
JUDĖJIMAS – TAVO SVEIKATA, 
STIPRYBĖ, GROŽIS!

• Aktyvų fi zinį gyvenimą gyvenantys 
žmonės yra sveikesni, darbingesni, 
gražesni ir geresnės nuotaikos. 
• Fizinis aktyvumas prailgina gyve-
nimą. 
• Aktyviai poilsiaujant, sportuojant, 
dirbant įvairius darbus į raumenų ir ki-
tas ląsteles patenka daugiau kraujo, 
kuris atneša maisto medžiagų ir de-
guonies. Ląstelės gauna daugiau en-
ergijos iš maisto medžiagų ir gali ge-
riau atlikti savo veiklą. 
• Reguliarūs fi ziniai pratimai ir mankšta 
didina atsparumą ligoms, nes gerina 
žmogaus sveikatą, sustiprina širdį, rau-
menis ir kitus vidaus organus.

• Sportuodami kei-
čiame savo kūno 
formas. 
• Ypač gerų 
rezulta-tų galima 
pasiekti derinant 
fi zinį aktyvumą su 

sveika ir suba-
lansuota mi-
tyba.

KUO DAUGIAU JUDĖSI – TUO 
ILGIAU IŠSAUGOSI SVEIKATĄ!

Neprisidėk prie liūdnos statistikos...

•Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenimis dėl fi zinio aktyvumo 
stokos kasmet pasaulyje miršta apie 2 
milijonai žmonių.
•Tyrimais įrodyta, jog fi zinis pasyvumas 
yra ankstyvos mirties, nutukimo, II tipo 
cukrinio diabeto, kai kurių vėžio formų 
bei širdies ir kraujagyslių sistemos ligų 
rizikos veiksnys. 
•Kai kuriose šalyse net 80 % mirties 
priežasčių yra fi zinio aktyvumo stoka. 
Prognozuojama, kad šis skaičius iki 
2015 metų gali padidėti dar 17 %. 
•Europos regione su fi ziniu pasyvumu 
siejama 3,5 % visų ligų ir 
jam priskiriama 
5–10 % mirčių.

FIZINIO AKTYVUMO ESMĖ

• Jau seniai įrodyta, kad geriausias jaunystės, žvalumo ir jėgos eliksyras – geras 
fi zinis kūno grūdinimas ir judėjimas.

• Mes judame savo raumenų dėka. 

• Raumenys sudaro 35-40 % viso kūno masės, todėl labai svarbu, kad jie būtų 
stiprūs.

• Jei žmogus nejuda, jo raumenys ima nykti – jų vietoje išsivysto riebalinis ir jun-
giamasis audinys, susilpnėja jėga, sumažėja raumenų apimtis ir elastingumas, 
žmogus pasidaro neveiklus, suglemba.

• Tik fi zinis darbas, fi ziniai pratimai, sportas neleidžia šiems neigiamiems reiški-
niams vystytis.

• Treniruotuose raumenyse būna kur
kas daugiau kapiliarų, kurie geriau rau-
menis aprūpina maisto medžiagomis ir 
deguonimi.

• Sportuojantis žmogus išsiugdo gražias 
kūno formas bei laikyseną, sugeba 
gražiai ir plastiškai judėti.

Štai, kodėl taip svarbu būti 
fi ziškai aktyviu nuo vaikystės!

• Sportuodami kei-
čiame savo kūno 
formas. 
• Ypač gerų 
rezulta-tų galima 
pasiekti derinant 
fi zinį aktyvumą su 

sveika ir suba-
lansuota mi-
tyba.



Fizinio aktyvumo piramidėNaudodamasis fi zinio aktyvumo pira-
mide, pasirink Tau priimtinas ir malo-
nias fi zinio aktyvumo formas.

Jeigu esi fi ziškai pasyvus, pradėk 
nuo pirmojo fi zinio aktyvo piramidės 
laiptelio, kai pajusi, kad kasdieninės 
aktyvios veiklos per mažai, pereik prie 
antrojo laiptelio ir t. t.

Planuodamas kiekvieną dieną, 
BENT PUSVALANDĮ skirk 

aktyviai veiklai!

Užsiimti fi zine veikla gali 
KIEKVIENAS!

Nereikia bėgti maratono ar valandų 
valandas praleisti treniruoklių salėje. 

Ieškok būdų būti fi ziškai aktyvus 
kiekvieną dieną!
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