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 Aktywność fizyczna   to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu życia, a jej brak
lub niedostateczna ilość może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych. W przypadku
dzieci i młodzieży jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż brak ruchu
może zakłócić właściwy rozwój młodego organizmu
. Tymczasem mijający wiek dwudziesty, a przede wszystkim jego druga połowa, upływa nam...
na siedząco

 Rozwój współczesnej cywilizacji nie sprzyja aktywności. Wiele wynalazków i udogodnień
eliminuje każdy zbędny ruch. Coraz więcej prac wykonuje się w pozycji siedzącej. Coraz mniej
wysiłku fizycznego wymaga od nas codzienne życie.
 Co gorsza, idzie to w parze z niewielkim zainteresowaniem sportem i rekreacją na świeżym

powietrzu. Dzieci chętnie przebywają na dworze, biegają i zażywają sporo ruchu podczas
swoich zabaw. Jednak, jak dowodzą badania, podjęcie nauki szkolnej wiąże się ze znaczącym
zmniejszeniem codziennej aktywności fizycznej dzieci. Należałoby to jakoś uzupełniać. Powinny
temu służyć lekcje wychowania fizycznego, lecz wiemy z praktyki, że nie zawsze możliwości
szkół (szczególnie w małych miejscowościach) pozwalają na odpowiednie wykorzystanie tego
czasu. Warunki, w jakich odbywają się te zajęcia, nie zawsze sprzyjają właściwym formom
aktywności. W dodatku naukowcy alarmują, że obciążenia fizyczne w trakcie ćwiczeń
lekcyjnych oraz ich intensywność nie odpowiadają wymogom rozwijającego się organizmu
dziecięcego. Luki tej nie wypełniają "prywatne" zainteresowania sportem. Niewielki procent
dziewcząt i chłopców w Polsce codziennie uprawia ćwiczenia (np. gimnastykę poranną). A
przecież dla młodych ludzi regularny wysiłek fizyczny jest szczególnie ważny.   

   W zdrowym ciele...   Ruch to wysoka sprawność i dobre samopoczucie. Niedobór wysiłku
fizycznego może powodować wiele schorzeń cywilizacyjnych - m.in. nadwagi, słabej przemiany
materii, niewydolności układu sercowo-naczyniowego itd. U młodych ludzi siedzący tryb życia
często bywa przyczyną wad postawy. Zaobserwowano, że wśród uczniów szkół sportowych
występują one rzadziej niż wśród uczniów pozostałych szkół.
 Co ciekawsze, jeszcze niższy odsetek dzieci ze skrzywieniem kręgosłupa występuje w

szkołach wiejskich. O czym to świadczy? Ich uczniowie częściej podejmują wysiłek fizyczny,
pomagając rodzicom w pracach domowych i gospodarskich, niż dzieci z ośrodków miejskich.
Zatem to regularna aktywność fizyczna przynosi tak pozytywne efekty.
 Dzieci z rodzin wiejskich także w mniejszym stopniu niż ich koledzy z dużych miast

doświadczają negatywnych skutków współczesnego, pozornie atrakcyjnego, trybu życia
młodych ludzi - na siedząco przed telewizorem, magnetowidem, komputerem.
 Gdy już dojdzie u dziecka do stwierdzenia wady postawy, warto wiedzieć, że większość z nich,

zwłaszcza o tych o nieznacznym nasileniu, nie stanowi przeciwwskazania do uprawiania sportu!
 

 ...zdrowy duch

   Sport to jedna z dziedzin ludzkiego życia będąca bez wątpienia nośnikiem wielu wartości.
Jego uprawianie może pozytywnie wpływać na styl życia. Sport to doskonalenie ciała i ducha, to
rodzaj aktywności zaspakajający w szlachetny sposób potrzebę rywalizacji i osiągania wyników.
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  Dlaczego warto biegać?  

  Zdrowie i siła    Uprawianie sportów aerobowych - takich jak bieganie - wzmacnia serce,
usprawnia pracę płuc i krwioobiegu. Dzięki temu jesteśmy sprawniejsi, wytrzymalsi i
zmniejszamy ryzyko chorób układu krążenia, na które umiera większość Polaków. 
 
Szczupła sylwetka 
 

  Zaczynasz biegać, aby zrzucić parę kilogramów? Dobry wybór, bo bieganie to jeden z
najintensywniej spalających tłuszcz sportów, jakie można wybrać. Jest doskonałym składnikiem
mądrego programu odchudzającego. Dodatkowo regularne bieganie skłania do zmiany diety na
zróżnicowaną, bogatą w witaminy i mikroelementy, a ubogą w zgubne tłuszcze. No i woda -
będziesz pić dużo wody.   Radość    Badania wykazują, że bieganie jest wspaniałym środkiem
antystresowym. W walce z początkami depresji wygrywa z lekarstwami w pigułkach. Biegający
cieszą się większą energią, pewnością siebie i lepszym samopoczuciem. Potrafią cieszyć się
prostymi rzeczami: zielenią drzew, szumem wiatru, deszczem i słońcem.
 
Ćwiczenia dobre na sen

  To, że regularne ćwiczenia są dobre dla zdrowie, wie każde dziecko. Ale nie każdy wie,
że regularna fizyczna aktywność pomaga zwalczyć bezsenność i ułatwia rzucenie
palenia.   

   - Gimnastyka pomaga schudnąć, obniża cholesterol i cisnienie krwi oraz redukuje możliwość
rozwoju wielu schorzeń.  To główne korzyści, ale są też inne, nawet takie, z których nie zdajemy
sobie sprawy.

 Po pierwsze, aktywność fizyczna sprawia, że lepiej śpimy. Popołudniowe ćwiczenia skracają
czas zasypiania i dają głebszy sen, ale z drugiej strony gimnastyka na chwilę przed położeniem
się do łóżka może mieć odwrotny efekt.

 Podczas ćwiczeń nasz organizm wytwarza dawkę adrenaliny i zapomina o stresie - to
podobne wrażenie, jakiego doznają palacze podczas oddawania się nałogowi. Stąd prosty
wniosek, że można zwalczyć papierosy gimnastyką.   
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 Aktywność fizyczna ma również niebagatelny wpływ na sprawność naszego umysłu - osoby
aktywne wykazują wiekszą kreatywność i szybciej kojarzą fakty. 
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