
ARIKETA
FISIKOA
URGULLEN

Hiriko gune naturalek aukera
paregabea eskaintzen digute ariketa
fisikoa modu merke, jasangarri eta
gozagarrian egiteko. Leku irekian eta
naturarekin kontaktuan aritzeak

endorfinen maila hobetzeaz gain, D 
bitamina sortzen lagunduko digu, bitamina sortzen lagunduko digu, 
baita lasaitzen edo eta estres maila

baretzen ere.

Honako ibilbide honetan, Urgull
mendian zehar hamar puntu zehaztu
dira eta maila eta adin guztietarako
ariketak proposatzen dira. Ariketa
bakoitzaren iraupena zure esku dago.bakoitzaren iraupena zure esku dago.
Anima zaitez Urgull mendia beste era

batean ezagutzen!
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Ireki zure mugikorreko kamara eta, QR kode honen bidez.
ibilbide ezberdinak ikusteko aukera izango duzu.
Bertan hainbat ariketa eta bideo topatuko dituzu.

1. Eskailerak igo eta jaitsi.

2. Lerro zuzenean ibili.

3. Belauna 5 segundo altxatu.

4. Tximeleta, besoak gora eta behera.

5. Besoak altxatu eta gerria mugitu.

6. Bankuan eseri eta altxatu.

7. Nonbait helduta oin-puntetan7. Nonbait helduta oin-puntetan

    jarri.

8. Alboetara hankak aldendu.

9. Belardian abdominal txikiak.

10. Eserita, hanka bat igo eta gero

     bestea.

1. Eskailerak binaka igo.

2. Korrika egin belaunak igoz.

3. Horma bat igo buruz bera.

4. Flexioak egin.

5. Zutik egonda aurreraka etzan

    sabelarekin lurra ikutu gabe.

6. Kukubilko jarri.6. Kukubilko jarri.

7. Plantxa egin eta mantendu.

8. Bankua edo harresia hanka

    batekin igo.

9. Horman eserita mantendu.

10. Burpee-ak egin.

1. Igel saltoak egin.

2. Hartzaren pausoak eman.

3. Trizeps flexioak harresian.

4. Kukubilkoz jarri eta salto.

5. Matxinsalto flexioa.

6. Karramarro pausoak, buruz gora

    etzanda atzeraka ibili.    etzanda atzeraka ibili.

7. Ipurmasaileko zubia.

8. Zangoak igota flexioak egin.

9. Albo-plantxa egin.

10. Horma batean pinua egin.
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CRISTINA ENEA FUNDAZIOA
Mandasko Dukearen Pasealekua, 66
20012 Donostia - San Sebastián
Tel.: 943 453 526 Fax: 943 471 414
cristinaenea@donostia.eus
www.cristinaenea.eus

San Telmo
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ezberdinetatik
hasi daiteke
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Natur Txokoa

Paseo berria
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Ezin da ukatu Urgull mendia hiriko 
paisaiaren parte dela. Donostiako 
herrigune nagusia eta arrantza 

portua bere babesean eraiki ziren. 
Antzinako hiria harresi batzuen 
barruan babestua zegoen eta bere 
biztanleriaren defentsa mendian 
zeuden gotorleku ezberdinetatik zeuden gotorleku ezberdinetatik 

egiten zen.

Aspaldi, kontinentetik banandutako 
uharte bat izan zen, baina olatuek 
utzitako errekarriek eta hareak, 

Urumea ibaitik zetozen materialekin 
batera, lehorrera lotu zuten.

Mendiaren kokapena dela eta, 
itsasora zuzenean irekitako eremuak 

topatuko ditugu, eta baita 
babestuagoak daudenak ere. Honela, 
itsasertzeko ohiko landareak eta 

beste ingurune batzuetako espezieak 
aurkituko ditugu.

Urgull mendiko natura eta ondarea Urgull mendiko natura eta ondarea 
guztiona da, zaindu dezagun.


