Παιχνίδια Ισορροπίας και Βελτίωση
του Νευρομυϊκού Ελέγχου Πρόληψη Τραυματισμών

Ασημένια Γιοφτσίδου
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ί
Πανεπιστήμιο
Π
ή
Θράκης
Θ ά

Μπορούν
ρ
τα παιχνίδια
χ
να μας
μ ς βοηθήσουν
β η ή
στην
η πρόληψη
ρ ηψη
τραυματισμών????
NAI !!!
Για να επιτευχθεί αυτό τα παιχνίδια θα πρέπει να έχουν
κάποια χαρακτηριστικά:
 να βελτιώνουν τον νευρομυϊκό έλεγχο και στην
σταθερότητα…. Κάνοντας εξάσκηση της ισορροπίας
 να ενδυναμώνουν τους μύες των κάτω άκρων και του
κορμού
ύ

Βελτίωση του Νευρομυϊκού Ελέγχου και
της Σταθερότητας
Για να βελτιωθεί ο νευρομυϊκός έλεγχος θα πρέπει να
καταλάβουμε
β μ τον μηχ
μηχανισμό
μ μ
με τον οποίο μπορεί
μ ρ αυτόςς
να εξασκηθεί!!
Εξασκείται όταν λαμβάνει πληροφορίες από το
περιβάλλον και πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες
κινητικές απαντήσεις προκειμένου να ελέγξει τη θέση
του σώματος στο χώρο… και να αποφύγει τις πτώσεις
Όσο περισσότερο εξασκείται αυτός ο μηχανισμός τόσο
πιο αποτελεσματικές είναι οι κινητικές απαντήσεις που
δημιουργεί (πιο γρήγορες)

Το ΚΝΣ λαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τη θέση του
σώματος στο χώρο από διάφορους υποδοχείς (ιδιοδεκτικούς)
που είναι τοποθετημένοι στους μύες, συνδέσμους, δέρμα.
Σύμφωνα
ύμφω α με αυτές τις πληροφορίες, το ΚΝΣ εενεργοποιεί
εργοποιεί τους
κατάλληλους μύες και δημιουργεί τις κατάλληλες κινητικές
απαντήσεις
ή ς

Περιβάλλον
(δέ
(δέρμα,
αρθρώσεις,
θ ώ
μύες,
ύ τένοντες,
έ
ό
όραση,
ακοή)
ή)

Υ δ ί
Υποδοχείς

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
Κινητικές Απαντήσεις (μύες)

Βελτίωση του Νευρομυϊκού Ελέγχου και
της Σταθερότητας
Για να εξασκηθεί αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει πληροφορίες
να μεταφέρονται στο ΚΝΣ, προκειμένου να δημιουργηθούν οι
κατάλληλες κινητικές απαντήσεις
 αυτός ο μηχανισμός δεν εξασκείται όταν μένω ακίνητος (ακόμη και
εάν είμαι στο ένα μου πόδι) (δεν χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις
για να διατηρήσω τον έλεγχο)
 εξασκείται όταν το κέντρο βάρους μου απομακρύνεται από τη
βάση στήριξης και θα πρέπει να το ελέγξω…. όταν πάω να χάσω την
ισορροπία μου και πρέπει να την ελέγξω it!!
 εξασκείται όταν το ΚΝΣ πρέπει να ενεργοποιήσει τους κατάλληλους
μύες για να ελέγξει ή να διορθώσει τη θέση του σώματος
 οι ασκήσεις ισορροπίας των κάτω άκρων είναι κατάλληλες

Πρόληψη
ρ ηψη Τραυματισμών
ρ μ
μ
Έχει
χ αποδειχθεί
χ ότι η β
βελτίωση
η του νευρομυϊκού
ρ μ
ελέγχου
γχ
βοηθάει στην μείωση των τραυματισμών στα κάτω άκρα
Κατάλληλες ασκήσεις ‐ ασκήσεις ισορροπίας
χρησιμοποιούνται συχνά σε προγράμματα πρόληψης
τραυματισμών

