
CRESTEREA IMPLICARII COPIILOR iN ACTIVITATI FIZICE• •
MINIM 60 DEMINUTE PEZI

- informatii pentru parinti -

Combaterea sedentarismului are reale beneficii pentru organism, atat la copii, cat si la adult. Activitatea
fizica imbunatateste coordonarea, concentrarea, rezistenta fizica, imunitatea, creste increderea in forte Ie
proprii, ajuta la controlul greutatii corporale, al tensiunii arteriale, reduce nivelul de colesterol din san
ge, ajuta la prevenirea un or boli.

Conform Asociatiei Americane a Inimii, copilul trebuie sa faca zilnic eel putin 0 ora activitate fizica,
Organismul are nevoie de substante nutritive la fel de mult ca si de miscare, Practicarea sportului pre

ferat cu regularitate, alaturi de parinti, frati, prieteni mentine organismul in forma.

Idei pentru stimularea activitcl!ii fizice
• Intreprindep activitati fizice impreuna cu copilul dum
neavoastra ! Copilul are nevoie de modele pe care sa
Ie urmeze.

• Incurajati copilul sa rnearga pe jos la scoala. Daca
locuiti departe de unitatea de invatamant, spuneti-i
sa coboare din mijloacele de transport in comun cu 0

statie mai devreme.
• Scoateti televizorul din camera copilului ~i stabiliti re
guli clare privind durata de timp pe care are voie sa 0

petreaca in fata televizorului si a computerului. Este
recomandabil ca prescolarii sa stea maxim 20 de mi
nute pe zi in fata ecranului; durata de timp poate sa
creasca odata eu varsta, dar sa nu depaseasca mai mult
de doua ore in cazul copiilor de 13-14 ani.

• Pentru intarirea sistemului imunitar sunt recomanda-

te activitatile in aer liber: plimbari, jocuri cu mingea, bicicleta, role, inorul, sporturile coleetive, prac
ticate timp de 60 de minute zilnic.

• In caz de timp nefavorabil, practicati, impreuna cu copilul exercitii fizice in casa: dansati, faceti exercitii
simple de gimnastica pe covor (pe fond muzical).

• Inscrieti copilulla un sport, in functie de preferintele eopilului si incurajati-l sa participe la competitii,
• Eforturile de practicare a activitatii fizice pot fi recompensate-cu 0 v.{)rbZYbuna, cu un bilet la film, cu 0

excursie. Nu recompensati niciodata copilul cu dulciuri sau cu mancare.
• Folositi scarile, nu liftul sau scarile rulante, fiind un model pentru copil.

• Atunci cand conditiile permit, luati un animal de casa, preferabil un caine. Astfel, sunteti obligati sa iesiti eu
eopiii in aer liber, sa plimbati cainele. Pe langa aceasta, eopiii invajii sa indrageasca prietenii necuvantatori, de
yin mai responsabili.


