Национална кампања
СПОРТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
19.06.2020

Зошто да се приклучите? Како ќе се активираме?
Утринско загревање!

Направете колетивно загревање заедно со сите колеги.
Искористете ги вежбите кои ви ги предлагаме,
определете место и загрејте се!

Штафетни игри!
Организирајте натпревар, поделете се во екипи,
изберете вежби од предложените, определете број на
повторувања и нека победи најдобриот!

Танцов предизвик!

Проучете кои се најдобрите танчери во вашата
канцеларија, и заедно со нивна помош организирајте ги
сите да потанцуваат. Изберете музика и забавувајте се!

Вие ги познавате вашите колеги најдобро!
Модифицирајте некоја од нашите идеи или создадете
ваша. Секоја идеја за спортска активност е
добредојдена. Раздвижете се!

Видете повеќе на sportmaster.mk/sportska-kancelarija

Утринско загревање
Свеж старт на денот

За исполнување на оваа активност нема потреба од специјално
место во вашата канцеларија. Секој учесник може да го искористи
своето место околу бирото или првото слободно место на кое ќе
наиде.
Изберете неколку вежби од тие што ви ги предлагаме и повторете ја
избраната комбинација 3-4 пати. Освен предложените вежби може
да изберете и такви кои што вие ќе ги измислите или кои ги сакате.
Започнете со загревање за да го намалите ризикот од повреди!
Изберете колега кој што ќе ви кажува која вежба е следна, кога
започнува и завршува и колку повторувања се прават.
Не заборавајте да се забавувате вежбајќи!

Утринско загревање
Вежби

1. Загревање на цело тело

2. Клекнувања
10 повторувања, по 5 на секоја нога

Рамења - Предна ложа - Половина - Задна ложа - 30 потскока
- Загревањето а важно, не го пропуштајте за да избегнете
повреди!
- Одделете барем 5 минути за да убаво се загреете!
- Обезбедете доволно место за сите или поделете се по серии.
- Искористете ги нашите вежби, додајте и свои.
- Пуштете енергична музика и забавувајте се.

- Нозете поставете ги на
шурочина на ремењата.
- Зимате воздух кога се
спуштате наголу а
испуштате нагоре.
- Го држите стомакот
стегнат а грбот исправен.
- Колената да не ги
проаѓаат прстите на
стапалата.
- Не ги одлепувајте петите
од земја.

Утринско загревање
Вежби

3. Изометрично клекнување
4 клекнувања по 30 секунди задржување

4. Клекнување со чекор напред
10 повторувања, по 5 на секоја нога

Средно време за исполнување: 30 секунди
- Задржете се во долна позиција 30
секунди и дишете бавно преку нос.
- Направете 4 повторувања со
задржување.

- Нозете поставете ги на
шурочина на ремењата.
- Зимате воздух кога се
спуштате наголу а
испуштате нагоре.
- Го држите стомакот
стегнат а грбот исправен.
- Колената да не ги
проаѓаат прстите на
стапалата.
- Не ги одлепувајте петите
од земја.

Утринско загревање
Вежби

5. Планинарење

6. Подскоци со рацете на тилот

10 повторувања

15 повторувања

Средно време за исполнување: 1 минута

Средно време за исполнување: 1,5 минути

- Застанете во позиција на склек.
- Дланките поставете ги точно под
рамењата, лактите исправени.
- Со висок интензитет собирајте ги
колената на нозете под градите,
најизменично.
- Издржете колку можете повеќе.

- Поставете ги нозете на
широчина на рамењата.
- Поставете ги рацете на
тилот.
- Земете воздух и клекнете
до долу.
- Од таа позиција направете
скок со приземјување во
клекната позиција.
- Повторете 15
последователни потскоци.

Утринско загревање
Вежби

7. Ѕвезда планк

8. Пиштоли

10 повторувања

10 повторувања, по 5 на секоја нога

Средно време за исполнување: 1 минута

Средно време за исполнување: 1 минута

- Завземете странична позиција со
раката крената нагоре во насока на
плафонот.
- Нозете поставете ги една врз друга.
- Издржете 30 секунди во една
позиција и потоа истото повторете го
со другата рака.

- Застанете пред столот во
исправена позиција.
- Едната нога ја дигате во
воздух и полека се спуштајте
накај столот на другата нога.
- Рацете нека ви бидат
исправени за да држите
баланс.
2.

1.

Штафетна игра “Брзи и точни”
Потребен е тим од 3 играчи, 3 вежби по 3 серии.
Тимот со најдобро време е победник!

10

После добро загревање, учесниците се делат по тимови и
завземаат позиција да не си пречат едни на други.

повторувања

Убаво би било да има судија кој ќе прати дали учесниците
правилно ги прават вежбите или забушаваат. Тие што не ги прават
правилно мора да ги повторат уште еднаш.
Секој учесник треба да направи по 10 повторувања од вежбите:

1. 10 x Клекнувања
2. 10 x Склекови (мажите цели, жените од колена)
3. 10 x Потскоци

1.Клекнувања

10

повторувања

10

Откако едниот натпреварувач ќе ги направи вежбите се поздравува
со вториот и тој/таа започнува. Најбрзиот тим кој ќе ги направи
вежбите правилно победува.