Οι τύποι των ασκήσεων που χρησιμοποιούνται στο FIFA 11+
FOR KIDS μπορούν να μας βοηθήσουν στον σχεδιασμό
παιχνιδιών
δ ώ με παρόμοιο
ό
περιεχόμενο
ό
και στόχο
ό την πρόληψη
όλ ψ
τραυματισμών

Αναπτύχθηκε
χ η από μ
μία ομάδα
μ
ειδικών γγια παιδιά η
ηλικίαςς 7‐13
χρονών
Είναι ένα νέο είδος προθέρμανσης που σκοπό έχει να
περιορίσει τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμό.
Αποτελείται από 7 ασκήσεις, και η κάθε άσκηση έχει 5
επίπεδα δυσκολίας (επίπεδο 1 με 5).
“FIFA 11+ for Kids” μπορεί να βελτιώσει κινητικές ικανότητες
και συγκεκριμένα
έ την ευκινησία,
ί δυναμική
δ
ή ισορροπία,
ί την
αλτική ικανότητα και τεχνικές ικανότητες. Με τις στοχευμένες
του ασκήσεις
ή
το “FIFA 11
11+ for
f Kids”
Kid ” μπορείί να β
βοηθήσει
θή τα
παιδιά στην αποφυγή τραυματισμών (Rössler et al., 2016).

Μία μεγάλη μελέτη που
πραγματοποιήθηκε σε 4
4,000
000
παιδιά απο 4 χώρες απέδειξε
ότι το “FIFA
FIFA 11+ for Kids
Kids”
μπορεί να πετύχει πρόληψη
τραυματισμών: παίκτες που
εφάρμοσαν το πρόγραμμα
εμφάνισαν 38% λιγότερους
τραυματισμούς σε σχέση με τα
παιδιά που χρησιμοποιήσαν
ένα τυπικό πρόγραμμα
ρ
ρμ
ης ((Rössler et al.,,
προθέρμανσης
2016)

Το περιεχόμενο
ρ χ μ
του FIFA 11+ γγια τα παιδία στοχεύει
χ
σε
3 πεδία για την πρόληψη των τραυματισμών
 Βελτίωση του συντονισμού και της ισορροπίας
 Ενδυνάμωση
μ η των μυών
μ
των κάτω άκρων
ρ και του
κορμού
 Εξάσκηση
ξ
η η των τεχνικών
χ
πτώσεων

1η άσκηση: Τρέξιμο με ετοιμότητα
Στόχος: βελτίωση της ισορροπίας και του συντονισμού

Επίπεδο 1: άκουσε την οδηγία για
stop
Επίπεδο 2: δες την οδηγία για stop
Επίπεδο 3: Μπάλα στα χέρια και
άκουσε την οδηγία για stop
Επίπεδο 4: Μπάλα στα χέρια δες
την
η οδηγία
ηγ γγια stop
p
Επίπεδο 5: Ντρίπλα με την μπάλα
και άκουσε την οδηγία για stop

1η άσκηση: Τρέξιμο με ετοιμότητα
 Τα παιδιά τοποθετούνται στην τελική
γραμμή, περίπου 2μ απόσταση μεταξύ τους.
 Μετά
Μ ά την οδηγία
δ ί του προπονητή,
ή τα παιδιά
δά
τρέχουν ευθεία μπροστά. Εάν ο προπονητής
πει “δεξιά»
δεξιά» ή «αριστερά»
«αριστερά», τα παιδιά θα
πρέπει να στηριχθούν στο δεξί ή το αριστερό
πόδι τους και να διατηρήσουν την ισορροπία
τους για περίπου 3 δευτ.
 Το γόνατο του ποδιού στήριξης δεν θα
πρέπει
έ
να είναι
ί
εντελώς
λώ τεντωμένο,
έ και τα
χέρια μπορούν να βοηθούν στην ισορροπία.
 Εάν δεν μπορεί να διατηρήσει την ισορροπία
μετά την οδηγία του προπονητή ή
ακουμπήσει το άλλο πόδι στο έδαφος τότε το
παιδί θα πρέπει να επιστρέψει στην γραμμή
αφετηρίας

