
 Drogie dziewczyny z klasy  6 B i 6 C  

Pamiętaj o noszeniu maseczek poza domem dla zdrowia 

Twojego i innych  

 

Witam dziewczyny  Staramy się ćwiczyć codziennie chociaż po kilka minut. Dzisiaj 

kolejna dawka  edukacji zdrowotnej , czyli wiedzy jak dbać o zdrowie i dobrą odporność 

organizmu.  

Co to jest stres i jak poradzić sobie z nim poradzić ?  

STRES  to nieprzyjemny stan wywołany trudna sytuacją , 

negatywnymi przeżyciami, chorobą. 

 

Wśród objawów towarzyszących stresowi należy 

wymienić: szybkie bicie serca, bóle brzucha, bóle  głowy, 

drżenie rąk, suchość w ustach …. Znamy to ? 

 Kiedy poziom stresu jest za duży wycofujemy się, zachowujemy się jak sparaliżowani, 

czujemy lęk, nie możemy wyksztusić słowa. Czego warto się nauczyć ? To rozładowywania 

stresu„ oczyszczenia” organizmu z nieprzyjemnego napięcia . Jak ? 

 

 śpij 8 godzin dziennie –kładź się spać regularnie, nie sięgaj rano po smartfon, aby 

przywitać się na portalach społecznościowych 

 zaplanuj wysiłek fizyczny, ruch zmniejsza stresu  

 jedz zdrowo 

 poświęcaj czas na pasje i rozrywkę – np. muzyka 

 nie przejmuj się sprawami na, które nie masz wpływu 

 porozmawiaj z przyjacielem, z Rodzicami 

 

Na tydzień od 4-8 maja  proponuję  : 

Dziewczyny jeżeli możecie ( macie ukończone 13 lat ) to polecam spacer, bieg, marszobieg 

na zewnątrz, na świeżym powietrzu, może na balkonie, na tarasie, na podwórku przed 

domem. Tam gdzie jest to  możliwe  w maseczkach i  z rodzicami  

1 . Zestaw ćwiczeń na utrzymanie  szczupłej sylwetki ( zdrowia !!!) i sprawności , zestaw 8 

ćwiczeń prostych i bezpiecznych do wykonania w domu  

https://www.youtube.com/watch?v=Tta1Jx8wiio 

2. Rozciąganie całego ciała. Regularne rozciąganie mięśni, ścięgien i więzadeł wzmacnia je, 

wpływa pozytywnie na stabilizację stawów, a jednocześnie zwiększa ich zakres ruchomości i  

prawidłowa postawę, Jest to ochrona przed kontuzjami i urazami.  Ta aktywność ruchowa to 

duży sprzymierzeniec naszego ciała. Dlatego proponuję co tydzień   

https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg 

https://www.youtube.com/watch?v=Tta1Jx8wiio
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg


3. Trochę relaksu . Po całym dniu intensywnych zajęć warto 

zadbać o dobry sen. Nie telewizor, nie telefon i rozmowa z 

koleżanką czy kolega , ale relaks i wyciszenie organizmu. Spróbuj 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JFHSz62mnv0 

 

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  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JFHSz62mnv0

