
«Гімназія «Діалог» 

Кафедра фізичної культури 

 

 

 

Н. Є.Білоус 

 

Вчись бути здоровим! 

 

 

Здоров’я через освіту 

 

Поради учням гімназії 

 про здоровий спосіб життя 

Методичний посібник 

 

 

 

 

2011 



Юний друже! 

 

   Здоров’я, це найвищий дар, даний людині, про нього потрібно 
піклуватися завжди! 

Чим раніше людина починає формувати звичку бути здоровою, 
постійно тренувати своє тіло, загартовувати себе, починати день з 
фізичних вправ,  тим якісніше буде її життя.  Будь здоровим сам,  
залучай до постійних тренувань своїх рідних,  їм теж потрібно бути 
здоровими. В Україні тільки 6% людей починають день з фізичних 
вправ, в Америці 78%, в Японії 75%, в Германії 68%. Подовженість 
життя в цих країнах набагато вища за українську. 

Людина є «храм здоров’я і краси». І для того,  щоб цей храм був 
чистим,  красивим і здоровим,  піклуватися про нього повинна сама 
людина, хранитель свого храму. 

Щастя кожного з нас – у родині, а щасливі люди ті, хто з радістю іде у 
школу,  на роботу і намагається скоріше повернутися у родину,  
побачити близьких і дорогих нам людей, які дають нам заряд життя. 

Людина –  це краса тіла і гармонія душі.  Нехай кожен з нас,  кожний 
день робить маленьке добро, допоможе хоч одній людині і світ стане 
добрим і людяним. 

Рецепт «Вічної молодості» древньої тибетської медицини наголошує 
так: «Їж багато зелені і менше м’яса. Очищуй тіло від зовнішнього та 
внутрішнього бруду, а душу від сумних думок, зла, жадібності, 
заздрості і ти проживеш довго і щасливо». 

Ми глибоко переконані у тому, що у світі немає негарної людини. 
Зовнішня краса повинна спиратися на внутрішній світ людини, який 
світиться в очах, посмішці, відносинах з людьми, поведінці. 

У всі часи людина намагалася бути сильною, красивою, спритною. У 
молодому віці дуже хочеться показати свою швидкість, витривалість, 
силу, фізичне вдосконалення. Але потрібно мати не тільки красиву 
фігуру, а і високий розум, силу волі, наполегливість у досягненні своєї 



мети.  На весь час життя здоров’я нам не відпущено,  про нього 
піклуватися потрібно кожну мить. 

Ми сподіваємося, що знання про здоров’я людини допоможе тобі 
вибрати таку Дорогу Життя, яка приведе тебе до Істини, Правди, 
Краси, Добра, Довголіття. 

 

Пам’ятай кодекс здоров’я! 

*Здоров’я – це фізична культура твого тіла, немає нічого красивішого 
людського тіла. 

*Здоров’я – це духовна культура людини: добро, надія, віра і любов 
до тих, хто тебе оточує. 

*Здоров’я – це  культура людських відносин, повага до людини. 

*Здоров’я – це дбайливе ставлення до природи. 

*Здоров’я - це стиль твого життя. 

*Хочеш бути здоровим –  товаришуй з фізичною культурою,  чистим 
повітрям, здоровою їжею; користуйся всім, але не зловживай нічим, 
пам’ятай що: 

*Сонце нам друг і всі ми діти сонця, але з його промінням не шуткуй: 
загоряння не може бути згорянням на сонці. 

*Ходи періодично босоніж по землі – земля надає нам силу, 
загартовує організм. 

*Вчись правильно дихати – спокійно, не глибоко і рівномірно. 

*Помірний біг цілющий. 

*Праця повинна бути радісна, тоді вона буде продуктивна. 

 

 

 



Пам’ятай кодекс людяності! 

*Будь уважним і милосердним до малих дітей та старих людей, якщо 
можеш то допоможи і не проходь мимо чужого горя. 

*Ми – люди однієї долі і всі повинні боротися за мир, без нього немає 
життя. 

*Ні в якому разі не заряджай своїм сумним настроєм оточуючих, 
пам’ятай – життя продовжується. 

*Ніколи не доводь себе до гніву, це зброя слабких людей. 

*Май мужність поступатися, якщо ти не правий, це викликає повагу. 

*Знайди у кожній людині щось позитивне і спирайся на ці якості у 
відносинах. 

*Намагайся бути співчутливими, добрим, людяним, милосердним і 
мудрим. 

*Бажай собі і всім людям Добра, Краси, Здоров’я! 

*Люби батька свого і матір. Радій своєму життю та життю своїх рідних, 
близьких і друзів. 

*Знай міру у праці, відпочинку, харчуванні. Здоров’я – це мудрість 
міри у всьому. 

*Постійно говори собі: я можу, я хочу, я вмію. 

*Кожна людина повинна знати, що її цінують, що вона геніальна! 

*Сприймай людину такою, яка вона є; кожен має право бути самим 
собою. 

*Люби та поважай ближнього, як самого себе. 

*Не бери на себе право переробляти людину на свій лад,  природа 
створила людину такою, яка вона є. 

*Поважай думки іншої людини, будуть поважати і твої. 

*Наберись мужності визнати,  що хтось може бути і розумнішим за 
тебе, вчись у цих людей. 



*Частіше кажи собі: я ще багато не знаю, але хочу знати. Від цього ти 
уважніше будеш вислуховувати інших та ставати розумнішим. 

*Вчись володіти собою, проаналізуй ситуацію, будь терплячим, 
пам’ятай, що рана загоюється поступово. 

*Наше життя таке, яким роблять його наші думки. 

 

З чого ж починається здоров’я? 

 

Що таке правильний режим дня? Зовсім не обов’язково, щоб день 
хвилина у хвилину вкладався в рамки рекомендованого режиму. 
Людина будує свій розпорядок так, як це краще для неї. Але є речі, які 
потрібно виконувати обов’язково. Це ранкова зарядка, пробіжка на 
свіжому повітрі, водні процедури у вигляді обтирань, обливань, 
контрастного душу. 

Правильний режим дня – це коли є черговість праці і відпочинку, 
розумової і фізичної роботи, сидіння за столом з фізичними вправами. 
Вчасно виходь на прогулянку, це приносить здоров’я, грай у рухливі 
ігри з друзями. Не сиди біля телевізора чи за комп’ютером.  

Перед сном краще прогулятися на свіжому повітрі, прочитати книжку. 
Обов’язково на ніч чисть зуби,  приймай водні процедури.  Щоб не 
руйнувати здоров’я, дітям 11 років спати потрібно 9 годин, о 21 годині 
треба лягати відпочивати. 

Ось тобі домашнє завдання, сплануй свій режим дня на день, на 
тиждень, тоді ти все встигнеш зробити. Але плани повинні бути 
реальними і їх потрібно виконувати! 

Розпорядок дня, це твої біологічні ритми і регулюються вони 
нервовою та ендокринною системами і називаються «біологічними 
годинниками». Для міцного здоров’я та для гарного навчання велике 
значення має правильна організація розпорядку життя. Оце 
чергування у часі різних видів діяльності та відпочинку забезпечить 
розвиток твоїх особистих здібностей.  Якщо ти не порушуєш свій 



розпорядок, то твій режим буде діяти як хронометр, все будеш 
встигати вчасно. 

