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Ma esti csoportfoglalkozásunk is – mint már eddig megszokhattátok – valamilyen szinten kapcsolódik 

a koronavírushoz, illetve a járvány miatt kialakult helyzethez. Ha tartósabb ideig otthon kell 

maradnunk, ez nyilván szinte minden tevékenységünkre kihat. Ezek közül talán a legfontosabb a testi-

lelki egészségünk megőrzése ezen időszak alatt. 

A RENDSZERES TESTMOZGÁS ELŐNYEI 

Már a régi görögök is tudták, hogy a test és a lélek nem választható el egymástól. „Ép testben ép lélek” 

- hirdették, és ma sincs ez másként. Számtalan tudományos kísérlet, vizsgálat alátámasztotta már, hogy 

a lelki egészség egyik feltétele az egészséges életmód, azon belül is a rendszeres testmozgás. A test 

fittsége, frissessége tehát hat a lélekre is, az ember megfiatalodik, optimistábban szemléli a világot. 

Megfigyelték, hogy a rendszeresen mozgó emberek jobban hisznek önmagukban, nagyobb az 

önbizalmuk, és bátrabban tekintenek a jövőbe. 

Továbbá reálisabban gondolkodnak, jobban elfogadják, hogy mindennek ára van, nem várják a sült 

galambot, mint esetleg azok, akik úgy érzik, ők hiába tennének bármit is, csak a szerencsén múlik, hogy 

hogyan alakul az életük. 

A rendszeres testmozgás olyan hormonokat is felszabadít a szervezetben (opiátok), amelyek a 

boldogságérzetért felelősek. Aki tehát rászoktatta a szervezetét a rendszeres testmozgásra, annak 

folyamatosan biztosítva van egyfajta jóérzés, amit a nem mozgó társaik más, kevésbé egészséges 

módszerekkel érhetnek csak el. (például a rendszeres nassolás, az alkohol, a drog, dohányzás stb.) 

Bármikor elkezdhetünk mozogni, nincs életkorhoz kötve, de fontos a fokozatosság és az ésszerűség. 

Talán nagyobb öröm együtt mozogni másokkal, ezért ha egyedül nem megy, próbáljunk csatlakozni 

másokhoz. Nyilván ez most, ebben a járványos időszakban inkább kerülendő. Ha mégis úgy döntünk, 

hogy bevállaljuk ezt, kellő körültekintéssel tegyük jelen helyzetben. Ha lehet, azonos adottságokkal 

rendelkező emberekkel sportoljunk, különben megtörténhet, hogy a kudarcok elveszik a kedvünket. 

Lényeges, hogy olyan mozgásformát válasszunk magunknak vagy gyermekünknek, ami alapvetően 

örömet okoz. Ne sanyargassuk a testünket, hanem azt tegyük, amihez nem kellenek irreális testi vagy 

külső feltételek, ami könnyen elérhető és beilleszthető a mindennapjainkba (például séta, futás, 

kerékpározás, úszás). Segít, ha kitűzünk egy távolabbi célt, és igyekszünk azt elérni. Például: fél év 

múlva heti háromszor 1 órát szeretnék edzeni. 

Ez a tevékenység már a gyermekkorban elkezdődik, de a testnek szüksége van kamaszkorban is arra, 
hogy mozogjon, a léleknek pedig arra, hogy úgy érezze, kontroll alatt tartja a testet. Éppen ezért 
nagyon sokat tud segíteni a kamaszoknak a rendszeres testmozgás és sporttevékenység, akár 
csoportban, akár egyénileg végzik. Fejleszti az akaraterőt, a kitartást, motivációt ad, aminek hiánya a 
kamaszoknál probléma szokott lenni. 
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Nem véletlen, hogy a rendszeresen sportoló fiatalok jobban képesek teljesíteni az iskolában is, hiszen 
megtanulták a testükön keresztül, hogy eredményt csak a rendszeres gyakorlással, a kitartással lehet 
elérni, csodák pedig nincsenek. 

A rendszeres testedzés depressziócsökkentő és stresszoldó hatása a gyakorlatban eléggé ismert, 

széles körben. 

