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LAIKOTARPIU

ŽINGSNIUOKIME!

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu
tėvai ir vaikai praleidžia žymiai
daugiau laiko kartu, tai gera proga
pakeisti senus elgesio įpročius. Tėvai
gali atlikti judėjimo pratimus su
vaikais namuose, o lauke – kartu
tyrinėti gamtą.
 
Svarbu prisiminti, kad bet kokios
formos fizinis aktyvumas yra
geresnis už pasyvų laiko leidimą.
Kiekvienas žingsnis yra geresnis nei
minutė sėdėjimo ar gulėjimo, todėl
namuose darykime tiek žingsnių,
kiek tik įmanoma esamomis
sąlygomis!

FIZINĖ IR
PSICHINĖ
SVEIKATA

Šiuo metu yra ypač svarbu
išlaikyti tinkamą fizinę ir
psichinę sveikatą, todėl tiek
vaikai, tiek suaugusieji turi būti
kiek įmanoma fiziškai aktyvūs
ir laikytis bendrųjų fizinio
aktyvumo rekomendacijų.

ATKREIPKITE DĖMESĮ

JEI sergate lėtine liga, venkite visų sunkių pratimų ir laikykitės savo šeimos gydytojo patarimų. Jei
esate jautrus lauko alergenams, būkite fiziškai aktyvus tik namuose.

JEI įtariate, kad galite būti užsikrėtęs infekcine liga atsižvelgdami į dabartinę sveikatos būklę
stenkitės palaikyti fizinį aktyvumą tik savo namuose.

Draudžiama bendrauti ir sportuoti grupėse su žmonėmis, nepriklausančiais Jūsų namų ūkiui. Nors
atstumas tarp sportuojančių asmenų gali būti didelis, tačiau virusas gali būti pernešamas, todėl
geriausiai šiuo metu sportuoti ir mankštintis tik su savo šeimos nariais.

Žaidimų aikštelės (ypač metalinės ir plastikinės) ir lauko treniruokliai gali būti viruso perdavimo
vietos, todėl jomis naudotis šiuo metu DRAUDŽIAMA.

 

 

 

P a r e n g ė :
V i s u o m e n ė s  s v e i k a t o s  p r i e ž i ū r o s  s p e c i a l i s t ė

S i l v i j a  M i l a š e v i č i e n ė

 AKTYVUMAS

Vaikai turėtų būti fiziškai
aktyvūs ne mažiau 60 minučių
kiekvieną dieną. 

Suaugusieji turėtų būti
vidutiniškai aktyvūs bent 150
minučių per savaitę
(mažiausiai 20min per dieną)

 

 

VAIKAI
>60MIN

SUAUGĘ 
>20MIN



Tėvams patariama
saugoti vaikus nuo kontaktų su kitais
vaikais, taip pat ir sportuojant.
Paaiškinkite savo vaikams viruso
pavojus ir paskatinkite juos naudotis
ir dalytis nuotolinio mankštinimosi ir
sportavimo pavyzdžiais.
Suaugusiesiems taip pat patariama
pasinaudoti savo socialiniais tinklais,
kad pasidalytumėte informacija apie
dienos treniruotes (žingsnius,
intensyvumą, turinį) ir internete rastą
įdomų treniruotės turinį.
Sportuodami stenkitės būti kuo
novatoriškesni.

Izoliavimosi namuose laiką tėvai raginami skirti sportuoti su
šeima gamtoje. Leiskitės į kelionę miškais ar įkopkite į
artimiausią kalvą, ieškokite paslėpto lobio, tyrinėkite gyvąją
gamtą, pabandykite vadovautis kompasu ar paprastais gamtos
ženklais. 
 
Leisdami laiką aktyviai išlaikykite ne mažesnį kaip 5 metrų
atstumą nuo kitų žmonių. Venkite grupinės veiklos ir
nekelkite pavojaus kitų žmonių sveikatai. 
 
Rekomenduojama mankštintis „nuo namų durų iki namų
durų“, vengiant kontakto su kitais asmenimis. Jei turite savo
kiemelį, raskite įvairių mankštos žaidimų vaikams ir
suaugusiesiems variantų.

Organizuokite mankštas ar
treniruotes namuose – pasyvaus
sėdėjimo metu darykite judėjimo
pertraukas ir pratimus mažuose
plotuose, naudodami patogius
daiktus kaip treniruoklius, pavyzdžiui,
raumenų jėgos pratimams galima
naudoti kėdę ir stalą. Gerai vėdinkite
vietą prieš ir po mankštos. Nuplaukite
arba dezinfekuokite rankas, jei
atlikote mankštą kartu su kitu
žmogumi, lietusiu tuos pačius
paviršius. Jei turite balkoną ar terasą,
taip pat galite mankštintis ir balkone.
 
Venkite didelio intensyvumo fizinių
krūvių šiuo metu, nes jie, priešingai
nei vidutinio intensyvumo fizinis
aktyvumas, trumpuoju laikotarpiu gali
net sumažinti atsparumą virusinėms
ir kitoms infekcijoms.

20 minučių treniruote kiekvieno iš
mūsų geresnei savijautai!
Treniruotę vaizdo formatu galite
rasti čia (paspauskite ant
piktogramos): 
 
Taip pat ir vaikučiams:

Gamtoje?

Nuotoline
Mankšta

Patarimai

https://bit.ly/2web4DM
https://www.youtube.com/watch?v=GBX3g7fsHJQ