Головним у режимі є система.  Наприклад,  якщо ти лягаєш спати в 
одні і ті ж самі години, ти швидше заснеш. Якщо готуєш уроки в одні й 
ті самі часи, то ти краще та швидше засвоїш знання. 

 

Які ж основні елементи режиму дня? 

1.Ранкова зарядка та пробіжка на свіжому повітрі. 

2.Водні процедури. 

3.Нічний відпочинок не менше 9 - 10 год. 

4.Регулярне повноцінне раціональне харчування. 

5.Достатній відпочинок вдень та перебування на свіжому повітрі. 

6.Раціональне чергування різних видів діяльності, приготування 
уроків, виконання домашньої роботи. 

 

Почни день з ранкової зарядки, це допоможе тобі швидко 
прокинутися, активізувати роботу всіх систем організму. Буде дуже 
добре, коли зарядка виконається на свіжому повітрі з легкою 
пробіжкою від 10 хв., декількома силовими вправами. 

Після зарядки прийми душ чи облийся прохолодною водою. Можливе 
і обтирання мокрим рушником.  А тепер з гарним апетитом до 
сніданку! Це твоя енергія! Ніколи не йди до гімназії з пустим шлунком. 
Харчуватися потрібно через 3,5 – 4 години. 

Велике значення має у розпорядку дня сон. Регулярний і достатній він 
зберігає твоє здоров’я та працездатність. Досліди показали, що коли 
нічний відпочинок знижується до 7 – 8 годин, то працездатність 
знижується на 30%. Найкраще перед сном прогулятися на свіжому 
повітрі, у цей час провітрити кімнату. Найкраща температура для сну 
16 – 18 градусів. 

 



Декілька порад до виконання домашніх завдань: 

*Починай виконувати завдання через 2 – 3 години після школи, 
відпочивши. 

*Звільни стіл від зайвого,  виключи музику,  це відволікає і не дає 
зосередитися. 

*Не роби уроки «залпом», швидше від цього не буде,  відпочивай 5 – 
10 хв. між ними. 

 

Пам’ятай про культуру особистої гігієни! 

У дитячому віці закладаються основи здорового способу життя. 
Особиста гігієна передбачає режим дня, раціональну систему 
харчування, заняття спортом, загартування. 

А тепер про водні процедури.  Вони існують не тільки для підтримки 
чистоти тіла, але і для зняття втоми, нервового і фізичного 
напруження, для загартування і масажу. 

Водні процедури слід починати з обтирання: візьми губку чи рушник, 
змочи у холодній воді, злегка відіжми і обтирай послідовно шию, 
плечі, грудну клітину, живіт, спину, ноги. Після цього енергійно розітри 
тіло сухим рушником до почервоніння шкіри і появи відчуття тепла. 
Загартування проводь поступово і систематично. Після обтирання 
переходь до щоденного обливання водою. 

Денну втому може зняти тепла ванна не вище за 38о, тривалість її 10 
хвилин. У кінці процедури облий ноги холодною водою, щоб посилити 
кровообіг. 

Гарний засіб для встановлення сили є душ: спочатку на шию, потім на 
спину, ноги, п’ятки, живіт. Струм повинен йти за годинниковою 
стрілкою. Щоб посилити дію, треба регулювати температуру води. 
Спочатку гарячу, потім теплу і поступово все прохолоднішу воду. Потім 
знову гарячу і повторити процедуру. Загартовування попередить і 
збереже тебе від застуди,  допоможе краще перенести холод і різкі 
зміни погоди. 



Загартовування організму найнеобхідніша процедура у житті. 
Поступово організм пристосовується до негативного впливу погодних 
умов, тренуються всі захисні сили організму, покращується їх 
діяльність, підвищується опір простудним захворюванням. 
Загартування укріплює нервову систему, покращує роботу серця, 
легенів, та інших органів. 

Тобі необхідно знати правила загартування: 

*Загартування проводь враховуючи стан здоров’я. 

*Загартовуйся на фоні позитивного емоційного настрою. Вода гарно 
діє на організм з руханням – у цьому цінність плавання. 

*Загартування проводь поступово на протязі року, поступово знижуй 
температуру води, поступово збільшуй час дії води. 

*Проводь загартування систематично, без перерв, тому, що вони 
ведуть до втрачання результату. 

*Привчай організм до низьких та високих температур. 

*Якщо здоров’я турбує, порадься з лікарем про загартування 
організму 

 

Обтирання відноситься до водних процедур. Після ранкової зарядки 
спеціальною рукавичкою чи рушником, змочивши водою кімнатної 
температури, обтирають руки, шию, груди, живіт, спину, ноги 
(поступово доводять обтирання до 2-3 хв.) Потім розтираються 
махровим рушником. 

Обливання проводиться водою з відра так, щоб вона попала на все 
тіло. Потім розтираються сухим рушником до почервоніння шкіри. На 
початку температура води 30 градусів, поступово знижується до 
кімнатної. Так само можна обливатися з душу. 

Плавати можна у водоймищах тільки пристосованих для цього. На 
початку подовженість знаходження у воді до 8 хв. при температурі +20 
–  22  градуси,  далі 10-15  хв.  Час купання залежить від температури 
води та загартованості організму. 



Загартована людина майже не хворіє. 

Крім водних, існують ще повітряні та сонячні ванни. Повітряні можна 
приймати 20 - 40 хвилин у добре провітреній кімнаті, з відкритою 
кватиркою чи вікном. 

Сонячні промені покращують кровообіг,  сон,  апетит,  позитивно діють 
на шкіру, збагачують її вітаміном «Д». Але з сонцем шуткувати не 
можна, є правила загорання: 

*Загорай поступово, починаючи з 20 - 30 хв. вранці з 7 до 11 години. 

*У безвітряну погоду можливе перегрівання, при вітрі – опіки. 

*Не можна бути на сонці після їжі приблизно 1 годину. 

*Голову обов’язково захисти капелюхом. 

*При виникненні перегрівання і появі запаморочення, головного 
болю, нудоти, частого дихання і швидкого пульсу постраждалому 
надається перша допомога: людину потрібно положити у тінь, напоїти 
холодною водою, на голову покласти холодну мокру тканину. 

 

Заняття спортом та загартування організму підвищують імунітет, 
чинять опір інфекційним та простудним захворюванням. Слабкий 
організм людини дуже часто хворіє на простуду, грип, легко 
заражується інфекційними хворобами. Інфекційні хвороби бувають 
поодинокі та цілі епідемії, наприклад грип, кір, дифтерія, краснуха, 
холера, інші.  

 

Що ж таке інфекційні хвороби? Як їх уникнути? 

- Контактним шляхом, при контакті з хворою людиною передаються такі 
захворювання, як: скарлатина, дифтерія, туберкульоз, інші. 

- Повітряно – крапельним шляхом при чиханні та кашлі передаються такі 
хвороби, як: грип, дифтерія, кір, вітрянка, інші. 

- Водно –  харчовим шляхом надходять у організм такі збудники,  як 
холера, тиф, дизентерія, інші. 

- Живими носіями інфекцій є тварини та комахи. Зокрема зараження 
глистами може бути через тварин (коти,  собаки),  через людей,  які 



заражені глистами. Немиті овочі та фрукти теж можуть викликати 
зараження глистами. Профілактика зводиться до особистої гігієни, 
миттю рук, обробці харчових продуктів. 

