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Week 02 

p 

Day 1
Warm up 

2 round 

 Floor To Ceiling  Jump 

 Shuffle Punches 
 

3 round 30sec  

 Hollow  

 Arch 

 

Rest 30 sec 

 

 

Wod 

7 round for time                      

 21 Rep  Jumping Jacks 

 7 Rep   10 kg   DB Sumo Dead Lift 

 21 Rep  Mountain Climber Pulls 

 7 Rep  5 kg  DB Push Press 

 

Cool down 

3 round 30 sec  

 Sitting Hamstring Stretch Right  

 Sitting Hamstring Stretch Left  

 Butterfly Pose

  

https://www.aparat.com/v/gjtyT
https://www.aparat.com/v/Y4mDp
https://www.aparat.com/v/DlnXP
https://www.aparat.com/v/DlnXP
https://www.aparat.com/v/eLcHp
https://www.aparat.com/v/m0zBv
https://www.aparat.com/v/CE8Pv
https://www.aparat.com/v/HeKhZ
https://www.aparat.com/v/DwyVE
https://www.aparat.com/v/s6MBv
https://www.aparat.com/v/k3lG8
https://www.aparat.com/v/k3lG8
https://www.aparat.com/v/fB7lG
https://www.aparat.com/v/fB7lG
https://www.aparat.com/v/v2ZHg
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Day 2 rest   

 

 :توضیحات تکمیلی

 هفته دومبرنامه روز اول  

ن را انجام دهید در انجام حرکات آباشد که شما باید در کمترین زمان ممکن  می هراند 7واد اول شما یک فورتایم 

 .پشتیبان بفرستیدعجله نکنید شب قبل از تمرین ویدیو حرکات را نگاه کنید سپس رکورد و شرح حال خود را برای 

 ... و یا هر نکته ی دیگری سان بودن یا مشکل بودن وادآ ،زمانبه عنوان مثال: 

کنید اما نحرکاتی که به عنوان سرد کردن و گرم کردن برای شما در نظر گرفته شده نباید کمتر شود و ان را حذف 

 .میتوانید به ان اضافه کنید و حرکات دیگری را هم اجرا کنید

 استراحت و ریکاوری: هفته دوم روزدوم
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Day 3 
Warm up 

3 round 30 sec  

 Squat Knee Ups 
  Squat Jacks 
 3*12 Cat Cow 

3 round * 20 Rep 

 Side Crunches 

 Heels To The Heaven  

 

 

 

 

 

 

Wod  

AMRAP  20 min 

 3 Rep Inchworm 

 6 Rep 5 kg  DB Lunges 

 9 Rep  Sit Up 

 
 

Cool down 

 Forward Bend  

 Glute Stretch Right 

 Glute Stretch Left 

  

https://www.aparat.com/v/LhtTM
https://www.aparat.com/v/29y8H
https://www.aparat.com/v/m8rcM
https://www.aparat.com/v/nWy6j
https://www.aparat.com/v/CvGJt
https://www.aparat.com/v/oCSjJ
https://www.aparat.com/v/OZ4tU%20Inchworm%2047
https://www.aparat.com/v/Yto9W
https://www.aparat.com/v/X3kuR
https://www.aparat.com/v/g8bnF
https://www.aparat.com/v/g8bnF
https://www.aparat.com/v/LFkHc
https://www.aparat.com/v/80wYj
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Day 4 rest 
 

 

ی صصتخ گرم کنید اگر حرکتwarm upد عضالتتان را با استفاده از حرکات یخودتان را کامل گرم کن

 .یا مورد عالقه ی برای گرم کردن دارید  از آن استفاده کنید

 سپس دو حرکت هالو و اچ را برای تقویت عضالت مرکزی انجام دهید

 .مفید است(راه رفتن روی دست)ماتی هنداستندواک دحرکت اینچ ورم برای اموزش مق

دور حرکات تعیین شده را  5میباشد شما باید work out dailyبرنامه اصلی شما واد نام دارد مخفف  

