


I rörelsebingo skall du samla bingorader med fyra övningar per rad. Börja med den 
roligaste muskelövningen och sedan gör du så många fulla rader du orkar. 

Fyra övningar i rad ger en bingorad! Vill du träna mer är det är det bara att köra rad 
efter rad, horisontalt, vertikalt och korsvis. Alla håll fungerar! Det blir tio rader om du 
utför hela bingot.

Några övningar behöver ett underlag. Övningar uppfrån ner, och vänster till höger

Skidhopp
Vänster hand och höger fot fram samtidigt som höger hand och vänster fot är bak, 
och sedan tvärtom. Hoppa såhär 20 gånger.

Björngång
Böj dig ner och sätt händerna i marken. Gå sedan framåt med händer och fötter i 
marken. Gå så här i fem meter.

Magmuskler
Lägg dig på rygg och böj benen. Rulla upp så att dina händer rör vid knäna och rulla 
ner igen. Upprepa 20 gånger.

Armpressar mot vägg
Ställ dig med händerna mot väggen och armarna raka. För fötterna bakåt, så att du 
lutar mot väggen. Gör 20 st. armpressar.

Krabba
Sätt dig ner, sätt händerna i golvet bakom dig och lyft upp baken. Gå sedan framåt 
som en krabba i fem meter.

X- hopp
Hoppa ut med armarna och benen och ihop igen. Upprepa 20 gånger.

Delfinen
Sätt armbågarna i golvet framför dig och sätt tyngden på armbågarna. För upp höften 
så högt du kan. Hålls här i 30 sekunder.



Rulla
Lägg dig ner och sträck fram armarna. Håll hela kroppen riktigt rak och rulla sedan  
fem varv åt ena hållet och fem varv tillbaka. 

Grodhopp
Böj benen och sänk rumpan. Sträck på benen och hoppa upp i luften. Upprepa 20 gånger. 

Trappsteg
Du behöver ett trappsteg eller pall att stiga upp på. Stig sedan upp och ner. Byt turvis 
fot, så att du turvis börjar med ena benet och turvis med andra benet. Gör 30 gånger.

Ryggmuskler
Lägg dig ner på golvet/marken och sträck fram armarna. Lyft sedan upp höger arm 
och vänster ben. Upprepa rörelsen 20 gånger.

Masken
Börja med att böja dig ner och sätta händerna i marken. Promenera sakta framåt med 
händerna. Sedan skall fötterna gå fram mot händerna. Upprepa 10 gånger.

Kullerbytta eller rulla
Böj dig ner på huk. Sätt händerna i golvet framför dig och placera huvudet mellan 
händerna. För upp baken och gå sakta lite framåt med fötterna. Sakta rullar du över 
och har gjort en kullerbytta.

5 m Löpning:
Placera ut två märken att löpa runt, med ungefär 5m mellan. Löp sedan 10 gånger av 
och an. Böj dig ner och rör vid märket då du vänder. 

Sitt och vila mot väggen:
Luta dig mot väggen och glid ner med höften. Sitt sedan stilla och spänn benen i 90 
grader. Sitt så i 30 sekunder.

Vila:
Ligg ner en minut och vila.