 

Правила профілактики інфекційних хвороб: 

1. Загартовувати організм. 

2. Мити руки перед їжею. 

3. Робити профілактичні щеплення. 

4. Зберігати їжу від забруднення та псування. Проварювати та 
прожарювати м’ясо та рибу. Збудниками кишкової інфекції, 
зараженням сальмонельозом є невідомо якої якості і терміну дії їжа: 
риба, яйця, м’ясні вироби. До всього треба увага. 

5. Слідкувати за якістю води. 

6. Знищувати носіїв захворювань - мух, комах, кліщів, вошей. 

7. Виконувати елементарні правила гігієни (частіше провітрювати 
приміщення, не користуватися чужими речами (мочалка, полотенце, 
взуття, інше). 

 

Як зберегти зір? 

До складової здоров’я відноситься і збереження зору. Що ж 
приводить до зниження його гостроти? 

Недостатня освітленість робочого місця приводить до перенапруги 
м’язів очей, викликає погіршення зору. При довготривалій роботі 
потрібно робити частіше перерву і дивитися у даль. Це хороший 
відпочинок для зору. 

 

Ось декілька вправ для профілактики зорової втоми: 

*Спина рівна, дивись вперед. 



*Зір направ вліво – прямо – вправо – прямо – вверх – прямо – вниз – 
прямо, без затримки, 10 разів. 

*Зір зміщуй по діагоналі. Поступово збільшуй затримки очей у 
відведеному положенні, 3-10 разів. 

*Кругові оберти очами вліво і вправо. Спочатку швидко, потім 
повільно. Виконай 5-7 кіл у кожну сторону. 

*Подивись на кінчик носу, а тоді вдалечінь, виконай 5-7 разів. 

*Подивись на кінчик пальця на відстані 30 см. від очей, потім у даль 5–
7 разів. 

*Подивись прямо перед собою нерухомо,  потім покліпай 5-7  разів 
очима. Стули віки, потім знову покліпай 5-7 разів. 

*Масажуй віки очей м’якими рухами пальців від носу до висків 10 
разів. 

*Прикрий долонями закриті очі без доступу світла на 1 хв. Зроби 
декілька разів. 

Ці вправи допомагають зберегти зір, їх потрібно виконувати щоразу 
при втомі очей,  при довготривалій роботі!  Не лінуйся,  виконуй ці 
вправи! За результатами диспансеризації, проведеною лікарями, 
щорічно до 5  класу гімназії вступає 15  –  20%  учнів з погіршеним 
зором. 

 

Багато неприємностей для зору приносить неправильне сидіння за 
столом та освітлення. Відстань від очей до зошита повинно бути 30-
35см. Слід користуватися підставкою для книг. Спина має бути рівна, 
на стіл спиратися неможна.  Шкідливо читати лежачи і в транспорті.  
Відстань до телевізора 2-3 м. 

 

А тепер поговоримо про поставу людини. Порушення постави, сутула 
спина, впливає на здоров’я та розвиток людини. Поверхневе, 
неглибоке дихання, зміщення внутрішніх органів, недостатньо 
розвинуті м’язи, які тримають хребет виникають внаслідок 



невідповідності висоти столу та стільця, поганої звички при ходьбі 
нахиляти голову, носити обтяження в одній руці, спиратися на стіл при 
сидінні, спати тільки на одному боці, на високій подушці, м’якому 
ліжку.  

До 5 класів гімназії з року в рік вступають до 30% дітей з порушеннями 
постави, що тягне за собою значні хвороби. Треба замислитися над 
цим! 

Ось основні правила сидіння за навчальними меблями: 

*Сиди прямо, не спирайся грудьми на стіл, не нахиляйся нижче 30см. 

*Перевір себе так: лікоть постав на стіл, пальці доторкуються скроні; 
між столом та грудьми проходять 4 пальці долоні. 

*Підошви ніг спираються на підлогу. 

*Підколінна ямка не притуляється до стільця. 

*Лікті не висять, а спираються на стіл, спина притуляється до спинки 
стільця. 

*Голова пряма для того, щоб рівномірно працювали м’язи шиї. 

*Якщо висота столу не відповідає зросту дитини міняють висоту 
стільця. 

*Передній край стільця заходить на 3-4 см під стіл. 

 

В режим дня необхідно включати вправи на корекцію постави, 
особливо після довгого сидіння чи стояння в одному положенні. Щоб 
постава була красива і правильна потрібно застосовувати 2 групи 
вправ: загально-розвиваючі і спеціальні. 

   До першої групи відносяться вправи для укріплення м’язів ніг, спини, 
живота, шиї, які підтримують хребет у рівному положенні. Корисні 
вправи з гімнастичними палицями, м’ячами, скакалками, з 
утримуванням легкого предмету на голові, ходьба, присідання з ним. 

   До другої групи відносяться вправи,  які працюють над правильною 
поставою (спеціальні). 



Особиста гігієна, для чого вона потрібна? 

Гігієна зубів. Здорові зуби потрібні всім, це здоров’я людини, її краса. 
Основним захворюванням зубів є карієс. Особливо негативну роль у 
виникненні карієсу грає велика кількість солодощів та вуглеводів, яку 
їсть людина. Чистити зуби потрібно двічі, ранком після їжі, та на ніч. 
Після їжі сполоснути зуби. Багато їсти продуктів, у яких є кальцій та 
інші мінерали. Частіше відвідувати лікаря. За ради здоров’я! 

 

Велику роль у захисті організму від хвороб грає шкіра. Вона захищає 
внутрішні органи від ушкодження, від доступу бактерій, регулює 
тепловіддачу. Шкіру потрібно постійно тримати чистою, на ній 
накопичується пил, бруд, продукти поту. Треба митися теплою водою, 
мочалкою з милом,  краще дитячим,  воно не пересушує шкіряний 
покров.  Обличчя з жирною шкірою миють кожен день з милом.  Двічі 
на тиждень миють жирне волосся теплою водою, не гарячою, вона 
посилює виділення жиру,  а сухе волосся –  один раз.  Руки перед 
прийомом їжі повинні бути чистими. Слідкуй за нігтями, найбільше 
бруду під ними, обрізай і чисть їх. 

Перед відвідуванням басейну обов’язково вимийся у душовій з милом 
та мочалкою, а після плавання тільки сполоснися теплою водою, буде 
занадто суха шкіра, якщо ти будеш митися після плавання з милом, 
так робити непотрібно. 

Найкращий одяг та взуття для людини з натуральної сировини. До 
гімназії заборонено приходити у кросівках, це взуття для тренувань. 

Чисте помешкання – добре здоров’я! Привчи себе до чистоти. 
Найкраще –  вологе прибирання,  ніколи не застосовуй сухий віник,  
кількість пилу та мікробів збільшується у багато разів. Часто провітрюй 
кімнату,  краще протягами,  це у 5  разів зменшує забрудненість.  
Температуру повітря тримай 16-18 градусів. 