 Κοιτώντας από μπροστά, το πέλμα, το γόνατο και το ισχίο του
ποδιού στήριξης θα πρέπει να είναι σε μία ευθεία
 Το γόνατο από το πόδι στήριξης είναι λίγο λυγισμένο
Λάθη που πρέπει να διορθώνονται
 Το γόνατο να μη στρέφεται προς τα μέσα (βλαισότητα), και το ένα
ισχίο
ί να μην είναι
ί
πιο χαμηλά
λά από
ό το άλλ
άλλο
 Το πέλμα να μην στρέφεται προς τα μέσα ή προς τα έξω

2η άσκηση: άλματα “skating”
Στόχος: η σταθερότητα του γόνατος και της ποδοκνημικής

Επίπεδο 1: άκουσε πώς θα
προσγειωθείς
Επίπεδο 2: μπάλα στα δύο χέρια
Επίπεδο 3: ισορροπία με την μπάλα
στο ένα χέρι
Ε ί δ 4:
Επίπεδο
4 πέταγμα
έ
της μπάλας
άλ στο
έδαφος
Επίπεδο 5: δυναμική ισορροπία με
την μπάλα

2η άσκηση: άλματα “skating”
 Τα παιδιά τοποθετούνται στην τελική
γραμμή, περίπου 2μ απόσταση μεταξύ
τους.
 Ο προπονητής λέει στα παιδιά σε ποιο
πόδι να σταθούν
 Άσκηση: Μετά την οδηγία του
προπονητή, («πήδηξε») τα παιδιά
κάνουν άλματα προς τα εμπρός με το
ένα πόδι και προσγειώνονται στο άλλο
πόδι.
όδ
 Ο προπονητής δείχνει την κατεύθυνση
των αλμάτων
 Σε κάθε προσγείωση θα πρέπει να
μένουν για 3 δευτ. και μετά να κάνουν
το επόμενο άλμα
 Εκτελούν 5 άλματα για το κάθε πόδι

2η άσκηση: άλματα “skating”
Οδηγίες
 Πήδηξε όσο πιο μακριά μπορείς
 Προσγειώσου με ασφάλεια
 Έλεγξε
Έλ ξ – κράτησε
ά
την ισορροπία
ί
σου μέχρι το επόμενο άλμα

Στόχος
 Έλεγξε την ισορροπία σου κατά
την προσγείωση και μείνει στο
έ πόδι
ένα
όδ για 3 δευτερόλεπτα
δ
όλ

 Κοιτώντας από μπροστά, το πέλμα, το γόνατο και το ισχίο του
ποδιού στήριξης θα πρέπει να είναι σε μία ευθεία
 Το γόνατο από το πόδι στήριξης είναι λυγισμένο κατά την
προσγείωση για την απορρόφηση των κραδασμών
Λάθη που πρέπει να διορθώνονται
 Το γόνατο να μη στρέφεται προς τα μέσα (βλαισότητα),
 Μεγάλη
γ η κάμψη
μψη του ισχίου
χ
και μ
μεγάλη
γ η κλίση
η του σώματος
μ ς προς
ρ ς τα
μπροστά κατά την προσγείωση
 Κλίση του σώματος και του κορμού προς μία πλευρά

3η άσκηση: στήριξη στο ένα άκρο
Στόχος: διατήρηση της ισορροπίας ενώ δίνονται επιπλέον
οδηγίες‐ζητούμενα
Επίπεδο 1: πέταγμα της μπάλας
Επίπεδο 2: πέταγμα της μπάλας και
κίνησή της γύρω από το ελεύθερο
πόδι
Επίπεδο 3: παιχνίδι με πάσες
Επίπεδο
πίπεδο 4: πέταγμα της μπάλας και
αι
πάσα πίσω χωρίς να αγγίξει το
έδαφος
Επίπεδο 5: εξετάζοντας την
ισορροπία του συμπαίκτη

