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активний  відпочинок

ЩО ТАКЕ АКТИВНИЙ

СПОСІБ ЖИТТЯ?

Можеш провести невеличке дослі-
дження у колі своїх друзів та одноклас-
ників. Запитай, що для них означає по-
няття «активний спосіб життя». Мож-
ливо, для когось це здатність якомога 
швидше тиснути на кнопки клавіатури, 
ганятися за міллю по квартирі, відвер-
то бити байдики або швидко бігати від 
холодильника до канапи з бутербро-
дом у зубах. До речі, не забудь і себе 
запитати.

Але якщо серйозно, то активний 
спосіб життя — поняття дуже широ-
ке. Це все, що протистоїть пасивному, 
сидячому, лежачому, лінивому, апа-
тичному у твоєму житті. Будь-яка фі-
зична активність — чи то катання на 
роликах, чи то прогулянки пішки, чи то 
туристичні походи, чи то заняття спор-
том — всесвітньо визнана пігулка для 
покращання настрою і стану здоров’я. 
Тож не відкладай справи на завтра або 
на понеділок. Розпочинай жити і відпо-
чивати активно вже сьогодні.

КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я
Давньогрецький лікар Гіппократ гово-
рив: «Здоров’я є найбільшим багатством 
людини». Саме з цих слів і потрібно 
починати виховувати в собі власну 
культуру здоров’я. Ніхто, крім тебе, 
цього не зробить. Минули ті старі до-
брі часи, коли бабуся бігала за тобою, 
щоб запхнути в тебе ще одну ложку ко-
рисної каші. Та й у візку тебе вже ніхто 
на прогулянку не вивозить. Ех, все до-

водиться робити самій! Привчай себе 
до здорового способу життя, не чекай 
прочуханки від батьків, які весь час 
повторюють: «Їж суп, не купуй чипси, 
час спати, сходи провітрись, досить за-
висати перед комп’ютером». Скільки 
їх, цих зауважень та нотацій! Хочеш їх 
позбутися? Розроби власну оздоровчу 
програму. Почни цікавитися не лише 
смачною, але й корисною їжею, запи-
шись на танці, йогу чи в якусь спор-
тивну секцію, ходи пішки додому після 
школи (або ж проходь хоча б одну ав-
тобусну зупинку), підіймайся сходами, 
а не на ліфті, частіше виходь на спор-
тивний майданчик не лише для того, 
щоб поплескати язиком з подружками. 
Сама бачиш, що варіантів цієї програ-
ми може бути безліч. Підійди до спра-
ви творчо! 

ПРО КУЛЬТУРУ ТА КУЛЬТ ТІЛА
Тіло людини є чи не найбільшою за-
гадкою світу. Ніколи вченим не вдасть-
ся винайти таку машину, яка б могла 
замінити бездоганний, злагоджений 
і точний механізм, котрий називаєть-
ся твоїм організмом. Пам’ятай про 
унікальність свого тіла! Ставитися до 
нього можна по-різному. Хтось вважає, 
що тіло — це робоча конячка, яка везе 
нас, а ми їдемо на ній, звісивши ноги. 
І доки ми добре почуваємося, навіть 
не згадуємо про нього. Хтось, навпаки, 
обожнює своє тіло, милується собою 
годинами перед дзеркалом, вимірюю-
чи об’єм грудей, талії та стегон, годи-
нами сидить у тренажерних залах та у 
SPA-салонах. 

Культ тіла, тобто його надмірне ша-
нування, стрімко почав розвиватися 
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у ХХ сторіччі. Люди почали вільніше 
мислити і жити. Багато речей, котрі ра-
ніше заборонялися в суспільстві, стали 
доступними, особливо для прекрасної 
половини людства. Тіло в наші часи 
зробилося модним «товаром». Хто гар-
но виглядає, у кого красива статура 
і обличчя, перед тим відкриваються 
більші можливості. Але насправді це 
оманлива думка. Важливо, що у тебе 
в душі і як ти ставишся до себе. Так, 
хочеться іноді поніжитися в ароматич-
ній ванні, втягнути живіт заради ефек-
ту осиної талії, зробити манікюр тощо. 
Такі зрозумілі, наші, дівчачі справи. Але 
все ж намагайся знайти свою золоту 
середину. Якщо хочеш, можеш назвати 
своє тіло храмом. У ньому багато кра-
си і природних можливостей. Але не 
потрібно поклонятися цьому храму. 
Досить підтримувати його в належній 
формі та найголовніше — любити і ша-
нувати його.