 

 

 



Основні закони здоров’я і краси: 

*Більше рухатися 

*Повноцінно харчуватися 

*Загартовувати себе 

*Не допускати нервових перевантажень 

*Не мати шкідливих звичок 

 

Сповідь перед природою: щоб жити - людині потрібне чисте повітря, 
чиста вода, свіжий шматок хліба. Хімічні забруднення ведуть людство 
до загибелі.  Природа -  це жива система.  А чим може гордитися 
людина?  Горами відходів?  Брудом?  Тільки природа нас врятує 
кришталево - чистою водою, чистим повітрям, щоб пити і дихати, і не 
отруєною хімією землею, щоб жити. 

Природа завжди була і буде сильніша за людину, тому що вона нас 
породила.  І кожен з нас –  лише миттєвість в її житті,  вона ж вічна і 
безкінечна, вона мудра! Людина – задумайся, не руйнуй, не шкодь їй, 
щоб не гинули океани та ріки, ліси та поля, і все живе на землі! 

Щоб якісно жити і творити на нашій землі ти особисто повинен бути 
здоровим, а саме: займатися фізичною культурою, її вплив на стан 
здоров’я людини відомий,  він знижує захворюваність.  Але це 
відбувається лише у тих випадках, коли рівень тренувального 
навантаження відповідає можливостям твого організму. 

Яку б кількість не збудували стадіонів, але для ранкової зарядки, бігу, 
ходьби, прогулянки на лижах нічого не потрібно, крім бажання та волі. 

Виховання волі веде до подолання зовнішніх та внутрішніх перешкод 
на шляху досягнення мети. Для виховання волі потрібна систематична 
проява самої волі, щоденні тренування, дисциплінованість, 
цілеспрямованість, вольове зусилля. 

Не менше двох годин щоденно потрібно приділяти фізичним вправам. 
Сюди входять і пробіжки, і рухливі ігри, і плавання, і інші вправи. У 
режимі дня повинні бути систематичні пробіжки 10-12 хв. з 



підвищенням пульсу вдвічі. При любій погоді. Так виховується сила 
волі і дисципліна! 
Три рази у неділю учні 11  років повинні виконувати вправи для 
збільшення м’язової сили, силової спрямованості. Такі вправи, як 
згинання і розгинання рук в упорі лежачи, піднімання ніг з положення 
лежачи, підтягування у висі, піднімання тулуба в положення сидячи, та 
інші. Виконувати вправи з обтяженнями: набивними м’ячами, 
гантелями малої ваги, та інші. Вправи силової спрямованості 
позитивно впливають на стан опорно-рухового апарату. 

Велику роль грають вправи на розтягування. Ці вправи попереджують 
травми. З цих вправ слід починати та закінчувати тренування. 

 

З чого ж розпочинати тренування? 

Для того, щоб скласти для себе програму тренувань, визначають 
вправи, якими будуть займатися, визначають час і місце занять, мету. 
Тренування мають бути постійні. 

Ходьба у швидкому темпі –  це один з кращих видів рухової 
активності, з якої можливо починати тренування, якщо людина вела 
малорухомий спосіб життя довгий час. Займатися можливо в будь-
якому місці і в будь-який час. Заняття тренують м’язи ніг, нижньої 
частини спини. 

Біг підтюпцем чи звичайний біг,  це теж простий вид діяльності,  їм 
можна займатися де завгодно. Їзда на велосипеді це доповнення до 
ходьби, бігу. 

Плавання тренує м’язи всього тіла, особливо його верхньої частини, 
дихальну систему. Плавання розвантажує хребет, лікує порушення 
постави. З плавання найбільш раціонально починати залучатися до 
здорового способу життя. Приходьте плавати разом з батьками до 
нашого басейну, будете здорові та загартовані!  

Ходьба на лижах, розвиває м’язи ніг, верхньої частини спини, плечей, 
рук, сприяє підвищенню рівня сили і витривалості. 



Систематично потрібно займатися силовими вправами, вони 
знижують ризик переломів, формують правильну поставу. В режим 
дня включати вправи на корекцію постави Перед пробіжкою 5 хвилин 
потрібно приділити вправам на розтягування, після пробіжки теж 
треба зробити декілька таких вправ. 

   Найбільш поширеною причиною розчарування, травм, киданням 
фізичних занять є перевантаження, яке виникає в наслідок порушення 
принципів тренування, коли виконується великий обсяг навантаження 
з недостатнім відпочинком. Фізичне навантаження буде корисним 
лише тоді, коли воно відповідає фізичній підготовленості. 

Один із способів дозування вправ заснований на вимірюванні частоти 
серцевих скорочень, за пульсом (ЧСС). Пульс рахують за 10 секунд, 
потім помножують на 6 і отримують кількість ударів за хвилину. 

Вправи вважаються правильно дозованими, якщо пульс при 
навантаженні прискорюється не більше ніж на 100%,  тобто вдвічі,  в 
кінці занять треба доведи пульс майже до того,  який був на початку 
заняття. Якщо постійно займатися фізичною діяльністю на протязі 
тижня, організм адаптується до навантаження, підвищується здатність 
виконувати подальше збільшення рівня навантаження. При силових 
вправах зростає сила м’язів, при аеробних (плавання, біг) 
підвищується ефективність роботи серця, легенів, внутрішніх органів, 
збільшується витривалість. 

Про самостійні тренування 

На уроках фізичної культури та плавання учні складають контрольні 
нормативи з швидкості, витривалості, гнучкості, сили, інші. Це основні 
фізичні показники людини. Їх треба тренувати та постійно 
вдосконалювати. Починати тренування найкраще вже сьогодні і 
контролювати виконання. Картку контролю тренування потрібно 
розписати по неділях з поступовим збільшенням навантаження і 
покращенням показників. 

Наприклад: понеділок, середу, п’ятницю тренується біг на 
витривалість. Після вправ ранкової зарядки починається біг 600 - 
1000м таким темпом як на уроках,  коли звикнеш до пробіжок,  
скорочуй час бігу та збільшуй дистанцію, після бігу відпочинь, далі 



виконай силові вправи - згинання рук в упорі лежачи, підтягування на 
перекладині, присідання на 1 нозі. Після тренування зроби декілька 
дихальних вправ, вправ на розслаблення та розтягування. Водні 
процедури після тренування обов’язкові. 

У вівторок, четвер, суботу після ранкової зарядки виконуй стрибки із 
скакалкою - 50 стрибків 2-3 рази, доводячи згодом результат до 100 
стрибків одночасно 2-3 рази з відпочинком між серіями. Тренуй прес 
(піднімання в сід з положення лежачи) поступово доводь до 20 – 30 
разів, потім виконуй вправи на гнучкість та розтягування. Для 
загартування та гігієни тіла застосовуй водні процедури. 

Картка самоконтролю 
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Згинання рук 

в упорі 
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   Щоб бути здоровим, потрібно якісно і вчасно харчуватися. 

Харчування і здоров’я 

Визначне місце займає харчування у здоров’ї всіх людей. І чим раніше 
починається формування звички харчуватися правильно, природно, 
тим людина буде здоровішою. Харчування – питання виключної 
індивідуальності, виключної потреби, смаку, звички. Неможливо всім 
пропонувати одну і ту ж саму дієту. 

У національній українській кухні є дуже гарний «лікарський набір» 
продуктів, які замінюють аптеку. Ліки у тарілці на нашому столі! 

Науку про харчування повинні засвоїти діти з малого віку. Вона 
потрібна у кожній сім’ї,  якщо не байдуже здоров’я своє і своїх 
близьких. Знання про закони харчування закладають ще у дитинстві – 
отож нехай вони будуть потрібні і розумні. Правила харчування – це як 
урок граматики і починати його потрібно з азів. Почнемо і ми. 

