
www.healthykids.nsw.gov.au

Μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας ΝΝΟ· Υπουργείου Παιδείας και Κατάρτισης ΝΝΟ· Υπουργείου Αθλητισμού 
και Αναψυχής, τμήματος Κοινοτήτων ΝΝΟ και του Καρδιολογικού Ιδρύματος.
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Γυμνάζεστε 
καθημερινά

Ξέρετε ότι …;
  Στη ΝΝΟ, μόνο το ένα τέταρτο περίπου των παιδιών ηλικίας 
μεταξύ 5 και 15 ετών κάνουν τουλάχιστον 60 λεπτά μέτριας 
έως έντονης σωματικής δραστηριότητας κάθε μέρα.

  Τα αγόρια στην 6η Δημοτικού, 2α και 4η Γυμνασίου (Έτη 6, 
8 και 10) είναι πιο δραστήρια από τα κορίτσια, ωστόσο η 
σωματική δραστηριότητα μειώνεται με την ηλικία.

Γιατί να δραστηριοποιηθείτε;
Η τακτική σωματική δραστηριότητα είναι σημαντική για να 
βελτιώσετε και να διατηρήσετε την υγεία σας.

Ενθαρρύνοντας τα παιδιά και τους εφήβους να είναι δραστήριοι 
από μικρή ηλικία, τους προσφέρετε καλές συνήθειες από νωρίς 
και τους βοηθάτε να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται 
για να παραμένουν δραστήριοι σε όλη τους τη ζωή.

Η τακτική σωματική δραστηριότητα βοηθά τα παιδιά και 

τους εφήβους:

 να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν υγιεινά

 να αναπτύξουν γερά οστά και μυς

  να βελτιώσουν την ισορροπία και να αναπτύξουν 
δεξιότητες

 να διατηρήσουν και να αναπτύξουν ευλυγισία

 να επιτύχουν και να διατηρήσουν υγιές βάρος

 να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή τους κατάσταση

 να μειώσουν το άγχος και να αισθάνονται πιο ήρεμοι

 να βελτιώσουν τη στάση του σώματός τους

 να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους

  να διασκεδάζουν με τους φίλους τους και να κάνουν νέες 
φιλίες.

Τα παιδιά και οι έφηβοι που δεν κάνουν αρκετή σωματική 
δραστηριότητα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν 
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Αυτό τους δυσκολεύει περισσότερο να 
είναι δραστήριοι και να συμμετέχουν στον αθλητισμό ή στο παιχνίδι.

Το υπερβολικό βάρος μπορεί επίσης να κάνει τα παιδιά πιο 
επιρρεπή σε παθήσεις όπως το άσθμα, η πλατυποδία και τα 
διαστρέμματα των αρθρώσεων. Σε μακροπρόθεσμη βάση, 
μπορεί να συμβάλλει σε παθήσεις όπως υψηλή αρτηριακή 
πίεση και χοληστερόλη, καρδιοπάθεια, διαβήτη τύπου 2 και 
ηπατοπάθεια.

Η έρευνα μας λέει ότι οι προειδοποιητικές ενδείξεις αυτών των 
παθήσεων μπορεί να είναι παρούσες σε υπέρβαρους εφήβους 
ηλικίας ακόμη και μόλις 15 ετών.

5 τρόποι που 
οδηγούν σ’ 
έναν υγιεινό 
τρόπο ζωής

Τρώτε λιγότερα σνακ και κάνετε πιο υγιεινές επιλογές

Κλείστε την 
τηλεόραση ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δραστηριοποιηθείτε

Γυμνάζεστε 
καθημερινά

Προτιμάτε 
να πίνετε 

νερό

Τρώτε περισσότερα φρούτα και λαχανικά

«Η σωματική δραστηριότητα δεν χρειάζεται 
να γίνεται μονομιάς. Μπορεί να αθροίζεται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας»

συνεχίζεται στην πίσω σελίδα  

GREEK
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Πόση δραστηριότητα;
Τα παιδιά και οι έφηβοι θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 
60 λεπτά σωματικής δραστηριότητας κάθε ημέρα, 
συμπεριλαμβάνοντας έντονες δραστηριότητες που τους 
κάνουν να «λαχανιάζουν». Μπορούν να αποκομίσουν ακόμα 
περισσότερα οφέλη υγείας κάνοντας δυο ώρες σωματικής 
δραστηριότητας κάθε ημέρα.

