AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
W CZASACH PANDEMII

Rok czasu nasi uczniowie praktycznie pozostają w domach, nie sprzyja
to aktywności fizycznej. Siedzący tryb życia i niski poziom aktywności
fizycznej mają negatywny wpływ na nasze zdrowie, a także
samopoczucie. Dodatkowo narażeni jesteśmy na stres związany z
izolacją, czy też samą sytuacją pandemii i wiadomościami jakie do nas
docierają. Aktywność fizyczna jest niezbędna dla zachowania zdrowia
psychicznego i fizycznego w tym okresie. Poniższa prezentacja daje
kilka rozwiązań jak można funkcjonować w czasie tego trudnego czasu
dla nas wszystkich.

NA WSTĘPIE ROZWIĄŻ
QUIZ I ODPOWIEDZ SOBIE
NA PYTANIE „CZY
PROWADZISZ ZDROWY
TRYB ŻYCIA?”
https://forms.gle/AU
6v5SyJsd1rmy9H9

MASZ NADWAGĘ CZY
NIEDOWAGĘ ?
o BMI (ang. Body Mass Index) to współczynnik masy ciała, który obliczamy
dzieląc masę ciała (podaną w kilogramach) przez wzrost podniesiony do
kwadratu (podany w metrach).
Możesz skorzystać z kalkulatora online https://bmi-online.pl/
o Kalkulator BMI został opracowany na podstawie danych opublikowanych przez
Światową Organizację Zdrowia.
o BMI służy głównie do oceniania ryzyka wystąpienia groźnych chorób:
miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, czy nawet
nowotworów. Większość tych chorób ma swoje źródło w otyłości i właśnie
dlatego kalkulator BMI to tak ważne narzędzie, które pozwala w łatwy sposób
obliczyć swój wskaźnik masy ciała.
o Pamiętaj, że im wyższy współczynnik BMI, tym większe ryzyko zapadnięcia na
rozmaite schorzenia.

o Warto dodać, że pomiar BMI nie będzie do końca wiarygodny u osób
uprawiających sport i u tych, które wciąż rosną.

WŁAŚCIWA POZYCJA
PODCZAS E-LEKCJI.
Przyjrzyjcie się rysunkom z następnego slajdu i zastanówcie się: Co dzieje się z
waszym kręgosłupem podczas zbyt długiego i nieprawidłowego siedzenia?
Pogłębione kifozy, lordozy, plecy okrągłe, boczne skrzywiania kręgosłupa etc.
można tak wymieniać, myślisz, że Ciebie to nie dotyczy? Zastanów się ile razy
słyszałeś siedź prosto, nie garb się. Pewnie lekarz ortopeda znalazłby co nieco,
ale w Waszym wieku wszystko jeszcze można wyprostować. Wiem, że obecnie
macie bardzo dużo nauki, w której trzeba wykorzystywać komputer, ale
pamiętajcie, aby co jakiś czas, np. co pół godziny: WSTAĆ, PRZEJŚĆ SIĘ PO
MIESZKANIU, POTRUCHTAĆ W MIEJSCU, WYKONAĆ PARĘ SKŁONÓW, PRZYSIADÓW,
KRĄŻEŃ RAMION, WYMACHÓW, BRZUSZKÓW I INNYCH RÓŻNYCH RZECZY – NA
PRZYKŁAD KRZYKNĄĆ SOBIE GŁOŚNO

Pamiętajcie o prawidłowej pozycji przy biurku:
• plecy proste
• łokcie na blacie
• krzesło blisko biurka
• stopy na ziemi

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE
PODCZAS ZAJĘĆ WF
Bezpieczeństwo to podstawa wszystkiego!
Wszystko co robisz najlepiej skonsultuj z rodzicami.
Ćwicz zawsze kiedy rodzice są w domu !!!
• przygotuj odpowiednio miejsce do ćwiczeń;

• wybierz największe możliwie pomieszczenie w domu;
•

poodsuwaj zbędne przedmioty;

•

popatrz czy coś nie stoi wysoko na półce i może spaść na ciebie np.
książka albo wazon, a to może trochę zaboleć;

• otwórz w pomieszczeniu możliwe jak najwięcej okien, niech świeże
powietrze wypełni pokój (sprawdź czy nie ma alarmu smogowego);
• przebierz się w strój sportowy: koszulka, spodenki lub dres, buty raczej nie
będą potrzebne , ale za to przyda się jakiś koc;
• liczbę ćwiczeń, możesz sam modyfikować, tylko nie przesadzajcie w
żadną stronę;
•

jeżeli to możliwe ćwicz w miejscu, gdzie promienie słoneczne wpadają
bezpośrednio do pomieszczenia, poprawi wam to nastrój.

DLACZEGO AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNA?
1

Gdy jesteś aktywny fizycznie Twój mózg jest też bardziej aktywny.
Liczne badania medyczne wykazały, że mózg ludzi uprawiających
aktywność fizyczną ma większe możliwości poznawcze, bo jest lepiej
dotleniony. Więc gdy się ruszasz, pomagasz sobie w nauce.