Все життя людина пов’язана з безперервним обміном речовин, який 
проходить в її організмі. На нього витрачається велика кількість 
енергії. Ця енергія, а також матеріали для відновлення та росту клітин 
і тканин забезпечуються харчами.  Ось чому їжа –  основне джерело 
життя кожної живої істоти. 

Гарний стан шкіри, волосся, нігтів, нормальна робота органів і систем 
людського організму – і ще багато іншого залежить від правильного 
харчування, від прийому різноманітної їжі. При одноманітному 
харчуванні організм не одержує потрібних йому речовин і здоров’я 
людини починає руйнуватися. Це проявляється у вигляді частих 
простудних захворювань, весняною втомою, карієсом зубів, 
захворюванням крові та іншими хворобами. Для організму людини 
дуже важливо, що вона їсть. 

Для нормальної життєдіяльності організму людини необхідне 
співвідношення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних 
речовин. Жодне з них неможливо замінити іншим. 

У природі немає продуктів, які б вміщували у собі всі необхідні людині 
компоненти. Тільки комбінації різних продуктів краще всього 



забезпечують організм необхідними речовинами,  в тому числі 
вітамінами і мінералами. 

Скільки енергії людина витрачає, стільки вона повинна одержати з 
харчами. 

 

ПРАВИЛА ХАРЧУВАННЯ 

Здоровий організм працює як фізіологічний годинник. У звичайний час 
до шлунка надходить шлунковий сік, який перетравлює їжу. Але якщо 
їсти невчасно,  тоді шлунковий сік не зустрічається з їжею і на протязі 
деякого часу знаходиться у «порожньому» шлунку, подразнюючи його 
слизову оболонку. І відчуття апетиту, здорового бажання їсти 
пропадає,  і на зміну йому приходить відчуття голоду та болю у 
шлунку. Порушення режиму харчування призводить до зламу 
фізіологічних ритмів життя людини. 

Який режим харчування потрібен учням 11років? Подовженість 
«активного» дня складає 11-13 годин. Скільки разів у продовж дня 
потрібно їсти? Інтервал між прийомами їжі, за думкою фізіологів, не 
повинен перевищувати 4-4,5 години. Мінімальна перерва 3 години. 
Це сприяє гарній роботі шлунково-кишкового тракту, гарному апетиту, 
правильному засвоєнню їжі. Найбільш раціональне чотириразове 
харчування в одні і ті ж самі години.  Але можливі зміни (у межах 
півгодини). 

 

Орієнтовний добовий набір продуктів для дітей 10-11 років  

Набір продуктів Кількість (грами) 

Молоко 500 

Сиркова маса та вироби з неї 45 

Сметана 15 

Тверді сири 10 



М’ясо та м’ясопродукти 170 

Риба 50 

Яйця, шт. 1 

Хліб український 80-100 

Пшеничний 150-200 

Крупи, макарони 50 

Мед, горіхи  

Масло вершкове 30 

Олія 15 

Картопля 200-250 

Овочі 700 

 

Енергетична цінність 100г продукту 

Енергоцінність, ккал Продукти 

Дуже велика - 

450-900 

Масло вершкове, олія, горіхи, 
шоколад, халва, тістечка, 
свинина жирна, сало 

Велика - 

200-400 

Вершки, сметана, сиркова маса, 
сир твердий, морозиво 
вершкове, ковбаси, сосиски, 
гуси, качки, свинина, рибні 
консерви у маслі, крупи, 
макаронні вироби, хліб, цукор, 
мед, варення, мармелад, 
крохмаль. 

Помірна - 

100-200 

Сир напівжирний, морозиво 
молочне, яловичина, кури, 
яйця, ставрида, скумбрія, 



оселедець нежирний. 

Мала - 

30-100 

Молоко, кефір, сир нежирний, 
тріска, хек, судак, камбала, 
щука, фрукти, ягоди, картопля, 
морква, буряк, зелений 
горошок. 

Дуже мала - 

менше 30 

Кабачки, капуста, огірки, редис, 
салат, помідори, перець 
солодкий, гарбуз, гриби свіжі. 

 

Сніданок –  це перший прийом харчів після нічної перерви.  Він 
передує інтенсивному дню. Тому потрібно забезпечити організм 
необхідною кількістю енергії (їжі). 

Перший сніданок – (вдома) повинен бути щільний та калорійний. На 
нього знадобиться 25% добового раціону. Рекомендуються страви, які 
нескладно приготувати вранці: сосиски, яйця, омлет, молоко, 
бутерброд з маслом, сиром, ковбасою. До сніданку входять продукти 
з великим складом білку і жиру,  з високою калорійністю (меню з цих 
продуктів складається за смаком). 

Другий сніданок –  співпадає з перервою у навчанні,  тому лише 
поповнюється енергетичний запас організму.  Прийнята їжа не 
повинна відволікати сили на її переробку, може знизитися 
працездатність організму. Другий сніданок повинен бути легкий, 
гаряче,  нежирне м’ясне чи рибне блюдо з гарніром чи каша,  сирна 
запіканка, гарячий напій. 

Обід –  повинен поповнити різні денні витрати.  Меню враховує 
закуску, перше, друге, солодкі страви. 

Закусочні страви забезпечують виділення шлункового соку для 
кращого перетравлення м’ясних, рибних страв. Салати з свіжих чи 
варених овочів з рослинною олією є повноцінною закускою. 

Перша страва супи, борщі з зеленню. Харчова цінність його невелика. 
тобі потрібно до 1,5 склянки (300мл) першого. 



Друга страва основна – відварене чи тушковане м’ясо, кури, риба, 
котлети,  гарнір з овочів та круп.  Якщо суп з вермішеллю,  то гарнір з 
овочів і навпаки. 

На солодке кисіль,  компот,  желе,  печені яблука,  свіжі овочі,  ягоди,  
чорний хліб. 

Полудник – краще вживати кефір, молоко, сік, чай, тістечка, ватрушки, 
сирники, булочки, фрукти. 

Вечеря – складається з 2-х страв – сиркових мас, яєць, овочів, каш, 
макаронів,  молока,  кефіру,  киселю.  Вживати за 2  години до сну 
небажано м’ясо, рибу, жирні страви, вони довго не перетравлюються, 
заважають сну.  Під час нічного відпочинку сповільнюється процес 
травлення, а білок збуджує нервову систему. 

Саме головне в харчуванні – пережовування їжі.  Це і профілактика 
шлункових захворювань, і основа здорового харчування. Не можна 
запивати їжу водою,  вимиваються всі соки,  харчі зброджуються Дуже 
шкідливий солодкий чай. Пити краще сиру воду кімнатної 
температури. Цибуля і часник потрібні, щоб позбавитися від гниття 
продуктів в результаті неправильного харчування. 

 

 

 

Застереження! 

