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Aktywność fizyczna odgrywa bardzo ważna rolę w 

zapobieganiu i leczeniu wielu chorób 

cywilizacyjnych a głównie wciąż narastającego 

problemu otyłości. 



„..istotne jest podejmowanie w ramach wypoczynku czynnego różnego

rodzaju zabaw, ćwiczeń i różnych dyscyplin sportu, dla rekreacji i zdrowia,

poprawy zdolności wysiłkowej, specjalnych sprawności i umiejętności

fizycznych, zapobiegania powstawaniu chorób cywilizacyjnych (poprawa

sprawności układu krążenia, ruchowego, oddechowego, przeciwdziałania

stresu psychicznego), zwiększenia stymulacji korzystnych wpływów na

zdolność do pracy fizycznej i umysłowej.”

Źródło: Drabik J., Profilaktyka zdrowia; aktywność fizyczna czy aktywność ruchowa. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. 2011, nr 5, 4–8. )



WPŁYW AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 
NA POSZCZEGÓLNE NARZADY I UKŁADY 

CIAŁA CZŁOWIEKA



➢ Poprawa ukrwienia. 

➢ Poprawa koncentracji, 

uwagi.

➢ Pozytywnie wpływa na 

skupienie, pamięć, 

szybsze przetwarzanie 

danych, lepsze 

podejmowanie decyzji.

MÓZG



SYSTEM NERWOWY

➢ Zwiększa refleks.

➢ Pobudza pracę ośrodkowego układu nerwowego.

➢ Rozwija pamięć ruchową, szybkość i łatwość 

oddziaływania na bodźce zewnętrzne.

➢ Poprawia jakość snu.

➢ Zmniejsza stres.



SERCE

➢ Wydolniejsze serce poprawia krążenie krwi w całym 

organiźmie, a tym samym dotlenienie wszystkich 

narządów. 

➢ Zmniejsza się zmęczenie przy wysiłku.



UKŁAD KRĄŻNIA

➢ Dostarcza więcej tlenu do tkanek.

➢ Reguluje ciśnienie i tętno.

➢ Efektywniej eliminuje zbędne produkty przemiany materii.

➢ Poprawa krążenia krwi i limfy.

➢ Przeciwdziała powstaniu zmian miażdżycowych.



MIĘŚNIE

➢ Zwiększenie masy i siły mięśniowej.

➢ Zwiększa się wytrzymałość i siła.

➢ Wydłuża się możliwość aktywności bez zmęczenia,

➢ Utrzymuje prawidłowy stan napięcia – sprężysta 

sylwetka.

➢ Korygowanie wad postawy.



STAWY

➢ Utrzymanie prawidłowej ruchomości stawów.

➢ Zmniejsza ryzyko wystąpienia ich bolesności, zesztywnienia 

lub osteoporozy w starszym wieku.

➢ Zwiększa zakres ruchów.

➢ Zwiększa odporność na urazy.

➢ Wzmacnia przyczepy, ścięgna i wiązadła.



KOŚCI

➢ Stają się elastyczniejsze,

➢ Mniej podatne na odwapnienie,

➢ Bardziej odporne na złamania i kontuzje,



UKŁAD POKARMOWY

➢ Polepsza trawienie.

➢ Normalizuje apetyt.

➢ Zmniejsza problemy z zaparciami.



UKŁAD ODECHOWY

➢ Wzmożona praca płuc pozwala zwiększyć ilość pobieranego 

tlenu. 

➢ Zwiększa pojemność płuc.

➢ Wzmacnia mięśnie oddechowe.

➢ Usprawnia oczyszczanie oskrzeli.

➢ Poprzez silne mięśnie kształtuje klatkę piersiową powodując 

jej rozrost i poprawę postawy ciała.



SKÓRA

➢ Wzmożony przepływ krwi przez naczynia skórne 

sprawia, że wygląda zdrowo.

➢ Opóźnienia procesy starzenia się skóry.

➢ Odmładza zewnętrznie. 



OKRES DO 25 ROKU ŻYCIA

➢ przyczynia się do wyrabiania podstawowych cech motorycznych

( zwinność, zręczność, gibkość, siła),

➢ determinuje wszechstronny rozwój organizmu i kształtuje

prawidłową postawę ciała,

➢ kompensuje przeciążenia związane z nauką,

➢ korzystnie stymuluje rozwój fizyczny,

➢ koryguje odchylenia w rozwoju fizycznym,

➢ kształtuje zdrowie człowieka,

➢ integruje w środowisku społecznym.



OKRES OD 25-65 ROKU ŻYCIA

➢ utrzymuje wydolność i sprawność,

➢ jest swoistą profilaktyką i środkiem leczniczym,

➢ zapobiega chorobom cywilizacyjnym i zawodowym, 

➢ pozwala na odreagowanie stresu, 

➢ pozytywnie wpływa na psychikę, 

➢ zwiększa poczucie własnej wartości,

➢ zwiększa odporność na zmęczenie, 

➢ ułatwia pokonywanie problemów.



OKRES POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA

➢ opóźnia procesy inwolucyjne - rozwój wsteczny, 

➢ spełnia zadanie kompensacyjne i korekcyjne,

➢ pozwala na utrzymanie kontaktów społecznych.



Rola aktywności ruchowej w poszczególnych etapach 
życia ludzkiego







Do  czynności należących do szeroko pojmowanej 
aktywności zaliczamy:

⚫ Pracę fizyczną.

⚫ Uprawianie sportu.

⚫ Turystykę.

⚫ Rekreację.

⚫ Wychowanie fizyczne.

⚫ Codzienną aktywność. 



Ćwiczenia 

fizyczne

Tak więc



i aktywne 

spędzanie 

wolnego 

czasu

daje nam 

zdrowe 

kości



Bohaterowie komedii romantycznych mieli 

rację - najważniejsze jest wnętrze! 

oraz 

piękne 

wnętrze
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