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 Да бисмо били у доброј форми, али и пре свега доброг здравственог 

стања, потребно је да будемо довољно физички активни, али све ово, 

наравно, иде у складу са исхраном, која треба да буде што здравија и 

разноврснија, али и умерена. 

 Поред тога, физичка активност доприноси већој концентрацији и 

бољем расположењу, а смањује нервозу! Када се редовно бавимо неким 

спортом или одржавамо редовне телесне вежбе и дечје игре, наше кости и 

мишићи се развијају, срце боље ради, правилно се држимо и обликујемо 

тело... Тиме се постиже бољи проток крви кроз тело и снабдевање свих 

органа кисеоником. Физичка активност је пожељна за све људе, без обзира 

на године! Веома је важно да знамо да редовна умерена активност смањује 

ризик од настанка срчаних болести, можданог удара, шећерне болести, 

гојазности... Дечија игра такође представља физичку активност. Она 

позитивно утиче на здравље деце и њихов правилан раст и развој. Све 

чешће деца због смањене физичке активности болују од неке болести. 

Неправилна исхрана и недовољна физичка активност код деце доводе до 

неправилног држања тела, кривљења кичме, равних стопала и других 

проблема. Осим тога, долази и до гојазности. Ово је нарочито изражено у 

пубертету због убрзаног раста и развоја. 

 



 

 Требало би да се бавимо физичким активностима. 

У то се укључује и рекреација у природи и све врсте 

спортова. Надам се да си и пре овог текста знао / знала 

колико је физичка активност важна и значајна. Уколико 

јеси – одлично! 



 

Људи су у прошлости више радили тешке физичке послове 

који су захтевали обилнију и маснију храну. Данас послови 

ни у селу ни у граду нису тако тешки, а навике у исхрани се 

нису промениле. 

некад сад 



 

Храна је у нашем организму извор енергије. Да би енергија 

коју садржи храна потрошила, потребно је да се бавимо 

неком од физичком активношћу. Неке од њих су приказане на 

сликама. 
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ХВАЛА НА 

ПАЖЊИ!!! 


