین سوم
مشابه تصویر، دست هایتان را روی مبل بگذارید. در این تمرین پشت و آرنج هایتان باید صاف باشند و زانو هایتان را به 

صورت متوالی باال بیاورید.

تمرین پنجم
روی صندلی یا مبل بنشینید. مشابه تصویر پاها را از سطح زمین بلند کنید و مانند دوچرخه فرضی، پای دوچرخه بزنید.

 تمرین دوم
بالفاصله پس از اتمام تمرین اول، تمرین دوم 
را آغاز کنید. به این ترتیب که دست ها را مشابه 
تصویر روی لبه صندلی بگذارید )توجه داشته 
باشید آرنج باید به سمت عقب باشد نه به سمت 

پهلو( و به آرامی به پایین و باال بروید.

تمرین چهارم
در حالت ایستاده پاها را جفت کنید و دست ها را 
کنار بدن قرار دهید. سپس دست ها را از طرفین 
به سمت باال ببرید و در همین حالت پاها را باز و 
بسته کنید و دست ها را نیز به حالت اولیه برگردانید. 
این تمرین را باید بدون مکث و پیاپی انجام دهید.

تمرین ششم
در حالت شنا قرار بگیرید. ابتدای 
تمرین، پاها باید جفت باشند اما با 
سرعت پاها را از یکدیگر باز کنید. 
توجه داشته باشید دست ها و تنه 
ثابت هستند و فقط پاها به صورت 

پیاپی باز و بسته می شوند.

ببرد. همچنین، بدن  بیرون لذت  از منظره  بنشیند و  انسان تمایل دارد در مکان گرمی  با فرارسیدن فصل سرما، 
انسان به صورت ناخودآگاه تمایل به تنبلی و بی تحرکی دارد اما با فعالیت بدنی و تحرک، گردش خون افزایش 
پیدا می کند و دمای مرکزی بدن زیاد می شود. با این کار از حال و هوای تنبلی و سکون خارج خواهید شد. 
همچنین سیستم ایمنی بدن تقویت می شود. نیازی نیست حتما از منزل بیرون بروید و در فضای باز ورزش کنید، 
بلکه می توانید در منزل ورزش کنید و حتی کنار پنجره فعالیت داشته باشید و از منظره بیرون لذت ببرید. این 

هفته در صفحه »تناسب اندام« به ورزش در منزل، آن هم در روزهای سرد سال پرداخته و 6 تمرین را آموزش داده ایم.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

11ورزشوتناسباندام شماره هفتصدوسی وچهار  سی آذر نودوهشت

یادتان باشد که...

هر تمرین را به مدت 15 ثانیه انجام دهید و بالفاصله 

بدون استراحت تمرین بعدی را آغاز کنید. زمانی که 

تمرین ششم را به پایان رساندید، 30 ثانیه استراحت 

کنید. با این کار شما یک چرخه را تمام کرده اید، 

4 چرخه دیگر را نیز به همین روال انجام دهید. 

اگر سطح آمادگی شما باالتر است، می توانید مدت 

کنید و  بیشتر  را  تعداد چرخه ها  تمرین و  اجرای 

زمان استراحت تان را کاهش دهید.


