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Физичкото вежбање е посебна планирана и 
организирана форма на физичка активност. 

Дигањето на тегови, аеробикот и тренирањето и 
членувањето во спортска екипа се само добри примери 

на физичко вежбање. 



Видови на физички активности
Аеробните активности за јакнење на мускулатурата, вежби за јакнење 
на скелетниот систем и вежби за растегнување на мускулните групи се 

главни видови на физичка активност. Меѓутоа, треба да се има во 
предвид  дека многу активности истовремено може да бидат насочени  
кон развојот на аеробните способности и подобрување на  формата на 
мускулите и коскениот систем. Пример за таков вид на активности се 

играњето на ракомет, фудбал, прескокнувањето на јаже, трчањето  и сл.



Вежби за јакнење на мускулите
Тие ја унапредуваат силата и издржливоста на мускулите. Вежбите за 

јакнење на мускулите ги ангажираат мускулите. Склековите, дигањето 
на тегови, копањето на земја во градината, качувањето по скали во 
зградата, искачувањето по бродско јаже и бродски скали се дел од 

активности кои се добри примери за јакнење на мускулите.



Вежби за јакнење на коските
Овие вежбите за јакнење на коските, стапалата, нозете и рацете се  
спротиставуваат на тежината на телото и/ или на  надворешните 

оптоварувања преку кои се развива сила во ангажираните мускули.
Скоковите, поскоците, кошарката, фудбалот (промена на насока на 
движење, дуели), трчањето, подигањето на тегови се некои добри 

примери на активности кои во колку редовно се практикуваат може да 
доведат до јакнење и правилен  развој на коските



Вежби за растегнување на мускулатурата 
Растегнување и унапредувањето на еластичноста на мускулните групи и 

способноста за постигнување на големи амплитуди  во зглобовите во 
текот на движењето. Длабокиот претклон, пилатесот и јогата се добри 

примери за активности со кои правилно се растегнуваат нашите 
мускули. 



Физичка активност го ангажира 
срцето, белите дробови и 

мускулите да работат напорно.  
Затоа се потребни и хранливи 
намирници а тие намирници 

може да се поделат во 5 осов-ни 
групи :

Основни намирници
а) Oвошје и зеленчук
б) Житарици
в) Млеко и млечни производи
г) Месо и друга протеинска храна
д) Масти и масла
Пирамида на исхрана
Пирамидата на исхрана е ди-
јаграм во форма на пирамида на
која е преставен оптималниот од-
нос на група на намирници со кој
се задоволуваат нутритивните
потреби на човекот.



Порција на храна
Основна мерка на количина на храна која е потребна да се внесе, со што би
биле задоволени нутритивните потреби на човекот.

Здрав животен стил 
Здрав животен стил
претставува збир на
секојдневни навики и
однесувања кои вли-
јаат на унапредување
и одржување на добро
здравје и добра сос-
тојба на организмот
во подолг период.
Добрите навики во
исхраната и добрата
физичка форма се
некој од основните
елементи на добро
здравје.



Исхрана 
На младите им се потребни
доволно хранливи намир-
ници за нормален раст и
развој.
• Младите треба да користат
широк спектар на различни
хранливи намирници на
безбеден начин.
• Младите треба да се ох-
рабруваат да користат мно-
гу зеленчук, овошје и жита-
рици со цело зрно.
• Младите треба да ко-
ристат посно месо, пилешко
и риба, млеко, јогурт и мла-
до сирење.
• Младите треба да го
ограничат внесувањето на
заситени масти и да имаат
ограничен внес на сол и
шеќер.











Бенефити од редовната 
физичка активност и здравата 

исхрана
•Подобрено општо здравје
•Здрава телесна маса
•Чувство на среќа и задоволство
•Подобар изглед
•Зголемена енергија
•Подобра физичка состојба (кон-
диција)
•Зголемена самодоверба
•Подобар успех во училиштето
•Подобар социјален живот
•Намален ризик за создавање на
висок холестерол и висок крвен
притисок и намалување на ризи-
кот за развој на хронични болес-
ти, рак и дијабетес
•Намалување на ризикот од раз-
вој на остеопорозата, недостаток
на железо и забен кариес



СОВЕТИ ЗА  УЧЕНИЦИТЕ

Бидете активни секој ден – избег-
нувајте го превозот со автомобил,
поаѓајте порано на училиште,
пешачите со друштво до училиште.

Пробајте постепено да ги намалите
седентарните активности како што
се работата на персонален сметач –
компјутер, гледање на телевизија и
сл. (на пример секој месец намалу-
вајте за 20 минути.

Не го прескокнувајте доручекот и
носете си ужина на училиште. Ова
ќе ви помогне во контролата над
гладот во текот на денот.



•Јадете овошје и зеленчук со секое
јадење и ужина.

•Изберете ја водата како пијалок.

•Читајте ги нутритивните табели
на производите и направете
правилен избор на здрава храна.

•Релаксирајте се и забавувајте се
во различни физички активности
и оброци со семејството и пријате-
лите секој ден.
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ПРИМЕРИ НА ДОБРА ПРАКТИКА 
Катерина (12 години) тренира ракомет, каде што покрај ракометната игра често има конди-
циони тренинзи за развој на силина, издржливост и еластичност. Катерина сака да се шета во
парк со своето куче и да се релаксира во други бројни физички активности во текот на денот со
своите другари и семејството. Целта на Катерина е да биде здрава, да се чуствува добро и да има
добра форма. Катерина во текот на денот акумулира 60 минути физичка активност. Таа воедно
води сметка за исхраната, трудејќи се да се храни разновидно, да внесува долволно овошје,
зеленчук, житарици со цело зрно, нискомасни производи, а како извори на протеини најчесто
користи посни месни производи, мешункасти и костенeсти овошја.



Ви благодарам на вниманието !!!

www.kineziologija.mk


