
 Drogie dziewczyny z klasy  8 A   

 

Pamiętaj o noszeniu maseczek poza domem dla zdrowia 

Twojego i innych  

Witam dziewczyny  Staramy się ćwiczyć codziennie chociaż po kilka minut 

.Dzisiaj trochę edukacji zdrowotnej , czyli jak dbać o zdrowie i dobrą odporność organizmu.  

Wyróżniamy dwa rodzaje odpoczynku czynny i bierny . 

CZYNNY to ruch, głównie uprawianie sportu w różnej dostosowanej do możliwości, stanu 

zdrowie i umiejętności 

BIERNY to ograniczenie do minimum aktywności ruchowej, czytanie książek, oglądanie 

filmów, sen. 

Nauka jest pracą intelektualną, dlatego uczniowie powinni zadbać przede wszystkim o 

odpoczynek czynny , w miarę możliwości na świeżym powietrzu . 

SEN- nastolatek powinien spać nie krócej niż 8-9 godzin, wtedy następuje regeneracja układu 

nerwowego i odnowa wyczerpanych komórek. Kładźcie się spać 2-3 godziny po ostatnim 

posiłku. Dobrze zasypiać i wstawać o tej samej godzinie, przed snem wywietrzyć pokój i 

pamiętać aby temperatura w pokoju nie była za wysoka. Nie korzystać przed snem z telefonu 

to tylko daje złudzenie relaksu, a w rzeczywistości potęguje znużenie 

WIEM CO JEM –pożywienie to paliwo dla organizmu. Na pewno poznaliście już piramidę 

żywieniową i aktywności fizycznej, która jest graficznym opisem proporcji niezbędnych w 

jadłospisie codziennym produktów. Im wyższe piętro piramidy, tym rzadziej powinnyśmy 

sięgać po dana grupę produktów. 

Obejrzyj prezentację , warto dowiedzieć się czegoś na temat prawidłowego odżywiania. 

http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/files/04.2019/LDK_piramida_zdrowego_zywienia_2019.pdf 

Na tydzień od 27-30 kwietnia proponuję ponownie : 

TURBO ROZGRZEWKĘ i dodatkowo a po niej 3 minuty rozluźnienia tez w formie 

ćwiczeń ( to w sumie tylko 6 minut  niewiele , a tak wiele ) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw 

Jak poszło z siatkówką ? Można powtórzyć  

Pamiętajmy, że ćwiczymy na miarę własnych możliwości, bezpiecznie, uważając na domowe 

sprzęty i zwierzęta  Jestem na TEAMS codziennie , czekam…….. 

POWODZENIA   NIE DAJMY SIĘ WIRUSOWI  # ZOSTAŃ W DOMU 

POZDRAWIAM Halina Koput  
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