
Wpływ aktywności fizycznej na dobre samopoczucie i zdrowie fizyczne
dzieci.

Pamiętajmy , że aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na zdrowie  fizyczne i 
dobre samopoczucie. 

Dlatego nie powinniśmy rezygnować z regularnych ćwiczeń domowych.

Aktywność fizyczna zapewnia prawidłowy rozwój układu mięśniowo-szkieletowego 
(kości, mięśnie i stawy), stymuluje rozwój układu krążenia oraz oddechowego (serce 
i płuca), pobudza rozwój układu nerwowego (koordynacja i balans ciała, kontrola 
ruchów). Warunkuje również utrzymanie prawidłowej masy ciała. Ruch jest 
czynnikiem hartującym dziecko, a więc zapobiegającym występowaniu różnych 
chorób wieku dziecięcego. Ponadto  ćwiczenia fizyczne przyczyniają się do dobrze 
funkcjonującego układu odpornościowego, co  zmniejsza ryzyko infekcji.

Ruch i ćwiczenia fizyczne wpływają korzystnie na samopoczucie, ułatwiają radzenie
sobie ze stresem, Podczas wysiłku fizycznego w organizmie człowieka wytwarzane 
są endorfiny nazywane hormonem szczęścia, które powodują dobry  nastrój i 
samopoczucie. 

Ruch zmniejsza poczucie niepokoju i poprawia jakość snu, rozwija 
odpowiedzialność, pewność siebie i poczucie własnej wartości, pobudza empatię, 
kreatywność i zdolności społeczne. Sprawia, że u dziecka wzrasta poczucie własnej 
wartości. Tak więc z punktu widzenia rozwoju psychoruchowego dziecka aktywność 
fizyczna to konieczność. 

Oczywiście idzie to w parze ze zrównoważoną dietą i zdrowymi nawykami 
dotyczącymi stylu życia ( piramida zdrowego żywienia i stylu życia dzieci). 
Ponadto należy je dostosować do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Nie każdy z 
nas ma taką samą wydolność fizyczną. W każdym razie, szczególnie teraz ważną 
kwestią jest to, aby pozostać zdrowym.

Należy podkreślić, że zajęcia w przedszkolu i szkole powinny być ukierunkowane nie
tylko na rozwój sprawności fizycznej, lecz także na kształtowanie prawidłowej 
postawy ciała. Lekarze obserwują bowiem u co drugiego dziecka błędy w postawie, a
utrwalone wady dotyczą 30–40% dzieci i młodzieży. 

Dlatego istotne jest zorganizowanie codziennych ćwiczeń w domu. Ćwiczenia 
powinny trwać od 20 do 40 minut. Warto też poszukać dużej przestrzeni, w której 
można wygodnie i bezpiecznie wykonywać te ćwiczenia.



Zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń  w domu.

1. Uczeń ma obowiązek wykonywać zadane ćwiczenia w obecności osoby dorosłej, 
by w razie potrzeby mogła udzielić pomocy,która dodatkowo wcześniej sprawdzi 
miejsce ćwiczeń pod względem bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na 
zachowanie bezpiecznej odległości od sprzętów znajdujących się w pomieszczeniu.  
(odsuń stół lub inny mebel, o który mógłbyś się uderzyć).

2. Najlepiej ćwiczyć na macie bądź dywaniku, ponieważ zmniejszamy ryzyko 
poślizgnięcia się.

3..Ćwicz w obuwiu sportowym lub boso, dopuszczalne są skarpetki antypoślizgowe 
(nigdy w zwykłych skarpetkach ) ,aby nie narazić się na kontuzję lub poślizgnięcie 
się. 

4. Przed każdym treningiem należy wykonać rozgrzewkę. Prawidłowo 
przeprowadzona zwiększa możliwości wysiłkowe oraz zmniejsza ryzyko kontuzji. 
Zaczynamy od podniesienia tętna – wystarczą pajacyki czy bieg w miejscu, skipy A i 
C w miejscu,następnie skupiamy  się na tym, by „dogrzać” mięśnie, stawy, więzadła i
ścięgna . Doskonale sprawdzą się dynamiczne wymachy, krążenia ramionami i 
nogami w różnych płaszczyznach i pozycjach . 

5. Gdy czujemy ból w mięśniach lub stawach, przerywamy dane ćwiczenie.Powinno 
się  wykonywać ćwiczenia wyłącznie na miarę swoich możliwości. 

6. Ćwiczmy zawsze we własnym tempie.

7. Skacząc, zawsze uginaj kolana.

8. Dbaj o prawidłową technikę wykonania ćwiczeń oraz o utrzymanie prawidłowej 
postawy ciała podczas ćwiczeń.
                                                                                                                                         
Zachęcam do skorzystania z  linków z  propozycjami ćwiczeń w domu:

”Trzymaj się prosto”    You Tube    https://www.youtube.com/watch?v=4COmxaiszd0

You Tube   Little Sports   https://www.youtube.com/watch?v=L-8wW40jTzc

Zumba dla dzieci   https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8

Zachęcam również do zagladania na stronę internetową naszej szkoły do zakładki : praca w 
domu /wf /gimnastyka korekcyjna
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