OTETAAN YHDESSÄ HAASTE VASTAAN:

LÄHDETÄÄN LIIKKEELLE!

Kuten kaikki tiedämme, nykyinen tilanne on haastava.
Asioista kannattaa kuitenkin löytää positiivisiakin puolia.
Tässä tapauksessa yksi niistä voisi olla se, että:

LIIKKUMISTA EI OLE KIELLETTY! 
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Meidän on hyvä muistaa myös poikkeusaikoina hyvinvoinnin kulmakivet:
1) Levätään ja pidetään arkirytmistä kiinni. Yöunet ovat arvokas voimavara.
2) Syödään terveellisesti ja monipuolisesti. Koneemme tarvitsee polttoainetta.
3) LIIKUTAAN RIITTÄVÄSTI! Se tuo arkeen vaihtelua ja kirkastaa mielen!
Nämä edellä mainitut asiat edesauttavat myös omatoimisen opiskelun edistymisessä.

Joten, OTETAAN YHDESSÄ HAASTE VASTAAN JA LÄHDETÄÄN LIIKKEELLE!

VALMENTAJILLE JA VANHEMMILLE,
Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on aktivoida lapsia liikkumaan. Elämäämme
tulleet rajoitukset saattavat passivoittaa meitä kaikkia. Huolehditaan kuitenkin
riittävästä liikunnasta myös näinä päivinä. Liikkuessamme yhdessä lasten kanssa
saamme itsekin vaihtelua arkeen ja mikä arvokasta, olemme läsnä. Sopisiko teidän
päiväänne vähintään 1h ulkoliikuntaa yhdessä? Pelejä, leikkejä jne. Vain
mielikuvitus on rajana!
Nykyaikana meillä on loistavat mahdollisuudet aktivoida lapsia myös erilaisten
haasteiden, kisojen ja tehtävien kautta. Tässä esityksessä on muutamia esimerkkejä
lasten aktivoimiseen jääkiekon näkökulmasta. Voitte halutessanne rakentaa niistä
viikkokisoja ja huomioida aktiivisia lapsia esimerkiksi joukkuetasolla!
Tehdään tästä yhteinen asia.

PELAAJALLE,
Urheilussa on sellainen sanonta, että haasteet kasvattavat. Varmasti harmittaa, kun et pääse
harjoittelemaan yhdessä joukkuekavereidesi kanssa samaan kaukaloon. Sinulla on kuitenkin
mahdollisuus kehittyä jääkiekossa tarvittavissa ominaisuuksissa myös nyt, jolloin
joukkueharjoittelua ei voi toteuttaa. Pohdi myös itse mitä voisit tehdä.
Tässä esimerkkejä:
Voit parantaa fyysistä kuntoasi, jotta jaksat luistella koko pelin kovalla vauhdilla – lähde
lenkkeilemään, pelaa rajoituksia kunnioittavasti pihassa, pyöräile, lähde metsäretkelle jne.!
Tarvitset käsien voimaa laukomisessa, jalkojen voimaa luistelussa, keskivartalon voimaa
kaikessa mitä jäällä teetkin – suunnittele yhdessä vanhempiesi / valmentajan kanssa itsellesi
lihaskuntopiiri ikäsi ehdoilla! Haasta myös vanhemmat ja sisarukset tekemään samat liikkeet!
Harjoittele tekniikka samalla tavalla kuin kesälläkin – lauo levyltä ja tee
puukuulaharjoitteita!
Harjoittelun lisäksi: auta vanhempiasi kotitöissä sekä opiskele tunnollisesti myös kotioloissa.
Fiksu jääkiekkoilija toimii vastuullisesti myös kaukalon ulkopuolella!

KAIKILLE!
Aktivoidaan toinen toisiamme liikkumaan ja harjoittelemaan!
Muodostakaa joukkuekohtaisia viikkokisoja ja päivätehtäviä. Niiden keksiminen ja
organisoiminen vaatii lähinnä viitseliäisyyttä ja mielikuvitusta. Tarvittaessa seurat ja
joukkueet saavat apua saa oman alueen aluevalmentajalta.
Kerro harjoittelustasi somessa ja innosta myös muita liikkumaan!
Joko keksit viikonlopuksi haasteen?

HAASTE NRO 1: ”BARKOVIN KÄDET”
Kuinka monta kertaa saat tehtyä puukuulalla / tennispallolla kahdeksikon 30 sekunnissa?
Aika: 30 sekuntia.
Keilojen / kiekkojen väli: 50 cm.
Suorituksia: niin paljon kuin haluat!
Kerro tuloksesi myös joukkuekavereille!

PS: Connor McDavid sai 24.

HAASTE NRO 2: ”LAINEEN PYSSY”
Kuinka monta osumaa saat maalin keskellä roikkuvaan ”maaliin” kymmenellä kiekolla?
Suoritus: 10 kiekkoa  kuinka monta osumaa?
”Maali”: pullo/mehupurkki/vastaava. 40cm yläriman alapuolella (kiinnitä narulla).
Laukomisetäisyys: 5 metriä maalista.
Suorituksia: niin paljon kuin haluat!

Kerro tuloksesi myös joukkuekavereille!
Paljonko vanhempasi saavat? 

HAASTE NRO 3: ”RANTASEN FYSIIKKA”
Kuinka monta kertaa teet viikossa lihaskuntopiirin?
Yhden kerran läpi päivässä = 1 piste.
Liikkeet (joukkueen yhdessä sopimat tavat):
Vatsat: 2 x 20
Selät: 2 x 20
Punnerrukset: 2 x 20
Etukyykyt: 2 x 20
Askelkyykyt: 2 x 20
Huomioitavaa:
Muokatkaa liikkeet tarvittaessa pelaajan iälle sopiviksi.
Lihaskuntoa tehtäessä vastukseksi kyykyissä riittää lapsilla hyvin maila, harjoittelu oman kehon painolla.

HAASTE NUMERO 4: HAASTAKAA TOISENNE”
Kuten kolmesta esimerkkihaasteesta näkyy, erilaisille haasteille on vain mielikuvitus rajana!
Haastakaa toisenne. Sopikaa vuorotellen suorituksista. Kisailkaa hyvässä hengessä keskenään.
Olkaa rehellisiä toisillenne, kuten hyvässä jääkiekkojoukkueessa kuuluukin!
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TSEMPPIÄ HARJOITTELUUN!

