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Maging aktibo  
araw-araw 

Alam ba ninyo?
 Sa NSW, ikaapat lamang ng mga batang may edad 5 
hanggang 15 taon ay gumagawa ng hindi kukulangin 
sa 60 minuto na katamtaman at mapwersang pisikal na 
aktibidad bawat araw.   

 Ang mga batang lalaki sa Years 6, 8 at 10 ay mas aktibo 
kaysa mga batang babae, ngunit ang kanilang pagka-
aktibo ay nababawasan habang sila ay tumatanda

Bakit dapat maging aktibo ?
Ang regular na pisikal na gawain ay isang mahalagang 
bahagi ng pagiging malusog at manatiling malusog. 

Ang paghihikayat sa mga bata at kabataan na maging aktibo 
mula sa kamusmusan ay nagbibigay ng isang mahusay 
na pag-uugali sa simula at nakakatulong sa pagkakaroon 
nila ng mga kakayahan sa kanilang kinakailangan upang 
manatiling aktibo sa habang buhay. 

Ang regular na gawaing pisikal ay nakakatulong sa mga bata 
at kabataan na:

 lumaki at umunlad ng malusog

 magkaroon ng malakas na mga buto at kalamnan 

 mapahusay ang pagbalanse at magkaroon ng mga 
kasanayan 

 manatili at magkaroon ng kakayahang maging 
nakapagbabagay 

 magkaroon at panatilihin ang isang malusog na timbang

 mapahusay ang kalusugan sa katawan 

 mabawasan ang tensyon at maging mas kalmado

 mapaganda ang postura 

 mapalakas ang paniniwala sa kakayahan at paggalang  
sa sarili

 maging masaya kasama ang mga kaibigan at magkaroon 
ng mga bagong kaibigan.

Ang mga bata at kabataan na hindi nagkakaroon ng sapat 
na pisikal na gawain ay nagkakaroon ng mas malaking 
kapeligruhang maging sobrang–timbang o mataba. Ito 
ay nagbibigay sa kanila ng kahirapang maging aktibo at 
makakasali sa mga laro at isports. 

Ang pagiging sobrang timbang ay maaaring madaling 
tamaan ng mga kondisyon katulad ng hikain, lapad ang 
mga paa at mapipiloko sa dugtungan ng mga buto. Sa 
matagalan, ito ay nagbibigay ng mga kondisyong katulad 
ng mataas na presyon at kolesterol, sakit ng puso, Type 2 
diyabetis at sakit sa atay.  

Sinasabi ng mga pagsasaliksik na ang mga palatandaan ng 
mga kondisyon na ito ay nakikita sa sobrang timbang ng 
mga kabataan mula sa murang edad na 15 taong gulang.

“Ang pisikal na aktibidad ay hindi 
kailangang gawin ng isang beses. Ito ay 

maaaring gawin  sa buong araw.”

FILIPINO

Kumain ng mas kaunting miryenda at piliin ang mga panghaliling 
pagkaing 

nakakalusog 

Patayin ang TV o kompyuter at maging aktibo 

 Maging aktibo 
bawat araw

Piliin ang 
tubig 

bilang 
inumin 

Kumain ng mas maraming prutas  
at gulay  

5 paraan  
tungo sa  
isang 
malusog na pamumuhay 

Isang inisyatiba ng NSW Department of Health; NSW Department of Education and Training; Sport and Recreation, 
isang sangay ng Communities NSW at ang Heart Foundation.

patuloy sa kabilang pahina   
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Gaano karami ang gagawin?
Ang mga bata at kabataan ay dapat may 60 minutos 
na pisikal na aktibidad bawat araw, kasali na ang mga 
mapwersang aktibidad na nakakapagod. Lalo pa silang 
makikinabang sa pangkalusugan sa pagkakaroon ng 
dalawang oras na pisikal na aktibidad bawat araw.