Скільки потрібно рухатися під-
літкам? Відомо, що фізична активність 
будь-якої людини будь-якого віку за-
лежить не лише від її фізичних мож-
ливостей, бажання чи сили волі, але і 
від типу темпераменту (про це ми ще 
будемо говорити детальніше). Є се-
ред підлітків непосидючі істоти, такі 
собі унікуми з вічним двигуном. Вони 
можуть рухатися двадцять чотири 
години на добу (навіть уві сні ногами 
дриґають) і не уявляють свого життя 
без рухливих ігор, роликів чи спорту. 
А є дівчата та хлопці дуже повільні, які 
не люблять багато рухатися і віддають 
перевагу читанню, розмовам у «мере-
жах» чи перегляду фільмів. І в першо-
му, і в другому випадках потрібно ско-

ригувати режим свого життя так, щоб 
вистачало часу і на фізичну активність, 
і на пасивний відпочинок.

Ми живемо в час гіподинамії, тоб-
то зараз люди дуже мало рухаються. 
Статистика свідчить, що близько 85 % 
сучасних школярів упродовж дня пе-
ребувають у статичному положенні, 
тобто сидять. 

СПЕЦІАЛІСТИ ГОВОРЯТЬ, ЩО ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НЕРВО-
ВОЇ, СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ, ДИХАЛЬ-
НОЇ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ, ДЛЯ УКРІ-
ПЛЕННЯ М’ЯЗІВ ТА ПРАВИЛЬНОГО 

ФОРМУВАННЯ СКЕЛЕТА ДІВЧАТКАМ 
ТВОГО ВІКУ ПОТРІБНО РУХАТИСЯ 
НЕ МЕНШ НІЖ ОДНУ ГОДИНУ ЩО-

ДЕННО, ПРИЧОМУ РУХАТИСЯ В СЕ-
РЕДНЬОМУ ТА ВИСОКОМУ ТЕМПІ.

Це може бути повноцінна година тре-
нування в спортзалі, заняття фітнесом, 
гра у волейбол, активна їзда на роли-
ках чи велосипеді. Можна замінити 
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цей час двома годинами фізичних на-
вантажень меншої інтенсивності — 
наприклад, прибиранням у квартирі, 
скопуванням ділянки або довгою і ба-
дьорою прогулянкою.

ГАРНИЙ СТИМУЛ, АБО ПЛАН 
ІЗ ЗАХОПЛЕННЯ БАЙДИКІВ 
Байдики — це такі дивні істоти, котрі 
люблять, щоб їх били. І що більше їх 
б’єш, то більше їх стає. Боротися з влас-
ними байдиками не має сенсу, якщо в 
тебе немає мети, гарного стимулу або, 
як кажуть психологи, мотивації. Отже, 
якщо тобі важко розпочати активне 
життя, незважаючи на різноманітні ва-
гомі аргументи, можеш скористатися 
деякими практичними порадами:
 Всюди ходи з крокоміром у кишені. 

Ця чарівна річ буде показувати тобі, 
скільки кроків за день ти робиш. Тобі 
захочеться встановити свій власний 
рекорд, і весь час він буде здавати-
ся тобі замалим. Крокомір навчить 
тебе мудрості — немає меж для до-
вершеності! Так, дивись, і до Північ-
ного полюса пішки доберешся.

 Заведи блокнот, у якому будуть чер-
воні і чорні дати. Дні, коли тобі вда-
лося провести активно час, обводь 
червоним, а дні, коли байдики ото-
чили тебе з усіх боків, обводь чор-
ним. Тобі буде дуже приємно бачити 
свою старанність і трохи прикро — 
власну незібраність та лінощі.

 Купи собі гарну модну сукню на роз-
мір менше. Хіба це не стимул, щоб 
скинути зайвий кілограм, намотую-
чи кілометри на велосипеді?

