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ARIKETA ZERBIKALAK 
 

1. Arnas ariketak: 
 

 Abdominala: ipini eskuak abdomenaren gainean eta arnasa hartu sudurretik, 

airea abdomenerantz zuzenduta. Ahotik putz egin, pixkanaka, eta saiatu 

horretarako denbora luzatzen. 

 Aldekoa: jarri eskuak saihetsen gainean eta arnasa hartu sudurretik, airea 

bularrerantz zuzenduta. Ahotik putz egin, pixkanaka, eta saiatu horretarako 

denbora luzatzen. 

 

 
 

2. Autoelongazioa:  
 

Etzan ahoz gora, tolestu hankak, egin kokots bikoitza eta saiatu gorputza luzatzen, 

«hazi nahi bagenu bezala». 

 
 

3. Begi-lana etzanda: 
 

 Mugitu begiak gora eta behera hainbat aldiz, begiratu erdira, hartu arnasa eta 

bota arnasa poliki. 

 Mugitu begiak eskuinera eta ezkerrera, poliki, hainbat aldiz, begiratu erdira, 

hartu arnasa eta bota arnasa poliki. 

 Mugitu begiak erloju-orratzen noranzkoan, apurka, eta gero beste noranzkoan, 

begiratu berriz erdira, hartu arnasa eta bota arnasa poliki. 

 Finkatu begiak puntu finko batean eta mugitu burua eskuinera eta ezkerrera, 

itzuli erdira, hartu arnasa eta bota arnasa poliki. 

 Ipini besoak gurutzean, mugitu burua eta begiak eskuinera eta ezkerrera eta 

besoak ezkerrera hainbat aldiz. Itzuli hasierako jarrerara, eta egin ariketa bera 

kontrako noranzkoan.  
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4. Mugikortasun-ariketak eserita: 
 

 Mugitu burua poliki beherantz eta gorantz; egokia litzateke buruaren 

mugimendua eta begiena batera egitea. 

 Mugitu burua eskuinera eta ezkerrera, begien mugimenduarekin batera. 

 Inklinatu burua eskuinera eta gerturatu belarria eskuineko sorbaldarantz, eta 

gero ezkerreko sorbaldarantz. 

 Imajinatu besapetik sabaira doan diagonal bat, eta egin diagonal hori 

buruaren eta begien mugimenduarekin. Lehendabizi noranzko batean egin 

diagonala eta gero, bestean. 
 

5. Bizkarreko mugimendua baloiarekin, zutik:  
 

Ipini airerik gabeko baloi bat bizkarraldean, eskapulen erdian, eta ipini paretaren 

kontra, oinak paretatik apur bat bananduta daudela. Hartu arnasa sudurretik, 

poliki, eta bitartean, egin presio apur bat baloiaren kontra, toraxaren aurreko aldea 

irekiz eta bi sorbaldak biratuz, esku-ahurrak aurrera begiratzen dutela; arnasa 

botatzean erlaxatu presioa eta biratu sorbaldak, esku-ahurrek paretarantz 

begiratzen dutela. 
 

 
 

6. Sorbalda-muinoiaren mugimenduak: 
 

 Jaso/Jaitsi.         
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 Sorbalda aurrera/atzera eraman. 

   

 Zirkuluak egin. 

 
 

7. Okzipuzio azpiko gunearen erlaxazioa:  
 

Lehenik eta behin, bi eskuetako hatzen puntak okzipuzio azpiko gunearen bi 

aldeetan ipini eta, gune zerbikala mugitu gabe, mugitu begiak gora eta behera. 

Atzeman begiak mugitzean hatzen puntetan agertzen den sentsazioa.  

Egin gune horretan presio handiagoa hatzekin, minik sortu gabe, eta egin 

masaje zirkular txikiak, poliki, lehenik eta behin erloju-orratzen noranzkoan, eta 

gero kontrakoan. Minutu batzuk eman hori egiten, besoek atseden hartzeko 

uneekin tartekatuta. 
 

Ariketa hori eserita edo ahoz gora etzanda egin daiteke, oinak koltxonetaren kontra 

daudela. 

  



 

 

4 

 

8. Tonifikazio zerbikala eserita: 
 

 Ipini eskuak buruaren atzean eta egin presio txiki bat buruarekin eskuen 

kontra, baina mugimendurik egin gabe. Egon horrela 5 segundo eta hartu 

atseden 10 segundo. 

