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A mentális állapot javítása, stresszoldás
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Mivel már nagyon régóta otthon van mindenki és

nagyon sokat tanultok, én most a mozgásról és

annak jótékony hatásairól szeretnék veletek

néhány gondolatot megosztani.

Ehhez hoztam nektek feladatot, valamint egy

kisfilmet is.

Remélem, hogy a sok tanulás és munka után jól

fog esni egy kis mozgás és jobban fogjátok érezni

magatokat.
Jó munkát kívánok, mára is! 



Miért fontos a mozgás?

•Javítja a közérzeted

•Lelkesít a mindennapokban

•Védi a mentális egészségedet



A mentális egészség

•Mi a mentális egészség: „a jóllét állapota, melyben az 

egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud 

birkózni a normális élet stresszhelyzeteivel, termékenyen 

képes dolgozni és hozzá tud járulni közösségének 

életéhez” (Európai Közösség Tanácsa, 2005) (Idézet forrása: 

Boldogságóra – A pozitív pszichológia lehetőségei a fiatalok személyiségfejlesztésében Kézikönyv és munkafüzet pedagógusoknak 

és diákoknak 161. oldal)

•A mozgás létszükséglet, természetes mentális örömforrás



A sport és az edzés jótékony hatásai:

• Oldja a szorongást

• Levezeti, enyhíti a stresszt

• Segíti a pozitív önértékelést

• Növeli az önbizalmat

• Javítja a memóriát

• Javítja a tanulási képességet

• Javítja a koncentrációt

• Fokozza a munkakedvet

• Elősegíti a jobb alvást

• És még sok egyéb jótékony hatása van…



Mennyit mozogj?

•Fontos a rendszeresség!

•Legalább heti 5 napon mozogj, legalább 

30 percet

•Pihenőnapot is tarts, hogy regenerálódjon 

a szervezeted



Mozogj!

•Válassz egy mozgásformát, amit a héten minden 

nap elvégzel!

•Figyeld meg, hogy észreveszel-e valamilyen 

változást? Jobb-e a kedved, pl.?

•Egy-két nap után már hiányozni fog a mozgás, 

ha rendszeresen csinálod



Tippek egyedül, illetve otthon 
végezhető mozgásformákra:

•Séta a szabadban/túrázás

•Kocogás/futás

•Kerékpározás

•Görkorizás

•Aerobic

•Stb.



Egy kis érdekesség

A sport nagyszerűségét mutatja be az alábbi videó:

https://www.youtube.com/watch?v=RtOZBqAHDCI

https://www.youtube.com/watch?v=RtOZBqAHDCI


1. feladat:

• Írj le az életedben 3 olyan sportélményt, amitől 

nagyon jól érezted magad, sikernek élted meg. 

Nem kell, hogy hivatalos esemény legyen! 

Pl. írd le, hogy „sikerült először felmásznod egy 

fára”, vagy „legyőztél valakit futásban”, „saját 

eredményedet javítottad meg” stb.



2. feladat:

• A linkre kattintva egy online tesztet találsz, amelynek segítségével kiértékelheted, hogy 

milyen mozgásforma illik hozzád:

https://noklapja.nlcafe.hu/test-es-lelek/2017/08/09/milyen-mozgasforma-illik-hozzad-

tesztunkbol-kiderul/ (Forrás: nőklapja.hu)

https://noklapja.nlcafe.hu/test-es-lelek/2017/08/09/milyen-mozgasforma-illik-hozzad-tesztunkbol-kiderul/


Heti tervező

• A teszt kiértékelése után készíthetsz egy heti tervezőt a mozgáshoz, a következők 

megadásával:

 Választott sport:

 Időpont, időtartam:

 Helyszín:



Források, felhasznált irodalom:

Boldogságóra – A pozitív pszichológia lehetőségei a fiatalok személyiségfejlesztésében 
Kézikönyv és munkafüzet pedagógusoknak és diákoknak (161-175. oldal)

Nők Lapja – nők lapja.hu „Milyen mozgásforma illik hozzád? Teszt” 

https://noklapja.nlcafe.hu/test-es-lelek/2017/08/09/milyen-mozgasforma-illik-hozzad-

tesztunkbol-kiderul/



Köszönöm a figyelmet!

Jó munkát, jó mozgást! 


