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1. Wakacje – czas bezpiecznego wypoczynku i zabawy.

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:

• Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzi-
nie zamierzasz wrócić. 

• Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 
• Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach 

dla pieszych i na zielonym świetle. 
• Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 
• Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 
• Nie rozmawiaj z obcymi. 
• Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 
• Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 
• Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 
• Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 
• Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych ką-

pieliskach. 
• Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 
• Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 
• Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś na-

krycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem. 
• Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas 

jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry. 
• W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 
• Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 
• Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 
• Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić. 
• Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność klesz-

czy. 
• Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trują-

ce. 
• Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. 
• Nie rozpalaj ogniska w lesie. 
• Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może 

Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 
• Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 



2. Aktywność fizyczna – po co ?

Zachęcam do przeczytania  i aktywności fizycznej po lekturze.

W grupie prac analizujących czynniki determinujące aktywność ruchową wykazano, że aktywność 
ruchowa zmienia się wraz z wiekiem. Od dużej ruchliwości małego dziecka, przez typowy dla okre-
su przedszkolnego i młodszego szkolnego głód ruchu, do okresu pokwitania, w którym obserwuje 
się wyraźne zmniejszenie aktywności ruchowej, do lenistwa ruchowego włącznie, szczególnie 
udziewcząt. Potoczna obserwacja życia wskazuje, że chłopcy wykazują większą aktywność rucho-
wą niż dziewczęta. Czynnikiem warunkującym aktywność fizyczną jest także środowisko. Dzieci 
wiejskie są bardziej aktywne, niż miejskie. Zwiększona aktywność ruchowa dotyczy działalności 
spontanicznej, natomiast możliwości korzystania i udział w zorganizowanych formach ruchu są 
większe w mieście niż na wsi. Stan zdrowia jest jednym z czynników warunkujących aktywność fi-
zyczną dziecka. Wiele schorzeń ogranicza lub uniemożliwia udział w niektórych zajęciach rucho-
wych. 

Aktywność ruchowa ponad połowy dzieci i młodzieży w Polsce (60%) sprowadza się głównie do 
udziału w zajęciach z wychowania fizycznego, które nie zaspokajają potrzeb dzieci. Obniżył się 
udział pracy mięśniowej z 90% do 10% pod względem wydatkowanej energii. Aby znaleźć odpo-
wiedź na pytanie dotyczące określenia ramowych potrzeb ilości ruchu w poszczególnych grupach 
wiekowych, badano aktywność ruchową w ciągu dnia. Potrzeby te określono następująco:
* chłopcy:
- w wieku młodszym szkolnym - 5h 45' ruchu,
- w wieku starszym szkolnym - 5h ruchu,
* dziewczęta:
- w wieku młodszym szkolnym - 5h ruchu,
- w wieku starszym szkolnym - 5h 30' ruchu.

Uznano za właściwe umożliwienie dzieciom minimum 4 godzin czynnej i zróżnicowanej aktywno-
ści ruchowej dziennie. 

Szkoła nie zapewni odpowiedniej ilości ruchu żadnej grupie wiekowej, należy więc położyć nacisk 
na wychowanie do rekreacji sportowej poza szkołą. Wprowadzić potrzebę ruchu do świadomości 
zwłaszcza młodzieży i dorosłych. Nie da się tego zrobić bez przedstawienia form atrakcyjnych dla 
tych grup, np. taniec, aerobik, stretching - dla dziewcząt i kobiet, jazda na rowerze, wrotkach, rol-
kach, badminton, tenis stołowy - dla wszystkich.

Jak wynika z wielu dotychczasowych badań niedostateczna ilość ruchu wywołuje następujące 
niekorzystne zmiany dla organizmu:
- brak ruch prowadzi do rozległego zaniku i postępującego osłabienia czynnościowego całego orga-
nizmu,
- występują skłonności do dysfunkcji, braków czynnościowych i wyraźne zwiększenie podatności 
na zachorowania,
- w zakresie układu mięśniowego stwierdza się narastającą atrofię inaktywacyjną ze zmianami 
czynnościowymi, która prowadzi do rozległego osłabienia siły mięśniowej,
- mięśnie tułowia stają się niezdolne do utrzymania swojej naturalnej pozycji napięciowej (co ma 
wpływ na układ krążenia, narząd oddychania i miednicę),
- z powodu błędów w obciążeniu powstaje znacznie wcześniej zjawisko atrofii, zwłaszcza w zakre-
sie kręgów (może to utrudnić wykonywanie pracy i prowadzić do wczesnego inwalidztwa),
- z powodu słabości mięśni stopy i podudzia powstaje niemożność naturalnego wysklepienia stopy, 
co przy zwiększonym obciążeniu ciężarem ciała powoduje płaskostopie,
- narastające zmniejszenie kapilaryzacji nie pracujących tkanek prowadzi do zmniejszenia wykorzy-