3η άσκηση: στήριξη στο ένα άκρο
 Δυο παίκτες στέκονται στο ένα τους
πόδι 3‐5 μ
μέτρα
ρ απόσταση
η μεταξύ
μ ξ
τους
Άσκηση:
 Οι παίκτες πετούν εναλλάξ ο ένας
στον άλλον την μπάλα
 Η απόσταση θα πρέπει να είναι
μικρή
μ
ρή στην
η αρχή
ρχή
 Στην αρχή θα πρέπει να
χρησιμοποιείται απλή τεχνική
πετάγματος
ά
της μπάλας
άλ
 Αργότερα άλλες τεχνικές (δύο χέρια,
ένα χέρι,
χέρι δυνατό πέταγμα κ.α)
κ α)

3η άσκηση: στήριξη στο ένα άκρο
Οδηγίες
 Διατήρησε την ισορροπία σου
κάτω από δύσκολες συνθήκες

Στόχος
 Να είσαι ικανός τα μείνει
σταθερός στο ένα πόδι κάτω
από δύσκολες συνθήκες χωρίς
να κινείσαι

4η άσκηση: πιέσεις επάνω ”press up”
Στόχος: ενδυνάμωση των του κορμού και των χεριών

Επίπεδο 1: τούνελ
Επίπεδο 2: στήριξη στους αγκώνες
και τα πόδια σε μπάλα
Επίπεδο 3: κύλιση της μπάλας από
χέρι σε χέρι
Επίπεδο 4: κύλιση της μπάλας
μεταξύ χεριών και ποδιών
Επίπεδο 5: χέρια στη μπάλα

4η άσκηση: πιέσεις επάνω ”press up”
 Ένας παίκτης είναι όρθιος ενώ οι
υπόλοιποι είναι σε θέση
η “press
p
–up”
p
ο ένας κοντά στον άλλον
σχηματίζοντας ένα τούνελ
Άσκηση:
 Ο παίκτης που είναι όρθιος κυλάει
την μπάλα μέσα από το τούνελ και
παίρνει
ρ την
η θέση
η «press
p
up».
p
 Αφού η μπάλα κυλίσει κάτω από
όλους τους παίκτες, ο τελευταίος
παίκτης
ί
παίρνει
ί
την μπάλα
άλ και
μετακινείται στην αρχή του τούνελ
και κυλάει την μπάλα.
μπάλα

4η άσκηση: πιέσεις επάνω ”press up”
Οδηγίες
 Διατήρησε το σώμα σου σε μία
ευθεία γραμμή όσο είναι
δ
δυνατόν,
ό από
ό το κεφάλι
φάλ μέχρι
έ τα
πέλματα.
 Ενεργοποίησε το στομάχι σου
και την πλάτη σου
Στόχος
 Διατήρησε την τάση του
σώματος
ώμα ος κα
κατά
ά τη
η διάρκεια της
ης
άσκησης

 Το κεφάλι, οι ώμοι, ο κορμός και το ισχίο θα πρέπει να είναι σε μία
ευθεία
θ ί γραμμή
ή
 Κοιτάω κάτω στο έδαφος
 Τραβάω προς τα μέσα το στομάχι και τους γλουτούς
Λάθη που πρέπει να διορθώνονται
 Η λεκάνη να μη βρίσκεται πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά
 Τα πέλματα να μην στρέφονται προς τα μέσα ή προς τα έξω

5η άσκηση: άλματα με το ένα πόδι
Στόχος: ενδυνάμωση των μυών του ποδιού, βελτίωση της
ισορροπίας και του συντονισμού
Επίπεδο 1: προς τα εμπρός
Επίπεδο 2: πίσω και εμπρός
Επίπεδο 3: πλάγια
Ε ί δ 4:
Επίπεδο
4 ο προπονητής
ή
υποδεικνύει την κατεύθυνση
Επίπεδο 5: ο προπονητής
υποδεικνύει την κατεύθυνση:
μπάλα με τα δύο χέρια

