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Obejrzyj krótki film , a dowiesz się jaki wpływ na zdrowie człowieka ma 
aktywność ruchowa.

ROLA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻYCIU CZŁOWIEKA

https://slideplayer.pl/slide/1218390/

Przygody Oli i Stasia #13. Aktywność fizyczna

https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY

 Domowe zabawy ruchowe - propozycja zabaw ruchowych dla młodszych 
dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=d9iT7iuIr9s

Poruszaj się słuchając piosenek

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g

A teraz propozycja ruchu dla starszych uczniów

Rozgrzewka. Trening dla początkujących.

https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g

 

Po co nam sport? Jakie cechy rozwija?
Rozpoczynając aktywność fizyczną, zwykle wyznaczamy sobie cel, zasięg, 
ramy czasowe i sposoby weryfikacji. W efekcie uczymy się dyscypliny, 
konsekwencji i wytrwałości. Sport pokazuje, że nie tylko cel ma znaczenie, ale 
także droga do niego.

https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g
https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=d9iT7iuIr9s
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY
https://slideplayer.pl/slide/1218390/


Sport uczy pokory i radzenia sobie z czynnikami zewnętrznymi, na które nie 
mamy wpływu, pomaga pozbyć się chorobliwego perfekcjonizmu.

Pozwala zwiększyć świadomość ciała, co ułatwia prawidłowe czytanie jego 
reakcji, ale i panowanie nad nim w sytuacjach stresowych.

Rozwój i osiągnięcia sportowe podnoszą wiarę we własne siły, uczą 
koncentracji, ale także poszukiwania rozwiązań, kreatywności i dystansu do 
siebie oraz otoczenia.

Sport ma to do siebie, że jeżeli osiągnęliśmy jeden cel, chcemy więcej. To z 
kolei uczy odwagi, oceny ryzyka i podejmowania większych wyzwań.

I co najważniejsze, sport uczy radości życia oraz współpracy z innymi, czy to 
trener, czy partner, czy przeciwnik sparingowy – komunikacja i wspólna praca 
są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Dzięki wydzielanym wraz z wysiłkiem 
związkom chemicznym w ciele łatwiej nam – najpierw w sporcie, potem w 
pracy – poczuć szczerą radość, doświadczyć bycia tu i teraz i czerpania energii z
własnych osiągnięć.

Jak sport wpływa na naszą psychikę?

Sport jak dobra psychoterapia nie tylko poprawia humor (to w końcu fizjologia 
– zastrzyk endorfin), lecz zmienia też życie. Odstresowuje, poprawia kondycję, 
dotlenia, dodaje energii. To tylko niektóre, najbardziej oczywiste efekty 
działania sportu. Bo może ich być znacznie więcej. Przywraca wiarę w siebie, 
zwiększa samoakceptację, a czasem nawet wyciąga z życiowego dołka.

https://zwierciadlo.pl/psychologia/szczescie-znaczy-flow
https://zwierciadlo.pl/lifestyle/sensporadnik/cwiczenia-sensporadnik/jak-czerpac-radosc-z-zycia
https://zwierciadlo.pl/psychologia/medytacja-uwaznosci-sluchaj-swojego-ciala
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