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Sportolj magadért és a közösségért  

1) Feladat 

 

a) Gondold végig, hogy mennyit mozogsz egy nap? 

 Mennyit mozogsz egy nap? 

 Jársz-e rendszeresen sportolni? 

 Jársz-e túrázni/kirándulni? 

 

b) Készíts listát arról, hogy 

 milyen sportolási és 

 túrázási lehetőségek vannak a településeden! 

 

2) Feladat 

Ha nincs lépésszámláló eszközöd vagy a telefonodon nincs lépésszámláló alkalmazás, akkor 

telepíts egyet! 

Ehhez ajánlok öt ingyenes lépésszámláló alkalmazást, de mást is válaszhatsz. 

Vannak okostelefonok, amelyeken olyan alkalmazások érhetők el, amelyek „figyelik a 

lépéseket. egyeseken van GPS-es nyomkövetés, másokon nincs. A diagramokon az elégetett 

kalóriát, a megtett távolságot, a ráfordított időt stb. is nyomon követhetitek. 

Íme néhány ingyenes lépésszámláló alkalmazás 

a) Androidra: 

 Lépésszámláló, lépésszámláló és fogyáskövető alkalmazás 

 FitBit 

 Accupedo 

 Moves 

 Runtastic 

b) iPhone-ra: 

 pedometer++ 

http://letoltes.pontvelem.hu/temahet-2019/FTH2019_sportolj_magadert_oravazlat.pdf
https://lanera-austral.com/hu/apps/160-five-free-pedometer-apps-for-android.html
https://apps.apple.com/us/app/pedometer/id712286167
https://www.rankito.hu/legjobb-lepesszamlalok/
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3) Feladat 

Sport a szabadban 

 

Igen, a gyaloglás az ember legtermészetesebb mozgása, melyet sokan alábecsülnek és 

megfeledkeznek róla. Kedvező hatással van az izomzat fenntartására és a megfelelő testtartásra, 

megakadályozza az ízületi fájdalom kialakulását, javítja a szív- és érrendszer működését, 

elősegíti a fogyást és megakadályozza a nem kívánt súlygyarapodást. 

A lépésszámláló alkalmazással vagy lépésszámláló eszközzel minden nap új motivációs célokat 

tűzhetsz ki és tökéletesedhetsz, leküzdheted a korlátaidat és a személyes rekordjaidat. 

Tehát: “Mi lehet nehéz a gyalogláson? Elindulok és megyek.” 

 

Útvonaltervező alkalmazással 

https://www.google.com/maps/search/%C3%BAtvonaltervez%C5%91/ segítségével tervezz 

olyan sétát, túrát, vagy kirándulást, amely alkalmas lehet valamilyen kihívás teljesítésére. 

 

Ajánlott kihívások: 

2.400 lépés: jó kezdet, 2 óra alatt teljesíthető 

5.000 lépés: túra a városban, 1 nap alatt teljesíthető 

10.000 lépés: látogass el néhány nevezetességhez a környékeden! 1 nap alatt teljesíthető 

  nagyjából 6-7 km. 

Okostelefonon kövessétek a kihívás teljesítését! 

Néhány érdekes adat: 

 1,6 km = 100 elégetett kalória, 2000 lépés 

 1 kg = 3500 kalória 

 Egy hét alatt 1 kg mínusz = 500 kalória naponta 
 

FONTOS! A séta vagy kirándulás közben ügyeljetek a járványügyi szabályok betartására! 

Számolj be az eredményekről! 

https://www.google.com/maps/search/%C3%BAtvonaltervez%C5%91/