повторувања

3.Потскоци
2.Склекови

Штафетна игра “Икс – Точка”
Потребен е тим од 3 играчи.
За играта е потребен поголем простор од минимум 4 метри за да може
да се трча од крај до крај. Потребни се 2 комплета од по
3 еднакви по боја парчиња некаков материјал или цврсти предмети.
Исто така потребно е да се нацрта полето за игра во 9 квадрати, 3 x 3
вертикално и хоризонтално.
Победникот е тимот што ќе успее да постави 3 исти симболи во еден
ред, колона или диагонално.
Учесниците од секој тим застануваат во колона. Секој играч зима
предмет во соодветната боја во рака. По сигнал за старт првите играчи
тргнуваат во исто време, трчаат и го поставуваат предметот во
избраното поле. Се враќаат назад, се поздравуваат со вториот играч и
тој тргнува.
Октако ќе заврши третиот играч, ако тој не успее да направи линија, се
враќа назад и тргнува првиот играч кој преместува во друго поле некое
од поставените предмети.
Победува тимот кој прв ќе направи линија.
Видео за појаснување: https://www.youtube.com/watch?v=1-BsoLCEc34

Штафетна игра “Река”
За оваа игра е потребен простор од минимум 4 метри должина.
Учесниците во играта се разделуваат на 2 големи тима со еднаков
број на двојки. На пример: Aко учествуваат 16 играчи, се делат на 2
тима по 8 учесници, а секој тим има по 4 двојки.
Целта на играта е секоја двојка од тимот најбрзо возможно да
премине по “патеката од камења” која што самата ќе ја реди од
стартот на играта до крајот и обратно. Победува тимот, чии што
двојки успеат да ја преминат реката најбрзо.
Тимовите се редат во колони по двојки, едни зад други. Секоја
двојка добива 2 листа (нивните камења) со чија помош ќе ја
“преминат реката”. Нозете на секоја двојка треба да бидат врзани
под колената со некаков материјал.
По сигналот за старт, првите двојки ги ставаат своите листови еден
пред друг и нозете кои им се врзани треба да се движат од лист на
лист (камен на камен). Кога нозете им се на вториот лист, еден од
играчите треба да се наведне и да го земе првиот лист кој што ќе го
премести напред, за да може да продолжат да се движат. На тој
начин тие ја редат патеката (камењата), за да стигнат до целта
(другата страна на реката) и да се вратат назад до втората двојка
која што треба да ја премине патеката.
Најбрзиот тим победува.

Танцов предизвик

Животот е поубав кога танцуваме..
Проучете кои се најдобрите танчери во вашата канцеларија, и
заедно со нивна помош организирајте ги сите да потанцуваат.
Ослободете простој за да има место за сите.
Изберете музика и забавувајте се!

Доколку ви е потребна стручна помош на денот на Спортска
Канцеларија, може да ви помогнеме со стручно лице (тренер,
судија, танчер) кое ќе дојде во вашите простории и ќе ви
помогне во организација и спроведување на избраните
спортски активности (утринско загревање, штафетни игри или
танци).

7. Ѕвезда п
10 повторув

5. Планинарење
10 повторувања

Средно време за исполнување: 1 минута

contact@sportmaster.mk / 071 388 880 / 070 244 818 /

позиција на склек.
- Застанете вое
дете ги точно под
р
п
а
н
р
о
к
е
постав
ч
ите
Дланк
о
с
е
њ
а
в
е исправени.
4. Клекну
секоја ногарамењата, лактит
а, по 5 на

10 повторувањ

www.sportmaster.mk/sportskakancelarija2020

пред

на
чекор

е со оја нога
њ
а
в
у
сек
о 5 на
лекн

4. К

ања,

торув

10 пов

п

и на
вете г
поста ењата.
е
т
е
з
м
- Но
а ре
ина н
га се
шуроч воздух ко
е
т
а
а
м
у
и
-З
гол
ате на
спушт те нагоре.
а
т
от
испуш ите стомак вен.
ж
ра
р
п
д
с
от и
- Го
т а грб
стегна та да не ги
а
на
- Коле т прстите н
аа
проаѓ та.
е
петит
ла
стапа длепувајте
о
- Не ги .
ја
м
е
з
д
о

ете ги на
- Нозете постав
мењата.
ре
на
шурочина
кога се
ух
зд
во
те
ма
- Зи
а
лу
го
на
спуштате
.
ре
го
на
е
ат
шт
испу
от
ак
ом
ст
те
- Го држи
исправен.
т
бо
гр
а
т
на
стег
не ги
- Колената да
ите на
ст
пр
ат
ѓа
оа
пр
а.
стапалат
вајте петите
- Не ги одлепу
од земја.

- Со висок интензитет собирајте ги
колената на нозете под градите,
најизменично.
- Издржете колку можете повеќе.

ања

Средно врем

ланк

е за исполн

ување: 1 мин
ута
- Завземете
странична
позиција со
раката крен
ата нагоре
во насока на
плафонот.
- Нозете пост
авете ги ед
на врз друг
- Издржете
а.
30 секунди
во една
позиција и
потоа истото
повторете го
со другата ра
ка.

ЕДНА КАРТИЧКА, РАЗЛИЧЕН СПОРТ СЕКОЈ ДЕН

