Predolgo sedenje ni dobro zate.

VZEMI SI RAZGIBAN ODMOR!
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naucimo se
uzivati zivljenje
in ziveti zdravo!
v

v
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Telesna dejavnost v razredu osrečuje tvoje srce!

Raziskave kažejo, da učenci pri preverjanjih znanja dosegajo boljše rezultate, če pred tem
namenijo čas kratki intenzivni vadbi. Poleg tega lahko redni šolski odmori, ki vključujejo telesno dejavnost, povečajo sposobnost učencev, da os tanejo osredotočeni na svoje naloge.
Namig: Da bi izboljšali svoje rezultate, naj učenci v odmorih in pred preverjanji znanja ali
nalogami namenijo čas dvominutni telesni vadbi. Učenci lahko izboljšajo svoje ocene tudi tako, da
odženejo negativne misli. Učenci naj vse morebitne negativne misli, povezane s preverjanji
znanja ali nalogami, zapišejo na kos papirja, ki ga nato zmečkajo v žogico. Postavijo se v vrsto
pred košem za smeti, v katerega eden za drugim odvržejo žogico z negativnimi mislimi.

Preventivni program Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na področju prehrane in telesne dejavnosti v letih 2017 - 2019 in
2020 - 2022 sofinancira Ministrstvo za zdravje RS/program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.
Za vsebino publikacije je odgovorno Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. • Izdalo Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 2020.
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Pre bu di se! Iz teg nad gla vo:

Na pol ni se z ener gi jo!
Ko leb ni ca:

Osre do to Ci se! Po loZaj
bo jev ni ka:
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Na pol ni se z ener gi jo!
Hi tre noge:

Pre bu di se! Za suk te le sa:
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Osre do to Ci se! Po lo Zaj
dre ve sa:
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Po seZi viS je! Skok v zvez do:
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Se veC lah ko na re diS za svo je
zdrav je z us trez no pre hra no
IN spro sti tvi jo:

