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Pedagógus neve: Rezsu Krisztián 

Tantárgy: csoportfoglalkozás  

Csoport: Koll. 2  

Téma: A mozgás és annak kedvező hatásai  

Dátum:2021. 01. 11.  

   Kedves Fiúk!  

A január a megújulás ideje. Mivel már elég régóta otthon vagyunk talán egy kissé el is 

kényelmesedtünk, ezért most szeretném, ha a mozgással és annak jótékony hatásaival 

foglalkoznánk.  

  

Kép forrása: https://ec.europa.eu/eurostat/web/sport 

 

1. Miért fontos a mozgás? 

 

 Javítja a közérzeted   

 Lelkesít a mindennapokban   

 Védi a mentális egészségedet  

  

  

2. A mentális egészség  

 

„A koronavírus mostanra a mindennapi életünkre is közvetlen 

hatással van, beleértve a lelki egészségünket is. A legjellemzőbb 

érzelmi reakció a koronavírus-járványra a szorongás, ami testi 

tünetekben, például elalvási nehézségben, megváltozott étvágyban 

is megnyilvánulhat. Emellett jellemző tünetei a visszatérő, negatív 

gondolatok, feszültségérzés, lehangoltság is. Ha a szorongás jeleit 
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észleljük magunkon, fontos, hogy megtegyük a szükséges 

lépéseket mentális egészségünk megőrzése érdekében!” 

 rendszeres legyen a kapcsolatunk azokkal, akik fontosak 

számunkra. Illetve ez most jó alkalom arra, hogy 

felelevenítsük a kapcsolatot régi ismerősökkel. 

 Ne hanyagoljuk el azokat a tevékenységeket, amelyek a 

pozitív élmények megélését teszik lehetővé számunkra.”1 

  

3. 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…  

  

4. Mennyit mozogj?  

 Fontos a rendszeresség!  

 Legalább heti 5 napon mozogj, legalább 30 percet  

 Pihenőnapot is tarts, hogy regenerálódjon a 

szervezeted  

  

  

5. Mozogj!  

1. Válassz egy mozgásformát, amit a héten minden nap elvégzel!  

2. Figyeld meg, hogy észreveszel-e valamilyen változást? Jobb-e a kedved, pl.?  

3. Egy-két nap után már hiányozni fog a mozgás, ha rendszeresen csinálod  

  

6. Tippek egyedül, illetve otthon végezhető mozgásformákra:  

                                                 
1 https://www.pecsimuveszeti.hu/2020/04/03/tippek-a-mentalis-egeszseg-megorzesehez/ (2021. 01. 10.) 

K ép forrása :   
https://www.fotosearch.hu/CSP 
508 /k5087602/   

https://www.pecsimuveszeti.hu/2020/04/03/tippek-a-mentalis-egeszseg-megorzesehez/
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• Séta a szabadban/túrázás  

• Kocogás/futás   

• Kerékpározás  

• Görkorizás  

• Aerobic  

  

Feladat:   

a) Kattintsatok a linkre és nézzétek meg a kisfilmet! 

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

Kérdés:   

Milyen sportélményed van, amitől bármikor 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.) Válaszodat 

le is írhatod.  

 

 

b) Heti tervező készítése  

Korábban már megismerkedtünk a tervező fogalmával és 

elkészítésének lehetőségeivel. A feladat most is hasonló. 

Készítsetek tervet egy hétre, a megadott szempontok 

alapján!   

  

  
https://www.canstockphoto.hu/havonk%C3%A9ntKép forrása:  - 

sz%C3%B3rakozottan-firk%C3%A1lgat-33885665.html   

Heti mozgástervem:  Megjegyzés:  

Választott sport:  
    

Helyszín:  
    

Időpont, időtartam:  
    

  

Heti tervező mintákat az alábbi linken is találhattok:  

https://hu.pinterest.com/pin/530861874804744995/ , de saját kézzel is készíthetitek. 

Mindenkinek jó munkát és kellemes feltöltődést kívánok!   

https://www.youtube.com/watch?v=RtOZBqAHDCI
https://www.youtube.com/watch?v=RtOZBqAHDCI
https://hu.pinterest.com/pin/530861874804744995/