5η άσκηση: άλματα με το ένα πόδι
 Τα παιδιά στέκονται στο ένα τους πόδι
στην τελική γραμμή, περίπου 2μ
απόσταση μεταξύ τους.
 Άσκηση: Μετά την οδηγία του
προπονητή, τα παιδιά κάνουν άλματα
προς τα εμπρός
ό με το έένα πόδι
όδ και
προσγειώνονται στο ίδιο πόδι.
 Το άλμα πρέπει να είναι όσο πιο μακριά
γίνεται
 Σε κάθε προσγείωση θα πρέπει να
μένουν για 3 δευτ.
 Εκτελούν 10 άλματα και στη συνέχεια
επιστρέφουν περπατώντας στην εκκίνηση

5η άσκηση: άλματα με το ένα πόδι
Οδηγίες
 Ασφάλεια, ελεγχόμενη
προσγείωση και μεγάλα άλματα

Στόχος
 Κάνε άλμα όσο πιο μακριά
μπορείς προσγειώσου με
μπορείς,
ασφάλεια και διατήρησε την
ισορροπία
ρρ
σου μέχρι
μ χρ το επόμενο
μ
άλμα

Τάση του σώματος: το στομάχι και οι μύες της πλάτης πρέπει να
είναι σε τάση, με την πλάτη σε ευθεία και το κεφάλι στην προέκταση
της ΣΣ
 Το γόνατο από το πόδι στήριξης είναι λυγισμένο κατά την
προσγείωση
ρ γ
η γγια την
η απορρόφηση
ρρ φη η των κραδασμών
ρ
μ
Λάθη που πρέπει να διορθώνονται
 Το γγόνατο να μη στρέφεται
ρ φ
προς
ρ ς τα μέσα
μ
(βλαισότητα),
(β
η ),
 Μεγάλη κάμψη του ισχίου και μεγάλη κλίση του σώματος προς τα
μπροστά κατά την προσγείωση

6η άσκηση: Spiderman
Στόχος: ενδυνάμωση των μυών του κορμού και των οπισθίων
μηριαίων

Επίπεδο 1: ακουμπώ την μπάλα
Επίπεδο 2: διάταση
Επίπεδο 3: ο κάβουρας
Επίπεδο 4: ντρίπλα με την μπάλα
Επίπεδο 5: στήριξη στη μπάλα

6η άσκηση: Spiderman
Αρχική θέση: τα παιδιά στηρίζονται στα
χέρια τους και τα πόδια τους. Τα πόδια
τους είναι
ί
ανοιχτά
ά στο ά
άνοιγμα των
ισχίων, και η πλάτη του βλέπει προς το
έδαφος Το σώμα τους πρέπει
έδαφος.
πρέπει, όσο είναι
δυνατόν, να είναι σε μία ευθεία γραμμή
από το κεφάλι μέχρι τα γόνατα. Η μπάλα
είναι τοποθετημένη ακριβώς κάτω από
τα πέλματα
Ά
Άσκηση:
τα παιδιά
δ ά σηκώνουν
ώ
το έένα
πόδι και ακουμπούν την μπάλα με το
πέλμα τους και την κυλούν ήπια προς τα
εμπρός και μετά προς τα πίσω. Εκτελούν
την ίδια κίνηση και με τα δύο πόδια,
εναλλάξ. Οι κινήσεις πρέπει να γίνονται
αργά και με έλεγχο

Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στα παρακάτω στοιχεία και τα λάθη να
διορθώνονται
• Το κεφάλι θα πρέπει να είναι στη φυσική θέση, σε ευθεία
• Η λε
λεκάνη
ά η θα πρέπει
ρέ ει να
α είναι
εί αι σηκωμένη
ση ωμέ η ψηλά
• Το σώμα θα πρέπει να είναι σε μία ευθεία γραμμή, από τους ώμους
μέχρι τα γόνατα
• Τα πέλματα θα πρέπει να είναι κάτω ή μπροστά από τα γόνατα (η
γωνία γόνατος μεγαλύτερη από 90μοίρες)

