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DLACZEGO WARTO AKTYWNIE
UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH WF-U
Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach WF-u mo e okazać się doskonałym początkiem
przygody ze sportem oraz zdrowym stylem ycia. Regularna aktywność fizyczna wpływa bowiem
na większość aspektów ycia młodego człowieka. Uczy determinacji i samodyscypliny.
Konsekwencja nabyta w okresie dziecięcym i nastoletnim na pewno przeło y się na dobre
osiągnięcia w yciu dorosłym. Silny, pewny siebie i zmotywowany człowiek ma większe szanse,
by osiągnąć sukces. Mo na osiągnąć swój cel np.: ukształtować swoją wymarzoną sylwetkę!

CO NALEŻY ZROBIĆ PRZED LEKCJĄ
WF-U?
• Przypomnieć sobie o postawionych sobie wyzwaniach- pozytywnie się
zmotywować
• Pozytywnie zmotywować kole anki i kolegów
• Pić du o wody
• Przebrać się w strój do ćwiczeń
• Nie przemęczać się
• Posiłek przed wysiłkiem powinien być
lekki i skromny

JAK SIĘ ODŻYWIAĆ, ABY EFEKTYWNIE
ĆWICZYĆ NA LEKCJI WF-U
Pić du o wody
Unikać jedzenia słodyczy i fast-foodów
Jeść produkty pełnoziarniste
Drugie śniadania do szkoły powinny być zró nicowane

NOWE FORMY AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ
Warto poszukiwać nowych form aktywności, próbować ich i wybrać dla siebie najlepszą,
najbardziej efektywną oraz taką która daje nam najwięcej radości i przyjemności.
Wśród nowych form aktywności pojawiają się ostatnio na przykład:
 Fitness-trening na trampolinie,
 trening gladiatorów, AntiGravity Joga,
 tabata-trening dla zapracowanych
 Speed-ball
 Nordic walking
 Nordic Blading
 Zumba
 Jogging
 Street dance i wiele innych.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ AKTYWNIE
UCZESTNICZĄC W ZAJĘCIACH WF-U?
Poprawić swoje samopoczucie- rosną endorfiny
Ukształtować piękną sylwetkę
 Poprawić kondycję
Wzmocnić swój układ odpornościowy
Wzmocnić i rozbudować mięśnie
Nauczyć się przyjmować sukcesy, radzić sobie z pora kami i zmęczeniem, pokonywać
trudności
Nauczyć się współpracować z rówieśnikami
 YĆ DŁU EJ!!!!!!

CO MOŻE SIĘ STAĆ JEŚLI NIE
UCZESTNICZYSZ AKTYWNIE W LEKCJACH
WF-U?
• Jesteś bardziej nara ony urazy mięśni,
•
•
•
•

Jesteś bardziej nara ony na urazy układu kostnego i osteoporozę
Osłabiasz swoje serce
Przy niewłaściwym od ywianiu mo e grozić ci nadwaga a nawet otyłość,
Jeśli masz astmę lub wystąpiła ona w twojej rodzinie, to mo esz mieć problemy
z oddychaniem-astmę mo na leczyć ruchem
• Będziesz słabszy fizycznie
• Nara asz się na udar mózgu, depresję,
nadciśnienie tętnicze, choroby serca
• Mo esz narazić się na niezbyt miłe
komentarze rówieśników

BYĆ JAK LEWANDOWSKI!
W tym miejscu mo na by wymienić jeszcze wiele nazwisk wielkich sportowców z Polski i ze
świata, którzy mogą być naszymi idolami. Ci ludzie mogą nas inspirować, motywować do cię kiej
pracy, aby osiągnąć sukces. Mo e być to zarówno sukces w dziedzinie sportu jak i w normalnym,
codziennym yciu. Wytrwałość, cię ka praca, ciągłe d wiganie się po pora kach i niezwa anie na
trudności to cechy i umiejętności, które prezentują nam idole sportowi, a które są kluczowe w
osiągnięciu sukcesu yciowego. Na ka dych zajęciach wf-u mamy mo liwość kształtowania
wszystkich tych umiejętności i stopniowo budować swoją wiarę we własne mo liwości.

Dlatego wyzwanie dla ka dego:

Znajd swojego idola sportowego!

SPORT SPOSOBEM NA ŻYCIE !!!!!
Zobacz, co mo esz zyskać, jeśli twoja kariera zawodowa będzie związana ze
sportem:
Robisz, to co lubisz
Zarabiasz pieniądze
Dbasz o zdrowie

Dbasz o sylwetkę
Pomagasz innym

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZACHĘCAMY:

…BIEGAĆ, SKAKAĆ,
LATAĆ, PŁYWAĆ,
W TAŃCU,W RUCHU WYPOCZYWAĆ…

