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 نکات کلی ورزش در بارداری

 (  دقیقه 20-30)زمان انجام تمرینات کافی و مناسب باشد 

اتاق دارای تهویه مناسب باشد 

مادر به اندازه کافی مایعات و آب قبل و حین ورزش مصرف کند. 

لباس گشاد و راحت باشد 

 انجام شود( فرش، فوم)تمرینات در سطح نسبتا نرم. 

تغییر حرکات به آهستگی انجام شود. 

قبل و بعد از هر حرکت یک تنفس عمیق شکمی انجام دهید 

بر روی حرکات بدن خود و جنین، انقباض و رهایش عضالت تمرکز کنید. 

تمرینات با تنفس شکمی و تن آرامی پایان گیرد. 



 کاهش درد و گرفتگی گردن•
 آرام شدن بدن، کمک به بی خوابی و کاهش سردرد•









4a- پشت قوس دار 



4b-   نیم خیز حاملگی 



4c- دوران لگن 



4d-  پل حاملگی 



4e-  حرکت گهواره 



5a-  چرخش دورانی پا از پهلو 



5b-  نیم کمان پا از پهلو 

 ثانبه نگاه دارید و سپس پا را پایین بیاورید 15-30حرکت نیم کمان را •
سپس زانوی رویی را به شانه نزدیک کنید، دست را دور آن حلقه کنید و در بغل بگیرد، چند لحظه نگه •

 دارید و بعد رها کنید
 چند نفس عمیق بکشید، چشم ها را ببندید و بدن را شل کنید •
 حرکات را در سمت مقابل تکرار کنید•



 (I)چرخش جنین  -6

 (داخلی و خارجی)تقویت عضالت مایل شکمی •

 تقویت عضالت کمری و طرفین ستون مهره•

 تقویت شانه، کمر، بازو و باسن•

10-5 بار در هر طرف انجام دهید 
حتما باسن و کمر روی زمین باشد 
 با بازدم بدن را بلند کرده و با دم آن را

 پایین بیاورید



 (II)چرخش جنین  -6



 (کگل)تقویت عضالت لگن  -7

 پرینه ناحیه عضالت تقویت•
 بواسیر و یبوست از پیشگیری•
  زایمان برای آمادگی•
  جنسی عملکرد بهبود•

oبا دم عمیق عضالت را منقبض و با بازدم عضالت را رها کنید 
oبار  5-10: دفعات انجام 



 اتساع سینه  -8



 اتساع سینه  -8

 تقویت عضالت ران، باسن، سینه، طرفین ستون مهره ها و کمر•
 اتساع قفسه سینه، ریه و افزایش ظرفیت تنفسی•



 تن آرامی -9


