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Бидете активни 
секој ден

Дали знаевте?
  Во Нов Јужен Велс, само околу една четвртина од 
децата на возраст меѓу 5 и 15 години се занимаваат со 
физичка активност од среден или голем интезитет 60 
минути секој ден.

  Момчињата во 6то, 8мо и 10то одделение се поактивни 
од девојчињата, меѓутоа физичката активност се 
намалува со возраста.

Зошто треба да се биде активен?
Редовната физичка активност е важен дел за да се биде 
здрав и да се одржува здравјето.

Поттикнувањето на децата и тинејџерите да бидат активни 
од рана возраст им помага рано да создадат добри навики 
и да ги развиваат потребните способности за да продолжат 
да бидат активни во текот на целиот живот.

Редовната физичка активност им помага на децата 
и тинејџерите:

 здраво да растат и да се развиваат

 да развијат цврсти коски и мускули

  да ја подобрат нивната рамнотежа и да развиваат 
способности

 да ја одржуваат и развиваат нивната флексибилност

 да имаат и одржуваат здрава телесна тежина

 да ја подобрат кардиоваскуларната форма

 да го намалат стресот и да се чувствуваат поолабавени

 да го подобрат држењето на телото

 да ги зголемат самодовербата и самопочитта

  да се забавуваат со нивните пријатели и да се 
запознаваат со нови.

Децата и тинејџерите кои не се занимаваат доволно со физичка 
активност се изложени на поголема опасност да станат дебели 
повеќе отколку што треба или прекумерно. Тоа ќе придонесе да 
им биде потешко да бидат активни и да држат чекор со другите 
при спортски активности или игри.

Ако децата имаат прекумерна тежина, тоа исто така може 
да предизвика тие да бидат повеќе склони да заболуваат 
од болести како што е астмата, да имаат рамни стопала 
и да ги шинуваат зглобовите. Долгорочно, прекумерната 
тежина може да придонесе до појава на болести како 
на пример, висок крвен притисок и холестерол, срцево 
заболување, дијабетис вид 2 и заболување на црниот дроб.

Истражувањата ни кажуваат дека знаците кои 
предупредуваат на овие болести може да се појават кај 
тинејџерите со преголема телесна тежина дури на возраст 
од 15 години.

5 начини 
за здрав 
начин на 
живеење

Јадете помалку 
ужинки и 

изберете нешто 
поздраво

Исклучете го 
телевизорот 

или компјутерот 
и бидете 
активни

Бидете активни 
секој ден

Изберете 
вода како 
пијалок

Јадете повеќе 
овошје и зеленчук

“Физичката активност не мора да се 
изведува наеднаш.  Таа може да се 

насобира во текот на денот”
продолжува на другата страница  
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Колку многу активност е потребна?
Децата и тинејџерите треба да се занимаваат со физичка 
активност најмалку 60 минути секој ден, вклучувајќи 
напорни активности кои ќе ги тераат да дишат забрзано од 
умор. Тие дури можат да имаа поголема корист во однос 
на здравјето ако бидат физички активни неколку часа секој 
ден.

За да им се помогне на децата и тинејџерите да бидат 
активни секој ден, тие треба да имаат можности да се 
занимаваат со спорт, игра и вежба на училиште, после 
училиште и за викендите.

Физичката активност не мора да се изведува наеднаш.  
Таа може да се акумулира во текот на денот со пешачење 
или возење велосипед до и од училиште, вклучување 
во активности на училиште, активно играње дома или 
учествување во организирани спортски активности после 
училиште и во текот на викендите.

Како да им помогнете на децата и 
тинејџерите да бидат поактивни

  Давајте им добар пример и имајте позитивен став 
кон физичката активност.  Ако вашите деца гледаат 
дека со задоволство се занимавате со некоја физичка 
активност и уживате во тоа, тоа може да ги мотивира и 
тие да учествуваат.

  Поттикнувајте ги да играат во дворот, да танцуваат 
на музика, да возат велосипед или да се вклучат во 
напорни активности, на пример, трчање, пливање или 
спорт како што е фудбал, нетбол или кошарка.

  Најдете време да бидете активни како семејство – 
пешачете до локалниот парк, возете велосипеди или 
земете го кучето на прошетка.

  Поттикнувајте ги на ‘активни игри’ со тоа што ќе купувате 
подароци што ќе ги натераат децата и тинејџерите да 
станат на нозе и да се движат, на пример, топки, палки 
за крикет, јажиња за прескокнување и друга спортска 
опрема. Тоа исто така ќе им помогне да развиваат и 
вежбаат нови способности.

  Паркирајте се на одредена далечина од вашето 
одредиште – училиштето, спортското игралиште или 
продавниците – и пешачете го преостанатиот дел од патот.

  Обезбедете децата и тинејџерите да имаат можност да 
бидат активни на училиште, преку активна игра или 
организиран спорт.

  Поттикнувајте ги децата и тинејџерите да испробуваат 
различни спортови или активности за да можат да 
утврдат кој/а од нив најмногу го/ја сакаат.

  Започнете постепено и зголемувајте го времето 
што вашето дете го поминува во физичка активност, 
посебно ако претходно тоа не било многу активно.

  Ограничете го времето што децата и тинејџерите го 
поминуваат во забава пред ‘малиот екран’ – на пример, 
во гледање телевизија, одење на Интернет или играње 
компјутерски игри – на не повеќе од 2 часа дневно.

  Кога децата и тинејџерите се активни надвор, тие треба 
да носат капи, соодветни обувки и да ставаат крем за 
заштита од сонце со заштитен фактор 30+.

  Додека тие се физички активни или се занимаваат со 
спорт, осигурете се да пијат многу вода.

  Активниот начин на живеење се подржува со здрава 
храна – осигурете се вашите деца да избираат здрава 
храна и пијалоци и ограничете ја храната што содржи 
голема концентрација на додаден шеќер, сол и 
заситени маснотии.

За повеќе информации и идеи за здрава исхрана и физичка 
активност, отидете на www.healthykids.nsw.gov.au