Jeśli chcesz osiągnąć swoje marzenia zawodowe - ćwicz! Naukowcy
udowodnili, że osoby regularnie aktywne fizycznie skuteczniej
osiągają swoje cele zawodowe, jednocześnie w mniejszym stopniu
ulegając stresowi.
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3

Aktywność, która sprawia ci przyjemność, poprawia stan Twojego
zdrowia i wygląd ciała.

Aktywnością jest to każda forma ruchu – również chodzenie po
schodach, spacer czy sprzątanie. Najważniejsze, żeby dążyć do 60
minut aktywności każdego dnia.
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Pamiętaj, że im wcześniej zadbasz o dobry wygląd i kondycję, tym
łatwiej będzie Ci to kontynuować w przyszłości.

5

Mamy dla Ciebie kilka pomysłów, dzięki którym dowiesz się, jak
sprytnie, małymi kroczkami opanować ten temat.
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Każdy rodzaj aktywności sprawi, że Twoja forma będzie powoli
rosła. Z dnia na dzień zobaczysz, że życie jest coraz mniej
męczące. Nawet po kilku godzinach z matematyką, zostanie Ci
jeszcze wystarczająco dużo energii na spotkanie ze znajomymi!

A CO SIĘ DZIEJE GDY NIE
ĆWICZYSZ??

PROSTE SPOSOBY NA AKTYWNY
STYL ŻYCIA:
o Codzienną aktywność fizyczną rozkręcaj stopniowo, aby uniknąć zakwasów
i zniechęcenia.
o Na początek spróbuj tego: schody zamiast windy, spacery z psem, jazda na
rowerze.
o Odpoczywaj aktywnie! Codziennie 60 minut ruchu to opcja dla ambitnych.
Dla średniozaawansowanych 2 x 30 minut. Dla początkujących - 30 minut
ruchu dziennie też przyniesie efekty, które poczujesz po kilku dniach.
o Ćwicz z ludźmi, których lubisz! Wspólne ćwiczenia w dobrej atmosferze
pomagają w rozwijaniu umiejętności społecznych takich jak empatia i
umiejętności liderskie. Podnoszą też samoocenę. Ćwicząc poznajesz nowych
ludzi i poszerzasz swoje grono znajomych.
o Spacery, bieganie, rolki, rower, piłka. Razem jest fajniej i weselej. Można
urządzić konkurs lub wyścigi. A przy okazji pogadać. Jeśli chcesz być na
bieżąco w sprawach towarzyskich, nie ograniczaj się do siedzenia na fejsie!

JAK SIĘ
ZORGANIZOWAĆ?
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Próbujcie rożnych dyscyplin i unikajcie nudy. To
pomoże Wam utrzymać zainteresowanie i motywację.
Wciągnij rodzinę! Pomóż im zrozumieć jak dużo
dobrego daje sport.
Zaproponujcie nauczycielowi WF nowe dyscypliny
i aktywności, które chcielibyście poznać.
Idź na spacer! Odpoczniesz i dotlenisz swój mózg.
Znajdźcie miejsce w swojej okolicy, w którym wspólnie
ze znajomymi będziecie bawić się w sport. Ważne,
żeby było blisko i nie wymagało trudnej organizacji.
To pomoże Wam w utrzymaniu aktywności.
Umówcie się ze znajomymi na konkretny dzień, kiedy
będziecie aktywni. To też może pomóc
w regularności.
Unikajcie nudy!

ZAWSZE PAMIĘTAJ
O ROZGRZEWCE!

POZYCJE WYJŚCIOWE DO
ĆWICZEŃ:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck2VQnjr1bY90f4UkNs_KEBfFgW0zxeZt1DqxDOObRk225g/viewform
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGWuZeQFMA3Lwb1Z7QbUyjqkzOAUspeN167pYsD6yugke3Q/viewform

PROPOZYCJA ĆWICZEŃ:
• Ćwiczenia mięśni brzucha:
Część 1:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwfcyp2Gw6y8Q5CZ0HNEJ
NRYakGQbIB7I8BiPufERO3TGe1g/viewform
Część 2:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0yc6ieLOGn6O6oGB0O3oWIwA4xrxuuhsbCFJIeruBhBE4Q/viewform
• Ćwiczenia mięśni nóg:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyLPpp0b3NTjCVX17usd5h76
fEZtqCP6ulyeDg9hcXzS7iEw/viewform

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef4LEO09pdWd5tI41VpVaV8qG
USAdwkM69mAK2yTTw51uxrg/viewform

PRZEPIS NA „DOBRY
DZIEŃ I LEPSZE
JUTRO”

NA KONIEC ZAPRASZAMY DO ZABAWY
ONLINE
• https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wfonline-w-domu-%C4%87wiczenia
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