Μπορούν
ρ
τα παιχνίδια
χ
να επιτύχουν
χ
πρόληψη
ρ ηψη των
τραυματισμών????
ΝΑΙ !!!
Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει τα παιχνίδια να έχουν
κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά :
 να βελτιώνουν το νευρομυϊκό έλεγχο και τη
σταθερότητα ….. Εξασκώντας την ικανότητα της
ισορροπίας
 Να ενδυναμώνουν τους μύες των κάτω άκρων και του
κορμού

Πρέπει να δοθεί προσοχή στη ποιότητα εκτέλεσης
των κινήσεων και στην τεχνική εκτέλεσης κατά τη
διάρκεια των ασκήσεων
 Το πέλμα,
έ
το γόνατο
ό
και το ισχίο
ί του ποδιού
ύ
στήριξης θα πρέπει να είναι σε μία ευθεία
 Το άνω μέρος του σώματος είναι στο κέντρο
και σε ευθεία θέση
 Το αριστερό και το δεξί ισχίο είναι στο ίδιο
επίπεδο, στην ίδια ευθεία
 Το γόνατο από το πόδι στήριξης είναι λίγο
λυγισμένο όταν στέκεται όρθιο και
λ
λυγισμένο
έ κατά
ά την προσγείωση
ί
και την
επαφή με το έδαφος
 Μετά
ά την προσγείωση,
ί
πρέπει
έ
να μείνει
ί
ακίνητο το παιδί για 3 δευτερόλεπτα

«Ένα, δύο τρία κόκκινο φως»
 Ένα παιδί βρίσκεται στον τοίχο με τα μάτια κλειστά και τα
”φυλάει»
 Τα υπόλοιπα βρίσκονται σε μία γραμμή το ένα δίπλα από
το άλλο σε απόσταση 10‐12m, και ως στόχο έχουν να
μετακινηθούν
με
α ηθού προς
ρος τον
ο τοίχο
ο χο
 Το παιδί που τα «φυλάει» λέει «ένα, δύο τρία κόκκινο
φως», και γυρίζει προς τα παιδιά
 Τα παιδία κινούνται προς τον τοίχο, θα πρέπει όμως να
παραμείνουν ακίνητα όταν θα ολοκληρωθεί η έκφραση
ένα, δύο τρία κόκκινο φως»
 Εάν κάποιο παιδί αποτύχει να παραμείνει ακίνητο, χάνει

«Ένα, δύο τρία κόκκινο φως»

Προκειμένου να βελτιωθεί ο νευρομυϊκός έλεγχος

Η τροποποίηση που μπορεί να γίνει είναι ότι κάθε
φορά που τα παιδιά θα πρέπει να μείνουν ακίνητα,
αυτά να πρέπει να σταθούν στο ένα μόνο τους πόδι

“Κουτσό”

 Το παιδί πετάει την πέτρα του στο πρώτο τετράγωνο, και
ξεκινάει τα άλματα με το ένα πόδι περνώντας όλα τα
τετράγωνα
 Επιστρέφει και στέκεται με το ένα πόδι στο προηγούμενο
τετράγωνο από αυτό που βρίσκεται η πέτρα του
 Σκύβει και παίρνει την πέτρα και επιστρέφει στην αφετηρία
 Εάν η πέτρα ή αυτός/ή ακουμπήσει τη γραμμή χάνει τη σειρά
του

“Κουτσό”

Τροποποίηση
«μείνε ακίνητος σε κάθε τετράγωνο για 3 δευτερόλεπτα»

“Βαρελάκι”

 Τα παιδιά είναι στη σειρά, σε μία ευθεία και σε
απόσταση
ό
μεταξύ
ξύ τους
 Σκύβουν και ακουμπούν με τα χέρια τους τα γόνατά
τους
ρ
να πηδήξει
η ήξ απο πάνω τουςς
 Το άλλο παιδί θα πρέπει
ακουμπώντας με τα χέρια του την πλάτη τους

