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BIZKARREKO ARIKETAK (gune lunbarra) 
 

 

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». 
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3. Zubia:  
 

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. 
 

 
 

4. Luzapen lunbarra ahoz gora:  
 

Ahoz gora etzanda, eraman banan-banan tolestutako hankak bularrerantz, besarkatu 

belaunak; egon horrela segundo batzuk. 
 

 

5. Atseden-jarrera aulkiarekin:  
 

Etzan ahoz gora koltxonetan, ipini bi hankak aulki batean, belaunek eta aldakak 

90 º-ko angelua sortzen dutela. Egon jarrera horretan minutu batzuk. 
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6. Gorputza uzkurtzea eta luzatzea, albo baten gainean:  
 

Albo baten gainean etzan, eta fetu-jarreran, erabat uzkurtuta, luzatu gorputza 

pixkanaka, zeharo luzatuta geratu arte, airea bota bitartean. 

 

7. Gluteo-ariketa albo baten gainean:  
 

 Albo baten gainean etzanda, behean geratzen den hanka tolestu, eta goikoa 

luzatu. Goiko hanka pelbisaren altuerara luzatu, ahalik eta gehien luzatzen 

saiatuta. 

 

 Etzan albo baten gainean, belaunak tolestuta eta oinak elkarren kontra. Airea 

askatzean, igo goiko belauna oinetik banandu gabe, eta eutsi jarrera horri 

zenbait segundoz.  
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8. Bizkarraren luzapena besoak luzatuta izanik:  

Ipini lau oinetan, jaitsi pelbisa apurka-apurka, orpoen gainean eserita geratu arte, 

besoak aurrerantz luzatuta daudela. Egon jarrera horretan arnasa botatzeko denbora 

guztian.  

 

 

 

9. Lau oinetan abdomena sartzea:  
 

Lan oinetan, hartu airea sudurretik, saiatu abdomena ondo betetzen; bota airea 

apurka-apurka eta, bitartean, ezkutatu zilborra eta saiatu arnasa botatzeko denbora 

luzatzen. 
 

 

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. Katua mugitzen:  
 

Lehengo posizio berean, hondoratu bizkarra, burua jaso arte, eta hartu airea 

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

ezkutatu bitartean, eta estutu gluteoak. 

 

 

11. Superman:  
 

Ipini lau oinetan, ezkutatu zilborra eta jaso aldi barean hanka bat eta kontrako 

besoa, biak ongi luzatzen saiatuta, baina kurba lunbarra aldatu gabe. 
 

 
 

 
 

 

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 

bizkarrezurraren azpian luzetara ipinita. 
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12. Hanka-luzapenak: 
 

         

 

       

 

      

Muskulu bikiak: Horma baten aurrean zutik, 

eskuak hormaren kontra daudela, jarri hanka 

bat bestea baino atzerago, behatzak aurrera 

begira daudela, orpoa lurraren kontra eta 

belauna luzatuta; eraman gorputzaren pisua 

aurrean dagoen hankara eta eman segundo 

batzuk luzapen hori egiten. 

Iskiotibialak: Etzan ahoz gora, oinazpian toalla 

bat izanik, eta igo hanka belauna tolestuta 

dagoela, toallaren muturretatik tiratu bitartean; 

eman segundo batzuk luzapen hori egiten. 

Psoasa: zerbitzari prestuaren 

posizioan, jarri gorputzaren pisua 

aurreko hankaren gainean, eta 

utzi beste hanka atzerago, oina 

oinbularraren gainean jarrita. Igo 

eta luzatu atzeko belauna, bota 

airea bitartean, eta eutsi luzapen 

horri segundo batzuk. 
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Koadrizepsak: ipini zutik euskarri batetik gertu, 

tolestu belauna atzerantz, eta oinari helduta, 

eman horrela segundo batzuk. Kontrolatu kurba 

lunbarra ez dela handiagotzen luzapena egin 

bitartean. 

Piramidala: etzan ahoz gora, tolestu hanka bat 

eta ipini beste hankaren orpoa kontrako 

belaunaren gainean; jarrera horri eutsita, 

heldu behean geratu den hankari. 
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2019ko martxoan egina      ZABALGANA-IO-ERREHABILITAZIOA-15 

 

Aduktoreak: etzan ahoz gora, oinak elkarren 

kontra daudela, utzi belaunak bi aldeetara 

erortzen, eta bilatu luzapen-puntua; eman 

segundo batzuk horrela. 

I. 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. 

II. luzapen globala: 

Eserita, gurutzatu eskuineko hanka ezkerreko 
hankaren gainean (ezkerreko hankak 
koltxonetaren gainean egon behar du luzatuta), 
gurutzatu ezkerreko besoa eskuineko 
belaunaren kanpoko aldetik, besoa luzatuta 
dagoela eta eskuak kanporantz begiratzen 
duela. Eskuineko besoak atzean finkatuta egon 
behar du, bizkarretik bananduta. Bularra 
posizio irekian geratu dela, begiratu 
koltxonetaren gainean finkatutako eskurantz. 
Eman minutu bat posizio horretan.  

Egin gauza bera kontrako hanka eta besoarekin. 


