
  ورزش و سالمتی

  آیا ورزش میتواند یک حس خوب ایجاد نماید

 .ورزش برای تمامی اعضای بدن مفید و سود مند است 

  .داشتن رفتارصلح آمیز  شادتر و بھتر خوابیدن کمک میکندورزش باعث تولید اندرفین دربدن میشود که به شخص در 

  اثرات دیگر ورزش

وزن  از شکستن یک رکورد ،تناسب اندام و مناسب نگه داشتن حس غرور بعدرفع افسردگی خفیف ،باال بردن عزت نفس 

  پیشگیری از خطر ابتالبه بیماری دیابت و فشارخون تاثیر برعملکرد آینده بویژه پوکی استخوان درسالمندی

  ورزشھای ھوازی

  را فراھم نمود با  ورزشھای  آئروبیک آن توان مانند سایر عضالت قلب نیز نیاز به ورزش دارد که می

ورزشھای ھوازی باعث پمپاژ بیشترقلب و تنفس سریع میشوند اگربه طورمرتب این ورزش را انجام دھید قلب قوی تر شده و بھتر 

  اکسیژن رسانی انجام می شود

  ورزشھای تیمی ھوا زی

 بسکتبال ،فوتبال ،چوگان ،قایقرانی ،ھاکی 

   یس اسکی پیاده روی سریعورزشھای انفرادی دو چرخه سواری دویدن شنا تن

  آموزش انعطاف پذیری

کمتر دچار  عضالت شما به راحتی کشیده و خم می شود  این افراد ورزش کمک می کند بدن انعطاف پذیر باقی بماند یعنی

  .    این انعطاف پذیری کمک می کند گرفتگی عضالت می شوند انجام ژیمناستیک به

  ورزشی که برای من مناسب است

 عالقه مندی به ورزش  

 متنوع بودن ورزشھا 

 برنامه ریزی جھت انجام ورزش 

 مشاوره با یک کارشناس ورزش 

 شرایط جسمانی مناسب برای ورزش مورد عالقه 

  شرایط مناسب فیزیکی برای ان ورزش 

  افراط دریک چیز خوب

 افراط در ورزش نیز برای کاھش وزن نیزمناسب نیست 



 بدن به کالری کافی برای کارمعمول خود نیاز دارد 

 شرکت کردن درورزشھای مختلف مھارتھا را افزایش می دھد 

 ھرگز تا حدی ورزش نکنید که احساس درد داشته باشید .

  درصورت جراحت فرصت کافی به بدن برای ترمیم بدھید.  

  قابل توجه

 ھیچ وقت برای شروع ورزش دیر نیست 

 در نظر بگیرید تا به آن عالقه مند شوید  منافع ورزش را

 انجام حرکات کوچک مانند (پیاده روی ساده حتی جمع 

 آوری برگ ھای درختان )منافع زیادی دارد 

  عادت به ورزش را حفظ کنید 

  فواید ورزش

 افزایش یاد گیری و حافظه و تمرکز -عملکرد بھتر در مدرسه

 د می گیرند ورزشکاران کار گروھی و ھدف گذاری را یا

 عدم ابتال به پوکی استخوان 

 افزایش اعتماد به نفس در روابط اجتماعی 

 کاھش فشار عصبی مبارزه با افسردگی 

 یافتن دوستان جدید
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