Харчові добавки 

 

1.Навіщо вони потрібні?: 

а) вони здатні покращити вид харчів, аромат, смакові якості, сюди 
відносяться ароматичні речовини, підсилювачі смаку, барвники; 

б) зменшують зіпсованість продуктів: консерванти, антиокислювачі; 



в) підвищують харчову цінність продукту - вітаміни, мінеральні 
речовини, солодощі; 

г) необхідні в процесі промислового виробництва - емульгатори, 
стабілізатори, згущувачі; 

 

2. Види добавок 

Для того, щоб продукти не руйнувалися і довго були придатні до 
вживання в них добавляють консерванти: 

*бензойна кислота – консервант, який зустрічається практично у всіх 
консервованих продуктах у пластиковій упаковці. Є шкідливим для 
алергіків, для хворих бронхіальною астмою;  

*сарбінова кислота знаходиться у консервованих продуктах, тортах, 
випічці. Вважається найбільш небезпечною для здоров’я; 

*нітрит натрію є консервантом та барвником. Добавляють його у 
копчені ковбаси, м'ясо, він надовго зберігає колір продукту. Нітрит 
натрію дуже токсичний, його кількість нормується Державними 
стандартами, але не завжди виконується; 

*антиокислювачі зв’язують кисень повітря, попереджуючи гіркість 
продуктів (жирів). Найчастіше їх добавляють у рослинні та тваринні 
масла. До них відносяться аскорбінова кислота, лимонна кислота, 
токоферол (вітамін Є), молочна кислота, лецитин. Ці антиокислювачі 
не токсичні. Токсичним вважається сульфіт, який добавляється у 
сухофрукти, вино, інші продукти; 

*тіабендазол, дифеніл, ортофенол – цими речовинами покривають 
тоненькою плівкою банани, цитрусові, фрукти. Це спасає від порчі. 
Отож ретельно мийте фрукти перед вживанням; 

*вітаміни, мінеральні речовини  добавляють в продукти дитячого 
харчування, соки, молочні продукти; 

*емульгатори та стабілізатори додають у морозиво,  майонез.  Якщо 
добавляють лецетин, то це природний емульгатор. Його багато у 



яєчному жовтці. Але нажаль є інші добавки, уважно вивчайте 
етикетку; 

 *модифікований крохмаль, пектини, агар-агар, желатин відносяться 
до згущувачів,  є гарними баластними речовинами,  практично не 
перетравлюються організмом, працюють як очищувачі. Наприклад 
агар-агар отримують з червоних та бурих водоростей, вони виводять з 
організму токсичні речовини. Желе та мармелад на основі агар-агару 
дуже корисні, якщо там ще й барвники натуральні;  

*гліцерин і сорбіт добре всмоктують вологу з повітря, добавляють їх у 
хлібні вироби, щоб довго не черствіли. 

Майонез 

   Згідно Державного стандарту майонез мають виготовляти із 
рослинної олії, води, сухого молока, сухого яєчного порошку, солі, 
цукру, оцту, гірчиці. 

Маркірування «ДСТУ» все ж краще, ніж «ТУ». Але і Державний 
стандарт не забороняє вводити до складу майонезу харчові добавки, 
ті самі «Є».  Для загущення майонезної маси до неї добавляють 
крохмаль, але не натуральний, а модифікований. 

   Чим менша жирність майонезу, тим більше в ньому згущувача. Крім 
того до майонезу додають стабілізатори (Є415, Є440), які роблять його 
однорідним. Добавляють підсолоджувачі (Є951-959, інші), 
антиокислювачі (Є301, інші), які захищають продукт від порчі. Деякі 
виробники додають штучні барвники і ароматизатори. Наприклад у 
«Оливковковому» майонезі насправді може не значити, що там є 
оливкове масло, скоріше всього туди добавлено ароматизатор. 

   Майонез буває високої,  середньої і низької жирності.  Але в 
низькокалорійному майонезі частина рослинної олії заміняється 
водою.  Це означає що згущувача там більше,  значить більше 
консервантів і антиоксидантів, тому що крохмаль є гарним 
середовищем для розвитку хвороботворних мікроорганізмів. Тому 
простіше самому розбавити майонез сметаною чи йогуртом. 
Звертайте увагу на термін дії. Чим він довший, тим більше в ньому 
консервантів. 



   Перевірити якість майонезу можливо таким чином: покласти столову 
ложку на сковорідку та прогріти трохи. Якщо продукт доброякісний, то 
залишиться чисте масло.  Якщо не якісний,  маса на сковороді  буде 
молочно - білою та почне шипіти і булькати. 

Будьте уважні при виборі продуктів харчування! Навчиться відрізняти 
якісні харчі від неякісного сміття. 

Вітаміни 

   Неоцінене значення для організму людини надають вітаміни, про 
них потрібно багато знати і вживати щоденно. 

   Недостатня кількість вітамінів в харчуванні людини викликає тяжкі 
розлади. Скриті форми вітамінної недостатності не мають якогось 
особливого зовнішнього проявлення і симптомів, але впливають на 
імунітет, на працездатність людини, загальний тонус організму, чинять 
опір різним несприятливим факторам. Нестача вітамінів приводить до 
подовження терміну виздоровлення після перенесених хвороб, 
виникають ускладнення в здоров’ї, інше. 

Вітамин А (ретинол) – 

краса шкіри і захист від інфекцій 

   Вітамін А впливає на: розвиток молодого організму, стану шкіри, 
формуванню кісток, формуванню зору. Адаптація зору до умов різного 
освітлення триває 8 хвилин при нормальних запасах вітаміну А та до 
40  - при зменшеної його кількості на половину. Особливо вітамін А 
потрібен щитовидній залозі, печінці. Це один з вітамінів, що зберігає 
молодість 

   Головні продукти, які постачають вітамін А: печінка, вершкове 
масло, сливки, сир, риб’ячий жир, молоко, яйця.  

Каротин 

   Каротин знаходиться в овочах, фруктах, маючих жовтий, червоний, 
оранжевий колір, також і зелень. Каротин перетворюється у вітамін А 
при вживанні з жирами, олією, сметаною. 



   Частина каротину,  який не перетворюється в організмі у вітамін А,  
виконує особливі захисні функції: знижує ризик передчасного старіння 
та пухлин (раку). 

   Причин виникнення дефіциту вітаміну А і каротину багато: 
неповноцінне харчування, низький його склад в харчах, порушення 
засвоювання, чи необхідність у збільшеній кількості: при тренуванні, у 
дітей при інтенсивному рості, при захворюваності, інше. 

   Найбільше їх у: щавлі, гарбузі, моркві, абрикосах, кавунах, капусті, 
молоці, печінці, помідорах, перці, салаті, шпинаті, інших. 

Вітамін D (кальціферол) – 

будівельник міцного скелету 

   Вітамін D нормалізує обмін кальцію, фосфору у кістках, укріплює 
зуби, попереджає розвиток рахіту, деформації кісток. 

   Головною ознакою недостачі вітаміну D є ушкодження скелету: рахіт, 
викривлені ноги,  легко ламкі кістки,  слабі м’язи,  запізнення у рості,  
інше. 

   Основні природні постачальники: риба; палтус, сардина, оселедець, 
скумбрія; сонячне проміння, яєчний жовток, риб’ячий жир. 

Вітамін Е (токоферол) – 

головний антиоксидант та хранитель потомства 

   Фізіологічне значення вітаміну Е  - подовжує довголіття людини, 
підтримує дітородну функцію, попереджує порушення кровообігу, 
знижує звертання крові, попереджує виникнення тромбів, поліпшує 
стан шкіри. 