 

 
 

 Ipini eskuineko eskua buruaren eskuineko aldean, egin presio pixka bat 

buruarekin eskurantz, baina mugimendurik sortu gabe. Egon horrela 5 

segundo eta hartu atseden 10 segundo. Egin ariketa berbera ezkerreko 

eskuarekin erresistentzia eginda. 

 

 Jarri eskua kopetaren gainean, saiatu burua koltxonetatik jasotzen baina 

kopetaren gaineko eskuarekin mugimendua geldiarazten. Egon horrela 5 

segundo eta hartu atseden 10 segundo. 
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9. Luzapenak: 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

  

Heldu esku batekin aulkiaren ertzari, 
sorbalda ez dadin mugimenduarekin batera 
higitu; posizio horizontalean egon behar du 
sorbaldak denbora guztian. Makurtu burua 
kontrako alderantz, tentsioa nabaritu arte, 
eta eduki horrela 5-10 segundo; itzuli 
hasierako posiziora. Atseden hartu 
luzapenean eman duzun denbora halako bi. 
Egin gauza bera beste aldearekin. 

 

 

 

Heldu esku batekin aulkiaren ertzari, sartu 
kokotsa eta egin kokots bikoitza; makurtu 
burua kontrako aldera, nabaritu presioa eta 
egon horrela aurreko puntuan azaldu den 
bezala. Egin gauza bera beste aldearekin. 
 

Heldu esku batekin aulkiaren ertzari, 
eraman burua beherantz, aulkiaren ertzeko 
eskuaren kontrako aldeko besaperantz. 
Tentsioa sumatzean, egon posizio horretan 
eta egin lehengo urrats berak. Egin gauza 
bera beste alderantz. 
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Heldu esku batekin aulkiari, makurtu burua 
kontrako alderantz eta biratu alde bererantz. 
Tentsioa sumatzean, egon posizio horretan 
eta egin lehengo urrats berak. Egin gauza 
bera beste alderantz. 

 

 

Pektoralaren luzapena:  

Etzan ahoz gora, tolestu hankak, ipini 

besoak lurrean finkatuta eta gorputzetik 

bananduta eta hartu airea; airea bota 

bitartean, biratu eskuak ahurrak sabaira 

begira geratzen diren arte, eta egon 

jarrera horretan aire guztia bota arte. 

**Luzapena sendotu daiteke 
biribilkaturiko toalla bat bizkarrezurrean 

luzetara ipinita. 
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Luzapen globala:  

Lurrean, hankak luzatuta, gurutzatu hanka 

bat bestearen gainetik (goian ipinitako 

hankaren alderantz biratuta gertatuko da 

pelbisa une horretan eta, horrenbestez, 

lurretik jasota); eduki besoak gurutzean 

luzatuta. Sabaira begiratu, edo erosoagoa 

irudituz gero, biratu burua. 

Bizkarraren luzapena besoak 

luzatuta izanik:  

Ipini lau oinetan, jaitsi pelbisa 

apurka-apurka, orpoen gainean 

eserita geratu arte, besoak 

aurrerantz luzatuta ditugula. Egon 

jarrera horretan arnasa botatzeko 

denbora guztian. 

 

Luzapena C forman:  

Ipini lau oinetan, eskuak lurrean alde batera 

jarrita, jaitsi apurka-apurka pelbisa orpoetarantz 

eta egon jarrera horretan arnasa botatzeko 

denbora guztian.  
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10. Zubiaren ariketa:  
 

Ahoz gora etzanda, hankak tolestuta eta oinak koltxonetaren gainean ondo 

finkatuta, igo pixkanaka pelbisa, bizkarraren beheko aldetik hasita, ornoz orno 

jasota, «zubi» bat egin arte. Jaisteko, hasi bizkarraren goiko aldetik, jaitsi apurka-

apurka, ornoz orno, bizkarrezur osoa koltxonetara eraman arte, eta azkenik, jaitsi 

pelbisa. 
 

 
 

11. Katua mugitzen:  
 

Ipini lau oinetan, hondoratu bizkarra, burua jaso arte, eta hartu airea bitartean. 

Airea botatzean, egin «zubi» bat bizkarrarekin, burua besoen artean ezkutatu 

bitartean, eta estutu gluteoak. 

 

 
 

12. Masaje intereskapularra tenis-pilotarekin:  
 

Ipini zutik, bizkarra paretaren kontra, jarri tenis-pilota bat eskapularen eta 

bizkarrezurraren artean eta egin presio txikiak; aldatu pilotaren posizioa. Gero, 

tolestu eta luzatu hankak, pilota bizkarrean gora eta behera jiratzen dela. Egin 

gauza bera beste aldearekin. 
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