
Osoby nieaktywne fizycznie rozpoczynające przygodę z ruchem uzyskują największe korzyści dla zdrowia.
Eksperci mówią, że liczy się każda aktywność fizyczna - nawet kilka minut! Znajdź na ruch 2, 5, 10 lub 20
minut w ciągu dnia. Każda aktywna minuta przekłada się na lepsze zdrowie. Czy wiesz, że brak aktywności
fizycznej może prowadzić do podobnych problemów zdrowotnych jak palenie i nadwaga?

Bądź                       , aby                żyć! 

poprawia samopoczucie i sen,
spowalnia efekty starzenia się,
zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów z sercem, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2 i
wielu rodzajów nowotworów,
pomaga utrzymać Twój układ odpornościowy w dobrej formie, co może pomóc obniżyć ryzyko
infekcji, złagodzić objawy i przyspieszyć powrót do zdrowia po różnych chorobach,
pomaga zachować ostrość umysłu w miarę starzenia się i zmniejsza ryzyko wystąpienia demencji i
choroby Alzheimera, 
zwiększa energię i po prostu poprawia jakość życia!

Aktywność fizyczna:

Aktywny lepiej

Rób, co możesz.Wykorzystaj to, co masz. Zacznij tam, gdzie jesteś.

Porozmawiaj z lekarzem
prowadzącym przed
rozpoczęciem nowego
programu ćwiczeń. 
Zapytaj o każdą zmianę
leków i wskazówki
dotyczące zwiększania
aktywności fizycznej.

Użyj smartfona lub
urządzenia do śledzenia
aktywności, aby zmierzyć
swoje postępy i zmotywować
się jeszcze bardziej. 
Przez tydzień lub dwa licz
swoje kroki codziennie. 
Stopniowo dąż do 
7000-9000 kroków każdego
dnia.

Siedź mniej, ruszaj się więcej!
Idź do skrzynki pocztowej. 
Idź na spacer z psem. 
Zatańcz w kuchni. 
Wybierz schody zamiast windy. 
Znajdź okazję do poruszania
się przez cały dzień. 
Każda aktywność sumuje się.

Znajdź przyjaciela i ustal z
nim plan spacerów lub
innych programów
aktywności fizycznej. 
Ci, którzy są aktywni z
kumplem wprowadzają ten
nawyk na stałe.

To proste! MotywacjaBądź aktywny
z przyjacielem

Skonsultuj się
z lekarzem

Zawsze wykonuj rozgrzewkę przed ćwiczeniami i wyciszenie po treningu.
Zacznij od lekkiego do średniego wysiłku.
Stopniowo zwiększaj swoje tempo i czas spędzony na aktywności. 

Ostrzeżenia! Aby uniknąć urazów:

Zaczynamy!
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Aktywność aerobowa przyspiesza pracę serca i oddychanie. Zacznij ćwiczyć co najmniej 150 
minut/tydzień aktywności o umiarkowanej intensywności, 75 minut/tydzień aktywności intensywnej lub
kombinację obu. Poprawisz swoją wytrzymałość i zdrowie serca.

Ćwicz 30-40 minut
w ciągu dnia

Zacznij bardzo powoli.
Stopniowo zwiększaj
natężeniu wysiłku.

Wszelka ciągła,
rytmiczna
aktywność

3-5 dni 
w tygodniu

Trening aerobowy

Pamiętaj: Spacery, jazda na rowerze, taniec, pływanie i ćwiczenia w wodzie są świetne. 
Bądź aktywny jakkolwiek i gdziekolwiek możesz - liczy się każda minuta. Aby schudnąć, zrób dwa razy
więcej ćwiczeń.

Co? Jak często? Jak mocno? Ile?

Trening oporowy, na przykład ćwiczenia z ciężarkami lub opaskami oporowymi, sprawia, że jesteś
silniejszy i poprawia stan zdrowia. Ponadto, trening siłowy może ułatwić i zwiększyć bezpieczeństwo
codziennych czynności, takich jak podnoszenie koszy na bieliznę czy praca w ogrodzie.

8-12 powtórzeń
ćwiczenia na każdą
dużą grupę
mięśniową. Powtórz
2 -4

Zacznij bardzo powoli.
Z czasem, zwiększaj
obciążenia.

Ciężarki, taśmy,
trening na maszynach
lub wykorzystanie
ciężaru własnego 
ciała 
(np. siadanie 
i wstawanie
z krzesła)

2-3 dni w tygodniu,
nigdy dzień po dniu

Trening oporowy

Pamiętaj:  Nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń. Jeśli tego potrzebujesz, skorzystaj z pomocy
fizjoterapeuty lub certyfikowanego trenera. Nauczą Cię właściwego sposobu wykonywania ćwiczeń i
prawidłowego oddychania.

Co? Jak często? Jak mocno? Ile?



 
Więcej informacji:  www.exerciseismedicine.org/poland

 
Jak zacznę w tym tygodniu?  ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Trening aerobowy, siłowy oraz gibkości są najważniejsze, ale skorzystaj też z innych form treningu.

Znajdź sposoby na 
bycie aktywnym, które
są zabawne, przyjemne. 
Tańcz. Zajmij się
ogrodem. Baw się na
zewnątrz z dziećmi lub
wnukami. Znajdź to, co
sprawia, że się
uśmiechasz i rób to
często.

Ćwiczenia mogą polegać
na staniu na jednej
nodze, chodzeniu po linii 
lub wykorzystując sprzęt
np. balance pad. 
Trenuj w bezpiecznej
przestrzeni i w razie 
potrzeby używaj krzesła
lub ściany jako podparcia.

Joga, Tai Chi i Pilates
pomagają w
zachowaniu równowagi,
elastyczności i siły, a
także relaksują!

Rozciągnij swoje
mięśnie 2-7 razy w
tygodniu do momentu
poczucia napięcia.
Trzymaj przez 10-30
sekund (30-60 sekund
dla osób starszych). 
Na przykład, 
rozciągnij łydki lub tył ud.

Inne rodzaje aktywności fizycznej

Joga, Tai Chi
i Pilates

Elastyczność Równowaga Baw się!
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BAW SIĘ RUCHEM! 