   Основні природні постачальники: арахіс і масло з нього,  грецькі 
горіхи, кукурудза і масло з неї, фундук, мигдаль, насіння соняшника, 
шпинат, печінка, яйця, зернові культури. 

Вітамін К (філохінон) – 

будує кліткові мембрани 



   Цей вітамін приймає участь в процесі звертання крові та 
енергозабезпеченню організму. Недостатня кількість вітаміну 
призводить до відхилення нормального росту і розвитку немовлят. У 
дорослих приводить до носових кровотеч, кровоточивості капілярів. 

   Основні природні постачальники: зелені листя салату, кропива, 
білокачанна і брюссельська капуста, броколі, морські водорості, 
печінка, сир чеддер, шпинат, помідори, картопля, морква, зелень 
петрушки. 

Вітамін В1 (тіамін) – 

тонізатор нервової системи 

   Вітамін В1 грає велику роль в білковому обміні,  приймає участь в 
жировому обміні, попереджає ріст каменів в печінці та жовчному 
міхурі. Посилює перетворення вуглеводів в жир, підвищує рухливу 
секреторну функцію шлунка. Нормалізує роботу серця. 

   Основні природні постачальники вітаміну В1: апельсини і сок з них, 
горох, ізюм, картопля «в мундирі», крупи, хліб, м’ясо. 

Вітамін В2 (рібофлавін) – 

регулятор обмінних процесів 

   Від цього вітаміну залежить енергійність та темперамент, приймає 
участь у клітковинному обміні, при його недостатності виникає 
затримка росту і розвитку людини, лущення шкіри, запальні процеси 
очей. Без цього вітаміну  

не можливе накопичення м’язової енергії, тому не має смислу 
займатися спортом та фізичними навантаженнями, замість бадьорості 
виникне втома.  

   Важливішою якістю вітаміну В2 є його участь у процесі росту, 
обмінних процесах, розщеплює вуглеводи, покращує нічне бачення, 
підвищує гостроту сприйняття кольору.  

   Основні природні постачальники вітаміну В2: банани, буженина, 
проросле зерно, печінка, яйця, сир, м’ясо, горох, квасоля. 

Витамин РР (ніацин) – 



керуючий шлунком 

   Вітамін РР впливає на роботу органів травлення: нормалізує 
секреторну і моторну функцію шлунка, покращує склад соку 
підшлункової залози, нормалізує функцію печінки. Його недостатність 
веде до втоми, безсоння, захворювань шкіри – овочі, фрукти, печінка, 
яйця, молоко, м’ясо. 

   Основні природні постачальники вітаміну РР: арахіс і масло з нього, 
біле курине м’ясо,  гов’яжа печінка,  гречана крупа,  горох,  картопля,  
лосось, м’ясо індички, палтус, свинина. 

Вітамін В3 (пантотенова кислота) 

   Вітамін В3 регулює функцію нервової системи и нервових процесів.  

Допомагає подолати стресові ситуації, бореться з запальними 
процесами в організмі людини. При недостачі цього вітаміну виникає 
ожиріння. Попереджує передчасне старіння, появу зморщок, 
стимулює діяльність серця, підвищує концентрацію уваги. 

   Основні природні постачальники вітаміну В3: апельсини,  арахіс і 
масло з нього, банани, броколі, горох, молоко, м’ясо всіх видів, 
печінка, необроблені крупи, насіння соняшника, яйця. 

Вітамін В6 (пірідоксин) – 

головний біоенергетик 

   Пірідоксин зустрічається в нашому організмі всюди. Він приймає 
участь в обміні речовин, особливо в обміні білків і утворенні 
ферментів. Має велике значення в кроветворенні, рості волосся, 
утворенні гемоглобіну крові. 

   Основні природні постачальники вітаміну В6: банани, вєтчина, 
гречана крупа, горох, капуста, картопля «в мундирі», креветки, лосось, 
м’ясо куряче, печінка, яловичина, творог, дріжджі, молоко, бобові 
культури. 

Витамин Н (біотин) – 

 захисник нервової тканини 



   Вважається, що цей вітамін регулює нервову систему. 

   Основні природні постачальники вітаміну Н: арахіс и масло з нього, 
банани, бурий рис, горох, гриби, лосось, вершкове масло, мигдаль, 
молоко, м’ясо, висівки, вівсяна крупа, грецькі горіхи, печінка, сир. 

Вітамін Вс чи В5 (фолієва кислота), - 

захисник від вроджених дефектів развитку 

   Сфера діяльності фолієвої кислоти – головним чином мозок і 
нервова система. Він є важливою складовою частиною спино-
мозкової рідини. Фолієва кислота захищає дітей в утробі матері, 
стимулює і регулює кровотворення, сприяє збільшенню кількості 
лейкоцитів. 

   Основні природні постачальники вітаміну В5: банани, бобові, 
проросле зерно пшениці, зелені листові овочі, капуста брюссельська, 
капуста білокачанна, петрушка, буряк, теляча печінка, цитрусові і соки 
з них. 

Вітамін В12 (цинкобаламін) – 

головний в кровотворенні 

   У детей вітамін В12 стимулює ріст і викликає покращення загального 
стану організму. Дефіцит вітаміну веде до нервових розладів у 
психічній сфері, так і в нервових функціях м’язів. Впливає на утворення 
еритроцитів крові, при його недостатності розвивається захворювання 
крові. 

   Основні природні постачальники вітаміну В12: сири, печінка, м’ясо, 
молоко, помідори, гречка, вівсяна крупа, квасоля, яловичина, печінка, 
камбала, ліверна ковбаса, молоко не зняте, молочні вироби, яйця. 

Вітамін С (аскорбінова кислота) – 

універсал в життєзабезпеченні організму 

   Вітамін С виконує дві важливі задачі: укріплює імунну систему, 
стабілізує психічний стан людини. Цей вітамін попереджає 
кровоточивість ясен, простудні захворювання. 



   Основні природні постачальники вітаміну С: фрукти, ягоди, овочі. 
Він нестійкий і руйнується під час кип’ятіння.  Багаті на вітамін С всі 
цитрусові і соки з них, броколі, брюссельська і білокачанна капуста, 
полуниця, картопля, лимон, зелень петрушки, перець солодкий і 
гіркий, плоди шипшини, помідори, зелень укропа, чорна смородина. 

Вітамін Р (рутин) – 

наглядач кровоносних судин 

   Основна роль вітаміну Р міститься в його захисній дії на капіляри та 
зниженні проникності судинної стінки. Тому вітамін Р нормалізує стан 
капілярів и підвищує їхню щільність. 

   Основні природні постачальники вітаміну Р:  черна смородина,  
клюква, вишня, черешня, агрус. 

Вітамін U 

   Сприяє загоюванню язви шлунка и дванадцятипалої кишки, 
нормалізує функцію шлунка. Застосовується при хронічному гастриті. 

   Основні природні постачальники вітаміну U:   капуста, буряк, 
петрушка. 

 

 

Мінеральні речовини 

   Здорова їжа повинна утримувати в собі цілий набір мінеральних 
речовин: 

Кальцій необхідний для будівництва і укріплення зубів, кісток, 
волосся. Багаті їм молоко та молочні продукти. 

Фосфор формує кістки, зуби. Багато його в молоці, бобових, рибі. 