با تکرارها در کمترین زمان ممکن انجام دهید در حرکت سوم شکم وی اپ در صورتی که نتوانستید از 

حرکت شکم معمولی دراز و نشست استفاده کنید در حرکت اخر هم اگر کتل بل در دسترس نبود با دمبل 

 .حرکات را انجام دهید

ی صصگرم کنید اگر حرکت تخwarm upد عضالتتان را با استفاده از حرکات یخودتان را کامل گرم کن

.از آن استفاده کنیدیا مورد عالقه ی برای گرم کردن دارید  

 توضیحات تکمیلی :

 هفته دوم سومبرنامه روز 

را انجام دهید در انجام بیشترین تکرار  تعیین شده که شما باید در زمان دقیقه میباشد 20امرپ شما یک  دومواد 

نکنید شب قبل از تمرین ویدیو حرکات را نگاه کنید سپس رکورد و شرح حال خود را برای پشتیبان  حرکات عجله

 .بفرستید

 ... و یا هر نکته ی دیگری سان بودن یا مشکل بودن وادآ ،زمانبه عنوان مثال: 

کنید نا حذف ن رآحرکاتی که به عنوان سرد کردن و گرم کردن برای شما در نظر گرفته شده نباید کمتر شود و 

امروز دو حرکت شکم برای شما در نظر گرفته  ن اضافه کنید و حرکات دیگری را هم اجرا کنیدآاما میتوانید به 

 است. شده

 : استراحت و ریکاوریهفته دوم  چهارم روز
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Day 5 

Warm up 

3 round 1 min  

 Plie Squat Hops 

 Ski Hope 

 

3 round 30 sec 

 Lying Twist Stretch Left 

 Lying Twist Stretch Right 

 

 

 

 

 

 

 

Wod  

AMRAP 15 min 

 5 Rep 5 kg    DB Clean 

 5 Rep  5 kg    Devil Press 

  

Cool down 

3 round 30 sec  

 Sitting Hamstring Stretch Right  

 Sitting Hamstring Stretch Left  

 Butterfly Pose 

 

 

  

https://www.aparat.com/v/OmyA6
https://www.aparat.com/v/BRSh3
https://www.aparat.com/v/UTf9S
https://www.aparat.com/v/E3LaX
https://www.aparat.com/v/YpjrS
https://www.aparat.com/v/bGdrc
https://www.aparat.com/v/i5GF6
https://www.aparat.com/v/i5GF6
https://www.aparat.com/v/i5GF6
https://www.aparat.com/v/k3lG8
https://www.aparat.com/v/k3lG8
https://www.aparat.com/v/fB7lG
https://www.aparat.com/v/fB7lG
https://www.aparat.com/v/v2ZHg
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Day 6 rest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 توضیحات تکمیلی :

 هفته دوم پنجمبرنامه روز 

ممکن را انجام دهید تعیین شده بیشترین تکرار  میباشد که شما باید در زمان   دقیقه 15امرپ شما یک سوم واد 

انجام حرکات عجله نکنید شب قبل از تمرین ویدیو حرکات را نگاه کنید سپس رکورد و شرح حال خود را برای در 

  .پشتیبان بفرستید

 ... و یا هر نکته ی دیگری سان بودن یا مشکل بودن وادآ ،زمانبه عنوان مثال: 

 .در ضمن سبک و سنگین بودن وزن دمبل ها را گزارش دهید 

کنید نرا حذف  هانآن سرد کردن و گرم کردن برای شما در نظر گرفته شده نباید کمتر شود و حرکاتی که به عنوا

 اضافه کنید و حرکات دیگری را هم اجرا کنید هانآاما میتوانید به 

 : استراحت و ریکاوریهفته دوم  ششم روز
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 ،سمه ساز هم هستیک مج کار کراسفیتیک 

 هسازاونجوری که میخواد بدنش را می

 موفق باشید


