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Иницијатива на Одделот за здравство на Нов Јужен Велс (NSW Department of Health); Одделот за образование и обука 
на Нов Јужен Велс (NSW Department of Education and Training); Спорт и рекреација (Sport and Recreation), оддел на 
Канцеларијата за заедниците на Нов Јужен Велс (Communities NSW) и  Фондацијата за срце (Heart Foundation).
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Дали знаевте?
  Поминувањето премногу време во седење или ‘мирното’ 
време во гледање телевизија, сурфање на Интернет или 
играње на компјутерски игри или рачни електронски 
игри е поврзано со појавата на прекумерна тежина и 
преголема дебелина кај децата.

  Децата кои гледаат телевизија повеќе од 2 часа секој ден се 
изложени на поголема веројатност да не се хранат здраво, да 
јадат помалку овошје и да бидат помалку физички активни.

  Скоро половина од децата на возраст од 5 до 15 години 
поминуваат повеќе од 2 часа секој ден во забава пред 
‘малиот екран’.

  Постои поголема веројатност децата да грицкаат 
храна која содржи големи количини на шеќер, сол или 
заситени маснотии додека тие гледаат телевизија.

Колку време треба да се поминува пред 
екранот?
Кога децата го поминуваат времето пред малите екрани 
– без разлика дали се работи за телевизор, компјутер или 
рачните електронски игри – тоа го одзема времето што тие 
би можеле да го поминат во спортски активности, игри или 
да бидат активни.

Во Австралија се препорачува децата и тинејџерите да не 
поминуваат повеќе од 2 часа дневно во забава пред малите 
екрани.

Иако комјутерите и телевизијата може да бидат корисни 
за образованието и учењето, здравствената корист, 
способностите и разонодата што децата и тинејџерите може 
да ги имаат од физичката активност се исто толку важни.

Практични совети за родителите
  Пред да го вклучите телевизорот или компјутерот за вашите 

деца, застанете и размислете – дали тие би можеле да го 
поминат времето занимавајќи се со некоја активност и 
подоцна да поминат време пред ‘малиот екран’?

  Ограничете го времето за гледање телевизија.  Ако 
вашето дете сака да гледа некоја одредена програма, 
исклучете го телевизорот кога таа ќе заврши.  Или, 
снимете ја програмата и гледајте ја заедно подоцна.

  Ограничете го времето што вашето дете го поминува во 
играње на компјутерски игри и на Интернет – не повеќе 
од 2 часа дневно и не додека се уште има дневна светлина 
кога тоа би можело да излезе надвор и да биде активно.

  Не дозволувајте вашето дете да има телевизор или 
компјутер во неговата соба.  Чувајте ги во заедничка 
просторија во семејниот дом за да можете да го 
надгледувате нивното користење.

  Имајте список на активни игри или активности за затворен 
и отворен простор, за да можете да ги предложите како 
замена за гледање телевизија или играње на компјутер.

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

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

“Поставете ограничувања за 
компјутерските игри и времето што се 

поминува на Интернет”

Исклучете го телевизорот или 
компјутерот и  
бидете активни
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