stania tlenu we krwi, co powoduje szybsze niedotlenienie tkanek (tzw. starzenie się),
- niedostateczny ruch prowadzi do serca słabego czynnościowo, charakterystycznego dla schorzeń 
cywilizacyjnych (tzw. serce urzędnicze),
- u osób z trenowanym sercem objawy niedotlenienia wieńcowego i zawały serca występują o wiele
rzadziej, zaś dusznica bolesna, niewydolność wieńcowa i wczesny zawał serca są częstymi schorze-
niami u osób z sercem sedentarnym,
- niedobór treningu fizycznego prowadzi do obniżenia pojemności tlenowej i zdolności wysiłkowej 
całego organizmu ze zmniejszeniem rezerwy wieńcowej i podwyższeniem zagrożenia serca ze stro-
ny niedotlenienia,
- w zawodach związanych z ciężką pracą fizyczną jest o 3-4 razy mniejsza umieralność z powodu 
schorzeń wieńcowych niż wśród pracowników biurowych,
- niedobór ruchu i ćwiczeń fizycznych prowadzi do zaniku i obniżenia wydolności układu oddecho-
wego. Obniża się pojemność życiowa płuc, maksymalna wentylacja minutowa i maksymalny pobór 
tlenu. Pogarszają się znacznie warunki zaopatrzenia organizmu w tlen. Od intensywności zaopatrze-
nia w tlen zależna jest zdolność wysiłkowa i stan zdrowia,
- trening fizyczny wywołuje przyrost i prawdopodobnie podwyższenie rezerw endokrynologicznych
oraz pojemności przemian biochemicznych kory nadnerczy - brak treningu obniża ogólną zdolność 
adaptacji i może odgrywać rolę w powstawaniu niektórych zaburzeń wydolnościowych i zdrowot-
nych,
- niedobór treningu fizycznego powoduje także zmniejszenie zakresu regulacji układu wegetatyw-
nego, od którego zależy zdolność przystosowawcza, odporność i zdrowie. Wytwarza się przewaga 
ustawienia układu wegetatywnego na ergotropowe działanie, które niekorzystnie wpływa na możli-
wości wypoczynku, sen i trawienie. Także z tego powodu zaburzenia snu i trawienia należą do naj-
częstszych zaburzeń u ludzi - przedstawicieli dzisiejszej cywilizacji,
- niedobór ruchu i częste nadmierne odżywienie prowadzić mogą do otłuszczenia, które zagraża do-
bremu samopoczuciu i zdrowotności, obniżając "energię życiową".

Wdrażanie młodzieży do działalności sportowej spełnia szereg postulatów wychowawczych oraz 
kształci pożądane cechy osobowości: wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia wyników, konsekwen-
cję w postępowaniu, tolerancję w stosunkach międzyludzkich, pokonywanie oporów i przezwycię-
żania własnych słabości - zarówno fizycznej jak i psychicznej. Sport uczy również wyrzeczeń i re-
zygnacji, hartu ducha, fair play, postawy sportowej, w której szacunek dla drugiego człowieka i 
etyczne postępowanie stanowią cel na równi z wynikami.

Niedoceniana aktywność ruchowa powinna odgrywać pozytywną rolę jako przeciwwaga mało ru-
chliwego trybu życia współczesnych społeczeństw. W trakcie aktywności ruchowej ujawniają się 
potencjalne możliwości dziecka związane ze sprawnością i wydolnością fizyczną oraz zdolnością 
przystosowania się.

Wychowanie fizyczne, a szczególnie imprezy rekreacyjno -sportowe wpływają na kształtowanie 
sfery emocjonalnej ucznia, rozwijają jego zainteresowania oraz aktywność. Wychowanie fizyczne i 
sport, jako składniki wychowania ogólnego, stwarzają jednocześnie podstawy dla kształcenia wyso-
kich predyspozycji do nauki i wysiłku oraz pomagają w realizacji funkcji społecznych człowieka. 



3. Rekreacja czynna.

Słowo rekreacja pochodzi od łacińskiego „ rekreo ”, co oznacza przywrócić do życia, 
wzmocnić, pokrzepić, na nowo stworzyć. W dzisiejszych czasach ma ono trzy znaczenia. Po pierw-
sze oznacza zespół zachowań, które realizuje człowiek w swoim czasie wolnym. W znaczeniu dru-
gim wiązane jest z procesem wypoczynku, regeneracją sił i usuwaniem skutków zmęczenia. Po 
trzecie jest to dynamicznie rozwijające się zjawisko społeczno-kulturowe, które jest spowodowane 
wzrostem ilości czasu wolnego oraz związane z nim formy zachowań ludzi. 

W praktyce rekreację dzieli się umownie na dwie kategorie: bierną i czynną. Rekreacja bier-
na obejmuje takie zachowania jak: opalanie się, słuchanie muzyki, oglądanie programu telewizyjne-
go. Rekreacja czynna, to formy o przewadze wysiłku psychicznego ( np. Gra w szachy, rozwiązy-
wanie krzyżówek ) oraz formy o przewadze wysiłku fizycznego, związane z ruchem mięśni, nazy-
wane rekreacją fizyczną ( pływanie, bieganie, chodzenie po górach, gimnastykowanie się ). Rekre-
acja fizyczna, zwana także ruchową, sportem masowym, aktywnym wypoczynkiem, masową kultu-
rą fizyczną, wyróżnia się specyficznym zespołem czynności związanych z ruchem i wysiłkiem fi-
zycznym. Jej głównym celem jest zapewnienie organizmowi ludzkiemu biologicznej sprawności i 
jednoczesnym usprawnieniu psychicznego i społecznego funkcjonowania jednostki, poszerzając 
sferę jej zainteresowań i możliwości. 

Wybierz i stosuj najlepszą dla Ciebie formę rekreacji.