Калій потрібен для нервової та серцево-судинної систем – картопля, 
фрукти, овочі. 

Залізо – наше кровотворення. Нестача його призводить до 
захворювання крові. Залізо ми отримуємо з м’ясом, яблуками. 



Йод потрібен для нормальної роботи щитовидної залози. Недостача 
його веде до розвитку зоба. Багато йоду у морепродуктах, морській 
рибі, морській капусті. 

Фтор потрібен для емалі зубів, кісток. 

Знання про вітаміни необхідні людині. Вживання їх приносить 
неоціненну користь здоров’ю людини, пам’ятай про це! 

 

Юний друже! Ти познайомився з програмою здоров’я, з методикою 
тренування, загартування, харчування, виконуй ці рекомендації і 
будеш здоровим у своєму довгому житті! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендації батькам учнів гімназії 

що до основ здорового способу життя 

 

Ті хто вважає, що у них немає часу 

на виконання фізичних вправ, 

рано чи пізно знайдуть час на  

лікування захворювань. 

 (Едвард Стенлі) 

 

   Різке погіршення стану здоров’я людей пов’язане з негативними 
тенденціями, такими як зниженням рухової активності, 
нераціональним, неповноцінним харчуванням, шкідливими звичками, 
стресами, депресіями, забрудненням зовнішнього середовища і таке 
інше. Тому виникає питання про кардинальну зміну відношення до 
свого здоров’я, до здоров’я своїх дітей, рідних та близьких. 

   Малорухомий спосіб життя тягне за собою велику кількість 
захворювань, які пов’язані з великими витратами на лікування. 
Частково це простудні захворювання, хвороби серця та інших 
внутрішніх органів, захворювання хребта, ожиріння, депресії. У зв’язку 
з цим необхідно,  щоб кожен з батьків наших учнів взяв на себе 
відповідальність не тільки за своє здоров’я, але і відповідальність за 
здоров’я всієї родини. Регулярне виконання програми здорового 
способу життя принесе велику користь для покращення стану 
здоров’я, життєздатності, зовнішньому вигляду, інтелекту, також 
покращить життя наступних поколінь.  Ми здатні зменшити ризик 
розвитку хронічних захворювань, збільшити подовженість життя, 
підвищити рівень здоров’я, залишаючись енергійними, активними, 
незалежними в любому віці.  А для цього треба визначити яка буде 
користь від здорового і активного способу життя та як здолати 
перешкоди на своєму шляху. 



   Перехід від малорухомого способу життя до активного - одне з 
найбільш корисних досягнень цивілізованої людини. Деякі люди 
відмовляються від занять тому, що незвичні навантаження 
викликають дискомфорт, больові відчуття м’язів і кидають 
тренування, подаючи негативний приклад своїм дітям, не враховуючи, 
що з часом всі негативні почуття зміняться покращенням здоров’я, 
підвищенням енергетичного потенціалу. 

 

   Найдоступнішим видом тренувань звичайно є біг. 

Більшість людей переконана у тому, що біг має великий оздоровчий 
ефект, але скаржаться на брак часу або лінощі. Зверніть увагу на те, 
що біг показаний відносно здоровим людям, тому потрібна 
консультація лікаря. Біг належить до факторів значної дії, і його 
безконтрольне використання, незважаючи на стан здоров’я, може 
завдати шкоди, особливо через невідповідність рівня навантаження й 
можливостей людини. 

Якщо ви все ж вирішили займатися пробіжками,  то почніть із 
щоденної ходьби на 2-3 кілометри і залежно від вашого самопочуття 
збільшуйте дистанцію і темп. 

   Не раніше, ніж за 2-3 тижні переходьте на повільний біг на неповну 
дистанцію, подовжену далі ходьбою. Довжину маршруту й швидкість 
збільшуйте теж поступово і в залежності від вашого самопочуття. 

Не треновані чоловіки віком 34-44 роки перший місяць бігають 8-10 
хв. за одне тренування, другий-10-12 хв., третій 12-14 хв., четвертий 
16-18 хв. Віком від 44 до 50 років час зменшити на 2 хв. 

   Не тренованим жінкам 30-40 років відповідно починати доведеться 
із 4-5  хв.  перший місяць,  7-8  хв.  другий,  10-11  хв.  третій,  13-14  хв.  
четвертий місяць. У віці 41-54 роки на декілька хвилин менше. 

   Найкраще бігати вранці після фізичних вправ, через 15-20 хв. після 
сну і за півгодини до сніданку.  Після пробіжки бажані водні 
процедури.  В перші два місяці 2-3  тренування на тиждень,  далі 4-5.  
Якщо навантаження надмірне, знижуйте темп, або скорочуйте 



тривалість занять. Не захоплюйтесь швидкістю або тривалістю, це не 
припустимо для нетренованих людей. 

Протипоказання бігу можливі людям з варикозним розширенням вен, 
проблемами опорно-рухового апарату, серцевими захворюваннями. 

А одним з найкращих способів оздоровлення людини є плавання. 
Наша гімназія надає можливість батькам скористатися цією 
унікальною за оздоровчою дією на організм послугою, басейн працює 
з 17 до 21 години. 

   Всім батькам наших учнів відомо, що день потрібно починати з 
ранкової гімнастики, вона допомагає прокинутися від сну, 
врівноважує збудливо-гальмівні процеси в корі великих півкуль і 
підвищує життєдіяльність організму. Під впливом ранкової гімнастики 
посилюється кровообіг, поглиблюється дихання, підвищується обмін 
речовин, а це в свою чергу поліпшує живлення всіх органів. Отож 
зробивши 8-10 простих вправ виходьте на вулицю на тренування і 
хоча б один день на тиждень завітайте до басейну. 

 

Принципи активного життя 

*Один з кращих шляхів залучення до активного життя при 
мінімальному ризику одержання травм-заняття видами рухової 
активності, які найбільш відповідають вашим фізичним можливостям і 
темпераменту. 

*Перешкодою на шляху до активного життя можуть стати думки про 
брак часу, відсутність спортивних споруд. 

*Найкращий спосіб розпочати активний спосіб життя - є використання 
підходу, притаманному дитині, це отримання задоволення від любого 
виду активності: ходьби у швидкому темпі, повільному бігу, плаванню, 
катанню на велосипеді, грі у теніс, інше. 

*Найкраще зберегти гарні відношення до активного способу життя -  
це заняття фізичними вправами, які найбільш відповідають вашим 
можливостям та зводять до мінімуму можливість отримання травм. 



*Визначайте результати, які бажаєте досягти. 

*Ставте чіткі цілі. Це надасть можливість підтримати себе, коли 
виникнуть думки про втому після роботи, чи про холодну погоду, 
інше. 

*Використовуйте для зниження маси тіла ефективний метод,  він 
полягає у поєднанні раціонального режиму харчування з виконанням 
фізичних вправ. Корекція маси тіла тільки дієтою малоефективна, тому 
що вага дуже швидко зростає знову.  На цьому етапі потрібно 
застосовувати заняття силової спрямованості, забезпечуючи суттєве 
зниження ваги. 

*Багато людей довгі роки хворіють не від того, що лікарі і медицина 
некомпетентні, а від того, що менше всього в світі цінують життя та 
здоров’я, особливо коли вони є. 

 

Бажаємо  всім  здоров’я  та  довголіття! 

 
 
 

 