Upang makatulong sa mga bata at kabataan na maging 
aktibo bawat araw, kailangan nila ang mga pagkakataong 
makapaglaro at mag-ehersisyo sa eskwela, pagkatapos ng 
eskwela at sa mga sabado’t linggo.

Ang mga pisikal na aktibidad  ay hindi kinakailangang 
magawa lahat sa minsanan.  Ito ay maaaring magawa 
sa boung maghapon - sa paglakad-lakad o pagsakay 
papunta at pauwi sa eskwela, pakikisali sa mga aktibidad sa 
paaralan, aktibong paglalaro sa bahay o pakikisali sa mga 
naorganisang isports pagkatapos ng pag-eskwela o sa mga 
sabado’t-linggo.

Paano matutulungan ang mga bata at 
kabataan na maging mas aktibo  

 Maging isang magandang huwaran at  magtaglay 
ng positibong kamalayan sa pagiging aktibo. Kung 
nakikita ng inyong mga anak na kayo ay masaya at 
gustong-gusto ang mga gawaing aktibo, maaari itong 
makakahikayat sa kanila upang makikisali.

 Hikayatin silang maglaro sa bakuran, magsayaw sa 
musika, magbisikleta or makisali sa mga mapwersang 
mga aktibidad katulad ng pagtakbo, paglangoy o 
paglaro ng mga isports katulad ng ‘soccer’, ‘netball’ o 
basketbol.

 Magkaroon ng oras na maging aktibong 
magkakapamilya – lumakad patungo sa malapit na 
liwasan, magbisikleta o hila ang aso sa paglalakad-
lakad.

 Maghikayat para sa ‘active play’ sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng mga regalo sa mga bata at kabataan na 
maging aktibo katulad ng mga bola, pamalo ng bola, 
luksong-lubid at iba pang kagamitang pang-isports. 
Ito ay nakakatulong din sa kanila na magkaroon at 
makapag-ensayo ng mga bagong kakayahan.

 Iparada ang sasakyan sa di-kalayuan ng inyong 
pupuntahang eskwela, isports o tindahan – at lalakarin 
na papunta doon.  

 Tiyakin na ang mga bata at kabataan ay may 
pagkakataon na maging aktibo pagkatapos ng oras 
ng eskwela, sa pamamagitan ng aktibong laro o sa 
organisadong isports. 

 Hikayatin ang mga bata at kabataan na subukan ang 
mga ibat-ibang isports at aktibidad upang makapamili 
sila ng nagugustuhan nila.

 Magsimula ng hinay-hinay at saka na dadamihan ang 
mga pisikal na aktibidad na makakaya ng inyong anak, 
lalo na kung sila ay hindi dating aktibo.

 Limitahan ang dami ng oras ng mga bata at kabataan 
sa harap ng mga maliliit na puting-tabing – katulad 
ng panonood sa TV at paglalaro sa kompyuter – na di-
lalampas ng 2 oras sa isang araw. 

 Ang mga bata at kabataan ay dapat gumamit ng 
mga sombrero, mga nababagay na sapatos at 30+ na 
sunscreen kung nagiging aktibo sa labas.

 Tiyakin na sila ay umiinom ng maraming tubig kung 
aktibo sa paggawa o naglalaro ng isports.

 Ang aktibong pamumuhay ay pinapaandar ng mga 
malulusog na pagkain – tiyakin na ang inyong mga 
anak ay palaging pinipili ang mga nakalulusog na 
pagkain at inumin at iiwasan ang mga pagkaing may 
maraming asukal, asin at  tabang “saturated”.

Isang inisyatiba ng NSW Department of Health; NSW Department of Education and Training; Sport and Recreation, 
isang sangay ng Communities NSW at ang Heart Foundation.

Para sa dagdag na impormasyon at mga ideya sa malusog 
na ugali sa pagkain at pisikal na gawain, pumunta sa  
www.healthykids.nsw.gov.au