Για να ενθαρρύνονται τα παιδιά και οι έφηβοι να είναι πιο 
δραστήριοι κάθε μέρα, χρειάζονται ευκαιρίες για αθλητισμό, 
παιχνίδι και άσκηση στο σχολείο, μετά το σχολείο και τα 
σαββατοκύριακα.

Η σωματική δραστηριότητα δεν χρειάζεται να γίνεται μονομιάς. 
Μπορεί να αθροίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, πηγαίνοντας 
προς και από το σχολείο με τα πόδια ή με ποδήλατο, 
συμμετέχοντας σε δραστηριότητες στο σχολείο, παίζοντας 
ζωηρά στο σπίτι ή μετέχοντας σε οργανωμένα αθλήματα μετά 
το σχολείο και τα σαββατοκύριακα.

Πώς να βοηθάτε τα παιδιά και τους εφήβους 
να είναι πιο δραστήριοι

  Να δίνετε το καλό παράδειγμα και να έχετε θετική στάση 
απέναντι στη δραστήρια ζωή. Αν τα παιδιά σας σάς βλέπουν 
να απολαμβάνετε τη σωματική δραστηριότητα και να την 
διασκεδάζετε, μπορεί να έχουν κίνητρα να συμμετέχουν.

  Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να παίζουν στην αυλή, να χορεύουν 
με συνοδεία μουσικής, να κάνουν ποδηλασία ή να μετέχουν 
σε έντονες δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, το κολύμπι ή 
αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, νέτμπολ ή μπάσκετ.

  Βρείτε χρόνο να είστε δραστήριοι ως οικογένεια – πηγαίνετε 
στο τοπικό πάρκο με τα πόδια, πηγαίνετε για ποδηλασία ή 
πάρτε το σκυλί για βόλτα.

  Ενθαρρύνετε το «δραστήριο παιχνίδι» αγοράζοντας δώρα που 
κάνουν τα παιδιά και τους εφήβους να κινούνται, όπως μπάλες, 
ρόπαλα κρίκετ, σχοινάκι και άλλο εξοπλισμό. Αυτό τα βοηθά 
επίσης να αναπτύξουν και να εξασκήσουν νέες δεξιότητες.

  Παρκάρετε σε κάποια απόσταση από τον προορισμό σας – 
το σχολείο, το γήπεδο ή τα καταστήματα – και περπατήστε 
την υπόλοιπη διαδρομή.

  Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν την ευκαιρία 
να είναι δραστήριοι μετά το σχολείο, είτε με δραστήριο 
παιχνίδι είτε με οργανωμένα αθλήματα.

  Ενθαρρύνετε τα παιδιά και τους εφήβους να δοκιμάσουν 
διαφορετικά αθλήματα ή δραστηριότητες, έτσι ώστε να 
μπορούν να βρουν μερικά που πραγματικά απολαμβάνουν.

  Ξεκινήστε αργά και αυξάνετε την ποσότητα σωματικής 
δραστηριότητας που κάνουν τα παιδιά σας, ιδιαίτερα αν δεν 
ήταν πολύ δραστήρια στο παρελθόν.

  Περιορίστε το χρονικό διάστημα που ξοδεύουν τα παιδιά 
και οι έφηβοι για διασκέδαση μπροστά στη «μικρή οθόνη» – 
όπως βλέποντας τηλεόραση, σερφάροντας στο διαδίκτυο ή 
παίζοντας παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή – για να 
μην υπερβαίνουν τις 2 ώρες την ημέρα.

  Τα παιδιά και οι έφηβοι θα πρέπει να φορούν καπέλα, 
κατάλληλα υποδήματα και αντηλιακό 30+ όταν κάνουν 
υπαίθριες δραστηριότητες.

  Βεβαιωθείτε ότι πίνουν άφθονο νερό όταν είναι σωματικά 
δραστήριοι ή παίζουν αθλήματα.

  Ένας δραστήριος τρόπος ζωής χρειάζεται υγιεινή διατροφή 
– βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας επιλέγουν υγιεινά τρόφιμα 
και ποτά και περιορίζουν τις τροφές υψηλής περιεκτικότητας 
σε πρόσθετη ζάχαρη, αλάτι και κορεσμένο λίπος.

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδέες σχετικά με την υγιεινή 
διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα, επισκεφθείτε το 
www.healthykids.nsw.gov.au


