


 “Сви су плодови будућности у семену 
садашњости”

(кинеска народна мудрост)



 Савремен начин живота у условима
аутоматизације производног рада, брзог
темпа живота и живота у неповољним
еколошким условима оставља негативне
последице на здравствено стање човека.

 Човек се данас мало креће, телесне
активности сведене су на минимум, тако да
скоро и не постоје.



 Људи се данас веома мало крећу, физичких
активности најчешће нема у „дневном
распореду“, угрожена је биолошка природа
човека – јер човек је рођен да се креће.

 Телесне активности организоване и
систематске, могу и треба да буду
најефикасније средство да се сачува
биолошка природа човека, да се ојача и
сачува здравље.



Појам «физичка (телесна) 
активност» подразумева збир 
свих телесних кретања које 
човек изводи у свакодневном 
животу и раду. 



Због чега је потребна физичка (телесна) активност

Јача срце
Јача мишиће
Продужује живот
Повећава брзину 
кретњи/кретања
Повећава издржљивост
Повећава имунитет
Утиче на смањење стреса



 Од биолошких компоненти на које се може
утицати помоћу физичке активности и
вежбања најчешће истичемо:

 телесни раст и развој 
 нормално стање апарата за кретање
 формирање правилног држања тела 
 стварање отпорности према болестима
 формирање навика за правилним 

коришћењем слободног времена



 Чиниоци од којих 
зависи телесни раст и 
развој

◦ Наслеђе
◦ Околина
◦ Активност



 Бројна истраживања код нас и у свету указују
на чињеницу да телесно вежбање и уопште
примена средстава физичког васпитања
повољно утичу не само на правилан раст и
развој деце и омладине већ и на правилан
развој и функционисање свих органа и система
дечијег организма.

 Процедуре истраживања биле су засноване на
веома једноставним експериментима, праћени
су резултати телесне развијености и
моторичких способности деце која су редовно
упражњавала телесно вежбање и она која нису
била укључена у вежбање.



 Поређењем резултата могла
се констатовати значајна
предност деце која су
вежбала по свим
релевантним параметрима.

 Једно од истраживања које је
урађено на популацији од

 1600 ученика утврдило је
велику предност деце која су
упражњавала редовно
вежбање у односу на ону која
нису била укључена у сличне
програме.



 Веома су видни и значајни
резултати телесног
вежбања у формирању и
одржавању нормалног
стања апарата за кретање.

 Систематско вежбање
доприноси успостављању
нормалног
функционисања мишићног
система, лигамената и
зглобова, као и
унутрашњих органа и
система.



Треба напоменути да се при 
реализацији поменутих 
утицаја мора водити рачуна 
о томе да оптерећење буде 
оптимално, не исувише 
велико и да не ствара бол, 
да се при повећању 
покретљивости зглоба не 
смањи његова чврстина и 
да вежбање буде 
примерено психофизичким 
могућностима вежбача.



 Правилно држање тела је
од посебне важности у
периоду раста и развоја.

 У првом реду треба
нагласити значај
правилног телесног раста
у раду унутрашњих органа
и система органа.

 Правилно држање тела је
веома значајно у животу
појединца и због лепог

изгледа.



Правилно држање није наследна карактеристика:
 Формира се од 5 до 18 година
 Одржава се статичким напрезањем мишића
 Зависи од структуре скелета, облика кичменог стуба



 Када се ради о правилном
држању тела, треба имати у
виду да је школска омладина
нарочито угрожена због
сувише дугог седења у
школским клупама, али и
седења код куће при писању
домаћих задатака и учења.

 Најефикасније мере за
смањење тог штетног утицаја
су свестрана телесна вежбања,
као и корективна вежбања
уколико је дошло до
одређених неправилности у
телесном развоју деце.



 Карактеристике савременог начина
живота у великој мери исцрпљују
физичке и духовне снаге савременог
човека, због чега постаје осетљивији,
нежнији и неотпорнији на разне
болести.



 Систематско вежбање,
посебно вежбање у
природи уз присуство
природних чинилаца –
сунца, ваздуха и воде,
може да допринесе да се
човеков организам у
целини постане отпорнији.



Чињеница је да се још увек слободно време
у највећој мери користи пасивно (у
физичком смислу) уз седење и гледање ТВ,
читање, дружења при којима се најчешће
седи, и то углавном у затвореном простору.



 Слободно време 
младих, а и 
одраслих, треба 
испунити 
активностима из 
области физичке 
културе –
телесним 
вежбањем, као 
најздравијом 
забавом и 
разонодом.



 За остваривање позитивних биолошких
утицаја путем физичког вежбања потребно
је да се задовоље два битна елемента
физичке активности и вежбања – обим
(трајање) и интензитет оптерећења.



 Обим (трајање) оптерећења се мери
временским јединицама (на пример,
минутима)

 Интензитет оптерећења се мери
јединицама које исказују рад (ватима,
џулима, калоријама и другим.

 Интензитет рада може да се представи
једноставним примером: у току једног
минута може да се хода лаганим кораком
или може да се трчи; у другом случају
интензитет оптерећења биће већи, иако је
обим у оба случаја исти.



 Интензитет оптерећења зависи и од тога
која количина мишићне масе је укључена у
рад. Што је већа величина тога, то је
интензивнији рад.

 Уколико је оптерећење довољно
интензивно или је дуготрајније онда ће
већи део организма да буде укључен у рад
и обезбеђење високог нивоа енергије и
животних процеса.
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