
AI NEVOIE:
Steaguri de jonglat sau mingi de jonglat (sau de ex mere)

CORPUL OMENESC ŞI SPORTUL

POŢI DEVENI MAI ŞIRET PRIN SPORT? 

ÎNCEARC Ă!

Aşa poţi învăţa să jonglezi!
1. Ia o minge, arunc-o şi prinde-o cu o mână. 

Ai grijă ca mingea să urce la nivelul frunţii. 

2. Apoi arunci mingea într-un arc la nivelul frunţii 

din mâna dreaptă în cea stângă şi înapoi.   

3.  Ia acum 2 mingi într-o mână. Aruncă tot 

aceeaşi minge într-un arc de la stânga la 

dreapta. Încearcă să ţii bine de cealaltă 

minge şi să nu o pierzi.  

4.  Dacă vrei să arunci 2 mingi, la început una 

se afl ă în mâna dreaptă şi una în cea stângă. 

Aruncă întotdeauna o minge în arc în 

cealaltă mână. La primele încercări mingile 

vor cădea la podea, dar nu are nimic. Cu 

timpul vei reuşi să prinzi mingile! 

5.  Când aceasta funcţionează deja bine, poţi lua 

3 mingi! În mâna care începe se afl ă 2 mingi. 
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CE SE ÎNTÂMPLĂ?
Jonglarea îţi îmbunătăţeşte concentrarea şi creativitatea. În afară de asta poţi 

corecta interacţiunea celor două mâini, dar si a ochilor şi mâinilor.

Poate ai remarcat în timpul exersării că jonglarea este relaxantă?

DE CE ACEST LUCRU?
Creierul tău este format din două jumătăţi, care sunt legate prin căi nervoase. 

Prin mişcările încrucişate de la jonglare sunt întărite legăturile dintre cele două 

jumătăţi, şi acestea lucrează mai bine împreună. În afară de aceasta se alcătuiesc 

noi căi nervoase în creierul tău. Aceasta înseamnă că prin jonglare creierul tău 

devine „fi t“.

Efectul meditativ, relaxant al jonglării rezultă din mişcarea ritmică şi egală şi 

concentrarea pe un singur lucru. 

UNDE AM NEVOIE DE ASTA?
Noile căi nervoase te ajută la învăţarea de noi lucruri, dar şi la citit şi la scris. În 

afară de asta, poţi scăpa prin jonglare foarte uşor de stres. 

DE ALTFEL:

Nu fi  frustrat dacă nu funcţionează imediat! 

Prin exerciţiu devii maestru/maestră!

Jonglarea are efecte bune şi înainte să ajungi 

maestru sau maestră în jonglări! 

JONGLIARE 
               SPORT




