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EXERCIŢII  PENTRU BRAŢE CARE POT FI 

EXECUTATE DE ACASĂ 
 

Antrenarea braţelor şi a mâinilor este la fel de importantă precum tonifierea 

abdomenului sau a picioarelor.  

Le poţi practica chiar la tine acasă.  

 

 

1. EXERCIŢII CU GANTERE (STICLE DE PLASTIC PLINE CU APĂ 

SAU CU NISIP)  

 

Criss-Cross Gantere  
Alege greutăţi de 1-2 kg. cu timpul vei reuşi să treci la gantere de 2-3 kg.(fete).3-5 kg (băieti) 

 

 

 Ia ganterele în mână. Lasă braţele jos.  

 Ridică o ganteră la nivelul umerilor.  

 Lasă jos braţul. Repetă mişcarea cu 

cealaltă mână.  

 Realizează cel puţin 10-15 ridicări cu 

fiecare mână.  

 Tine o pauză de 10-15 secunde, apoi 

repetă exerciţiul.  

 

 

      

                          Aripi de liliac 

 

 

 Ţine picioarele îndepărtate. Ia în 

mână ganterele.  

 Braţele sunt întinse. Ridică 

greutăţile la nivelul umerilor.  

 Începe rotaţia într-o singură 

direcţie. Pentru rezultate vizibile repetă 

mişcarea de 20 de ori.  

 Ţine o pauză de 10 secunde, 

apoi schimbă direcţia. Repetă tot de 

20 de ori.  
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Exerciţiu pentru triceps  
Aceste exerciţii pentru braţe ajută la dezvoltarea tricepsului şi a musculaturii în 

zona umerilor. 

 

 

 Ţine picioarele depărtate la 

nivelul umerilor.  

 Ia greutatea în mână.  

 Ridică gantera deasupra 

capului cu ambele mâini.  

 Îndoaie coatele pentru a 

lăsa greutatea să coboare în spate.  

 Efectuează cel puţin 20 de 

repetiţii.  

 

 

 

 

 

 

 

2. EXERCIŢII ANTEBRAŢ  

- Exerciţiu pe bancă (scaun)  
 

Nu ai o bancă de fitness acasă? Nici o problemă. Poţi să efectuezi acest exerciţiu 

pentru întărirea antebraţului şi a umerilor cu ajutorul unui scaun. Pentru a evita 

accidentările, sprijină scaunul de un perete.  

 

 

 Sprijină-te pe 

braţe.  

 Ţine picioarele 

întinse.  

 Îndoaie coatele şi 

lasă-te jos pentru a fi 

paralel cu solul.  

 Ridică-te şi repetă 

exerciţiul de 10-20 de 

ori. 
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Ridicare gantere  
Exerciţiul acţionează asupra zonei antebraţului. 

 

 Ţine picioarele depărtate la 

nivelul umerilor.  

 Ia ganterele de 1-2 kg /3-5 

kg în mână.  

 Îndoaie-ţi coturile şi ridică 

ambele greutăţi la nivelul 

umerilor.  

 Repetă exerciţiul de 20 de 

ori.  

  Ţine o pauză de 10 

secunde şi repetă din nou setul.  

 

 

 

 

 

- Flotări la perete  
Încearcă aceste tipuri de exerciţii pentru braţe. Nu ai nevoie de gantere sau alte 

accesorii. Aceste seturi de mişcari îti tonifiază bicepsul, îti întăresc antebraţul şi 

musculatura sânilor. Acest exerciţiu te ajută să-ţi menţii corpul în formă. 

 

 Aşează-te cu faţa la o distanţă 

de cel puţin un metru de la perete.  

 Sprijină-te de perete cu palmele 

tale.  

 Efectuează 10 -20 de flotări.  

 Ţine o pauză de 10 secunde 

apoi repetă setul.  
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- Sumo genoflexiuni  
Lucrează abdomenul, posterior şi braţele. 

 

 Îndepărtează picioarele. Ia 

ganterele (de 1-2 kg/3-5 kg) în mână.  

 Execută o genoflexiune 

ridicând ganterele la nivelul umerilor.  

 Revino la poziţia iniţială. 

Repetă această mişcare de 10 -20 de 

ori.  

 Ţine o pauză de 10 secunde 

apoi repetă exerciţiul de înca 10 ori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exerciţiu  pentru braţe-echilibru  
 

 

 Stai în picioare pe o saltea. Ia 

ganterele în mână.  

 Simultan ridică greutăţile la 

nivelul bicepsului şi îndoaie 

genunchii.  

  Ţine poziţia timp de 3-4 

secunde.  

  Ridică ganterele deasupra 

capului.  

 Lasă jos piciorul şi ganterele. 

Repetă exerciţiul cu celălalt picior. 

 Schimbă picioarele şi poziţia 

de cel puţin 10-20 de ori.  
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- Planşa cu o singură mână  
Controleză-ţi mişcările pentru a reuşi să-ţi păstrezi echilibrul. Încordează-ţi 

muşchii pentru a efectua acest tip de exerciţii.  

 

 

 Adoptă poziţia 

pentru a realiza flotări. 

Ţine corpul drept.  

  Lasă-te pe coate. 

Ridică braţul drept la 

nivelul capului.  

 Menţine poziţia 

timp de 15-20 de secunde. 

Schimbă mâna. 

  Repetă mişcarea cu 

ambele brate de cel puţin 

10 ori.  

 

 

 

 

 

3, EXERCIŢII UMERI  

- Exerciţiu umeri 3 în 1  

 

Încălzeşte-ţi braţele cu nişte rotaţii în fiecare direcţie. 

 Îndepărtează 

picioarele. Ia greutăţile 

în mână. 

 Ridică ganterele la 

nivelul umerilor.  

 Ridică-le deasupra 

capului. 

 Lasă jos greutăţile 

şi repetă exerciţiul de 20 

de ori.  

 Încordează-ţi 

muţchii abdominali 

pentru efect dublu.  
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- Exerciţiu cu gantere pentru umeri I. (improvizaţi rucsac cu greutăţi în 

interior, bidon cu apă)  
Dezvoltarea musculaturii braţelor şi ai umerilor se poate realiza cu ajutorul unor 

exerciţii simple.  

 

 

 Îndepărtează picioarele. Ia 

ganterele în mână.  

 Ridică greutăţile la nivelul bărbiei 

urmărind linia corpului.  

 Menţine poziţia timp de 10-15 

secunde.  

 Lasă jos greutăţile şi repetă 

exerciţiul de 10 ori.  

 

 

 

 

 

 

- Exerciţiu cu gantere pentru umeri II.  
 

Prelucrarea deltoizilor , spatele, abdomenul şi braţele. 

 

 Îndepărtează picioarele. 

Ia greutăţile în mână.  

 Apleacă-te puţin în faţă.  

 Ridică ganterele lateral 

la nivelul umerilor.  

 Menţine poziţia timp de 

10-15 secunde.  

 Lasă jos greutăţile şi 

repetă mişcarea de 10 de ori.  

 


