
RUCH TO ZDROWIE 



ZDROWIE wg WHO (Światowej 

Organizacji Zdrowia)  

 

to stan pełnego fizycznego, 

umysłowego i społecznego 

dobrostanu, a nie tylko całkowity 

brak choroby czy 

niepełnosprawności      

 

 



Rekomendacje aktywności 

fizycznej wg WHO:  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

SZKOLNEJ:  

60 minut lub dłużej 

umiarkowanej  

lub intensywnej 

aktywności  

fizycznej  

codziennie 



DLA ZDROWEJ OSOBY DOROSŁEJ  

(18 - 65 LAT):  

● 30 minut umiarkowanej lub intensywnej 

aktywności fizycznej przez 5 dni w tygodniu 

lub  

● 20 minut bardzo intensywnej aktywności 

fizycznej przez 3 razy  

w tygodniu; takiej,  

która uwzględnia 2 lub  

3 razy w tygodniu  

ćwiczenia zwiększające  

siłę mięśni i wytrzymałość 



DLA OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU 

ŻYCIA  

 

● powinno się dążyć do osiągnięcia tych 

samych celów co zdrowe dorosłe osoby  

● zadbać o wysiłek siłowy i aktywność 

poprawiającą  

kondycję  

ruchową 



 Dobroczynny wpływ aktywności fizycznej na 
zdrowie  i samopoczucie człowieka nie budzi już 
dzisiaj żadnych wątpliwości. Dwiczenia fizyczne 
należą do ważnych czynników poprawiających 
zdrowie.  



WPŁYW RUCHU  
NA UKŁADY  

W NASZYM ORGANIŹMIE 



UKŁAD KRĄŻENIA 

 Zauważono, że systematyczne dwiczenia 
fizyczne poprawiają pojemnośd wyrzutową 
serca. Stopniowo i regularnie uprawiane 
dwiczenia mogą zapobiec wielu chorobom. 



UKŁAD ODDECHOWY 

 Zwiększa się pojemnośd płuc oraz siła mięśni 
oddechowych, co poprawia jakośd wdechu i 
wydechu. 



UKŁAD NERWOWY 

 Systematyczny wysiłek fizyczny sprzyja tworzeniu 
się dodatkowych „nitek” nerwów. Wpływa także 
pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, 
polepsza pamięd, zdolnośd uczenia się i reakcje 
organizmu na bodźce. Bierze udział w 
kształtowaniu tzw „pamięci ruchowej”. Ruch 
pomaga dwiczyd równowagę i koordynację, a 
także jest świetnym sposobem na rozładowanie 
stresu i negatywnych emocji. 
 



UKŁAD RUCHU 

 Systematyczny, umiarkowany i stopniowy 
wysiłek fizyczny wpływa na kształtowanie 
się, zwiększanie wydolności, siły i masy 
mięśni. W stawach zwiększa się 
ruchomośd, kształtują się ich powierzchnie 
oraz uelastyczniają się i wzmacniają 
struktury stabilizujące stawy. Dwiczenia 
fizyczne wpływają na utrzymanie 
prawidłowej, prostej postawy ciała i na 
zgrabne i szybkie wykonywanie czynności.  



Zagrożenia wynikające z braku 
aktywności ruchowej 

o  nadciśnienie tętnicze 

o  choroby serca 

o  otyłośd 

o  osteoporoza 

o  udar mózgu 

o  depresja 

o  rak jelita grubego 

owady postawy  

 



Korzyści płynące ze zwiększonej 
aktywności ruchowej  

o  zapobieganie otyłości oraz chorób przewlekłych 
(cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca, żylaków 

o zwiększenie wydolności organizmu 

o zapobieganie osteoporozie 

o zwiększenie odporności organizmu 

o  poprawa samopoczucia oraz wzrost energii  

o  zmniejszenie napięcia i stresu  

o  poprawa ogólnego stanu zdrowia 

o  obniżenie ciśnienia tętniczego 

o  obniżenie całkowitego poziomu cholesterolu oraz co 
najważniejsze „złego” cholesterolu LDL we krwi 

o promowanie  zdrowego stylu życia 

 

 



PAMIĘTAJ ! 

  

„RUCH MOŻE ZASTĄPIĆ  

WSZYSTKIE LEKARSTWA,  

ALE ŻADNE LEKARSTWO  

NIE JEST W STANIE ZASTĄPIĆ RUCHU” 

 