HOGYAN SPORTOLJUNK A JÁRVÁNY IDEJE ALATT? 

A "Maradj otthon!" felhívás nem jelenti azt, hogy friss levegőre és mozgásra ne lenne szükségünk, 

azonban be kell tartani néhány alapvető szabályt, amennyiben kimozdulunk a falak közül. A rövid 

válasz a címben feltett kérdésre az, hogy testmozgásra és főleg: szabad levegőn történő mozgásra a 

koronavírus járvány idején is szükség van!!! 

A szabad levegőn való tartózkodás lehetőleg a zöldben, parkokban, erdőben történjen. Aki teheti, az 
a lakóhelyén menjen ki rendszeresen a kertbe levegőzni, mozogni, és csak a legindokoltabb 
helyzetben hagyja el a saját telkét. 
A WHO által javasolt fizikai aktivitás naponta 30 perc közepes intenzitású kardio mozgás (futás, 
kocogás, nordic walking, kerékpározás, úszás) és hetente kétszer fél óra izomerő-növelő mozgás. 
Emellett fontos, hogy óránként pár percet mozogjunk - sétáljunk - és naponta tízezer lépést tegyünk 
meg. 

 
ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS TANÁCSOK SZABADTÉRI TEVÉKENYSÉGEKHEZ 
A legfontosabb szabály a javasolt 2 méteres biztonsági távolság betartása szabadtéri sport vagy más 
tevékenység esetén is. Egyedül, vagy azon családtagjainkkal mozduljunk ki, akikkel amúgyis egy 
háztartásban élünk. Ezzel minimalizálható az érintkezések száma. Olyan helyszínt válasszunk, ahol 
kevés ember van. Ha mégis csoportokba botlunk, kerüljük ki vagy forduljunk vissza. A nagyvárosok 
központja vagy egy lakótelep ezért általában nem megfelelő helyszín. Ha nem tudunk a természetben 
mozogni, néptelenebb kertvárosi utcákat választani, akkor mindenképp otthon sportoljunk! 
Amennyiben csak tömegközlekedéssel tudunk eljutni el egy parkba, ne induljon el. Készüljünk fel 
előre (pl. megfelelő mennyiségű folyadékkal), hogy a sportolás közben ne legyen szükség arra, hogy 
be kelljen térni egy boltba. Ne felejtsünk el kezet mosni, amikor hazaértünk. Ha nincs lehetőség a 
fenti szabályok betartásával a friss levegőn történő mozgásra, akkor elengedhetetlen a szoba 
rendszeres, napjában többszöri átszellőztetése. Ez szervezetünket is felfrissíti, és a szoba 
levegőjében esetlegesen összegyűlt kórokozók eltávolítását is elősegítjük vele. 

 

Forrás/részletek: https://www.webbeteg.hu/cikkek/sport_egeszseg/24750/szabadteri-program-

koronavirus 
 .................................................................................................................................................................... 

 

KÉRDÉSEK: AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE A MÁR JÓL MEGSZOKOTT MÓDON (kérdés száma, majd a válasz), 

PRIVÁT MESSENGER ÜZENETBEN KÉRNÉM SZÉPEN A VÁLASZOKAT! 

1. Írd le, milyen sporttevékenységeket szoktál önállóan végezni?  

Ha semmilyet, milyen sporttevékenységek végezhetőek otthon a járvány ideje alatt? 

2. Írd le, milyen előnyei vannak a rendszeres testmozgásnak? (Legalább 6 dolog!) 

3. Befolyásolja-e az eddigi sporttevékenységeiteket a járványügyi korlátozás? Ha igen, hogyan? 

4. Hol sportolsz mostanában? 

5. Nézz utána, mi az a WHO? 
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6. Mennyi a WHO által javasolt fizikai aktivitás? 

 

7. Írd legalább 5 óvintézkedést, amelyet feltétlenül be kell tartani a járvány ideje alatt a 

szabadban végzett sporttevékenységek végezhetőségéhez? 

A MIELŐBBI VISZONTLÁTÁS REMÉNYÉBEN JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK MINDENKINEK!!! 

 


