PARKOUR -LIIKUNTAVÄLINEET MONIPUOLISEEN LIIKKUMISEEN

Tanja Lindner, liikunnanopettaja

ENNALTAEHK ÄISEVÄ LIIKUNTA.
Lapsen liikkuvat jokapäiväisessä elämässä entistä vähemmän. Ilman liikuntaa perustaitojen, kuten
kiipeily, hyppääminen, tasapainoilu ja muu kehonhallinta ei kehity ja liikunnan puute johtaa usein
paino- ym. kehon ongelmiin. Luonnollinen liikkuminen edesauttaa motorista, sosiaalista ja henkistä
kehittymistä. Kju:b liikuntaympäristö aktivoi luonnollisen halun liikkumiseen ja erinomainen tapa
ennaltaehkäistä ongelmia, joita aiheutuu liikunnan puutteesta.
LIIKUNNAN VALLANKUMOUS.
Kju:b vastaa klassisen koululiikunnan ja lajiharjoittelun tarpeisiin sekä tarjoaa monia uusia harjoittelumahdollisuuksia. Liikuntasali muuttuu kokemusten maailmaksi ja innostaa eri-ikäiset käyttäjät aktiiviseen liikkumiseen. Oppimalla ja harjoittelemalla voimistelussakin tuttuja liikesarjoja, stimuloidaan
kehon motorista kehittymistä.

[Uutta intoa liikkumiseen.]

Vinoseinä

[Helppo ottaa käyttöön. Herättää lasten ja
nuorten luonnollisen halun liikkua.]

Kaide
Kjub, iso

Irrotettava pehmuste

Kiipeilyverkko

Wall, iso

Yhdistämällä elementtejä yhä laajemmin
suosituista ja kasvavista Parkour, Freerunning ja Tricking lajeista, saadaan maksimaalinen hyöty tasapaino-, lihaskunto-, voima-, koordinaatio- ja kestävyysharjoitteluun. Kju:b
elementeillä voidaan rakentaa nopeasti sopiva liikkumisympäristä kohderyhmän mukaan: päiväkotiikäiset, nuoret, aikuiset.
Kju:b konseptin erittäin motivoiva liikkumisympäristö ruokkii halua aina uuteen harjoittelukertaan,
mikä mahdollistaa kehon kunnon ja motoriikan pitkäjänteisen kehittymisen eri ikä- ja taitotasoilla.

KJU:B, INNOSTAVA LIIKUNTAKONSEPTI.
FILOSOFIA
Jokaisella on yksilöllinen tapa ja kyky liikkua. Innovatiivinen Kju:b konsepti aktivoi kaikissa
eri ikä- ja käyttäjäryhmissä luonnollisen tarpeen ja halun liikkua sekä tarjoaa monipuoliset
harjoittelumahdollisuudet. Oli kyseessä sitten lapsi, nuori tai aikuinen, Kju:b kiihdyttää käyttäjät liikkeeseen. Uusi innostava liikuntavälinekonsepti!
						Kju:b kondeptin kehittäjät
M. Wergen

D. Borschel

VÄLINEET
Kju:b on modulaarinen - kuutiot, seinät, tangot ja puomit yhdistävä - liikuntavälinejärjestelmä, joka soveltuu niin kuntoiluun kuin koululiikuntaan, parkouriin tai esterataharjoitteluun
poliisille tai puolustusvoimille. Innovatiivinen järjestelmä kehittää liikkujan luovuutta ja
mahdollistaa liikuntaympäristön muuntamisen mielikuvitusta käyttäen. Eri-ikäisille ja eri
käyttäjäryhmille soveltuvilla elementeillä voi toteuttaa innostavan liikuntaympäristön. Elementit kiinnitetään toisiinsa yksinkertaisella pikalukituksella, mahdollistaen esimerkiksi tankojen
ja puomien asentamisen eri korkeuksille ja etäisyyksille sekä muunneltavuuden.

YKSI LIIKUNTAVÄLINE. MONIA MAHDOLLISUUKSIA.
Kju:b konseptin modulaarisuus mahdollistaa tilankäytön aivan uudella tavalla. Kju:b elementeillä
voidaan rakentaa luovasti lukematon määrä erilaisia liikuntaympäristöjä käyttäjäryhmän ikäryhmän
ja taitotason mukaan. Kaikkein tärkeintä on käyttäjien omatoimisuus ja osallistuminen Kju:b liikuntaympäristön kokoamisessa, opettajan ottaessa tässä enemmän sivustakatsojan roolin. Tämä motivoi
ja aktivoi etenkin kouluikäisiä liikkumaan. Kokeneemmille liikkujille Kju:b mahdollistaa aina haastavampien ratojen rakentamisen.

LOPUTTOMASTI MAHDOLLISUUKSIA.
Innovatiivinen plug-in kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa useiden eri kokonaisuuksien rakentamisen.
Kju:b elementit, tangot, puomit ja lisävarusteet, kuten esimerkiksi kiipeilyverkot ja köysitikkaat, voidaan helposti ja nopeasti yhdistää toisiinsa. Liikunta ei ole enää tavanomaista – nyt se on innostavaa ja
todella hauskaa. Kju:b tarjoaa uskomattoman määrän tuttuna ja täysin uusia harjoittelumahdollisuuksia. Jopa joukkuelajien harjoittelu on huomioitu: Kju:b kuutioihin ja seiniin voidaan helposti yhdistää
elementtejä myös koripallon ja jalkapallon harjoitteluun.

Koripalloteline

• turvalliset välineet ainutlaatuisen plug-in lukitusjärjestelmän ansiosta

Cube, pieni

• säästää tilaa ja aikaa
• valmistettu kestävistä materiaaleista

[“Tämä liikuntaympäristö tarjoaa lapsille ja nuorille luontaisen tavan harjoittaa kehon
taitoja. Kiipeily, hypyt ja muut liikkeet kehittävät lihaskuntoa ja motoriikkaa. Tasapainoilu ja
esteiden ylittäminen lisää liikkumisen taitoja ja kehon hallintaa. Kju:b liikuntavälineet tarjoavat loputtomasti mahdollisuuksia lapsille ja nuorille kehittää taitajaan leikinomaisesti…”]

Tikkaat

Laskettava pyöräalusta. Helppo ja
kevyt liikutella.
Innovatiivinen
kiinnitysjärjestelmä

Jalkapallo tarkkuusmaali

KUNTOILU JA URHEILU

PÄIVÄKOTI-IKÄISET

LIIKUNTAHALLIT
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