 Заведи поводиря на чотирьох лапах, 
тобто собаку. Бажано, щоб характер 

у нього був жвавий, непосидючий. 
Під час прогулянок песик займеться 
твоїм фізичним вихованням.
А як у них? 
Досвід фінських тінейджерів. Фіни 

вважаються однією з найздоровіших 
націй на Землі. Вони привчають сво-
їх дітей змалку до здорового стилю 
життя, в тому числі й до активного від-
починку. Але також відомо, що фіни 
— спокійний народ. Вони не люблять 
поспішати і розважливо підходять до 
кожного свого кроку. «Тихіше їдеш —
далі будеш» — мабуть, це їхній життє-
вий девіз. Для тих підлітків, котрі ведуть 
малорухливий спосіб життя, Асоціація 
молоді Фінляндії склала дуже простий, 
але дієвий тренувальний план зі збіль-
шення фізичної активності.

Арифметика примітивна.
Ти збільшуєш хвилини навантажен-

ня, а хвилини пасивної нерухомості 
автоматично зменшуються. Таким чи-
ном, можна привчити себе за півроку 
до нормальних фізичних навантажень, 
без напружень, примусу та думок типу: 
«Ну все, з понеділка розпочну нове 
життя…»

РУХ – ЕЛІКСИР МОЛОДОСТІ
Тобі ще рано замислюватись про ста-
рість, адже твоя квітуча юність тільки-
но починається. Але дещо можна взяти 
до уваги. Наприклад, висновки вчених.

ЛЮДИ, КОТРІ ЛЮБЛЯТЬ СИДІТИ НА 
ПЕЧІ, ЯК ВІДОМИЙ КАЗКОВИЙ ГЕ-

РОЙ, СТАРІШАЮТЬ ПРИБЛИЗНО НА 
ДЕСЯТЬ РОКІВ РАНІШЕ, НІЖ ТІ, ХТО 
ПОЛЮБЛЯЮЄ АКТИВНО ПРОВОДИ-

ТИ ВІЛЬНИЙ ЧАС.
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ФІЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ЛІНИВИХ
Не можна натренуватися на тиждень 
уперед, так само як не можна наїсти-
ся про запас (якщо, звичайно, ти не 
верблюд). Різноманітні фізичні вправи 
та гімнастики розраховані саме на те, 
щоб їх можна було виконувати щодня, 
самостійно і швидко. А ще бажано в до-
брому гуморі. 
Як це зробити? 
 Починай із того, що тобі найбіль-

ше підходить і подобається: заряд-
ка з м’ячем, стрибки зі скакалкою 
(до речі, існує думка, що 10 хвилин 
стрибків на скакалці замінюють со-
рокахвилинну пробіжку), довільні 
вправи на розтяжку, качання преса 
тощо.

 Обирай правильний час для занять. 
Це залежить від біоритмів твого ор-
ганізму. Ранкову гімнастику сміливо 
можна перетворити на «полудневу» 
або «вечірню». 

 Треба також пам’ятати, що інтенсив-
ні навантаження зранку або пізно 
ввечері протипоказані. 

 Виконуй вправи під музику. Ти мо-
жеш сама скласти музичний мікс зі 
своїх улюблених пісень.
Прихована гімнастика. Ця чудо-

гімнастика, розроблена відомим ро-
сійським вченим В. І. Воробйовим, 
зараз є популярною, особливо серед 
тих, хто має дуже мало вільного часу і 
сидить за комп’ютером. Користь при-
хованої гімнастики полягає в тому, що 
вона нормалізує кровообіг та обмін ре-
човин у нашому організмі. Вправи тут 
побудовані на принципі максимально-
го напруження та розслаблення м’язів. 
Виконуються вони сидячи. На початку 

потрібно розігріти долоні, потерши їх 
одна об одну, сісти рівно, поставити 
ступні на підлогу під прямим кутом, 
розслабитися. 

Усі вправи виконуються по 40 разів, 
але розпочинати треба, орієнтуючись 
на самопочуття (для першого разу 
досить 4—5 разів), а потім поступово 
можна збільшувати їх кількість. Повто-
рювати приховану гімнастику можна 
хоч щогодини.

 Піднімай та опускай п’ятки.
 Піднімай та опускай носки.
 Сильно стискай та розтискай 

м’язи сідниць (цю та наступну 
вправи можна виконувати лежа-
чи).

 Зроби вдих та надуй живіт, на 
видиху втягни його. 

 Зводь лопатки до хребта та по-
вертай їх у вихідне положення.

 Тримай руки на рівні плечей, 
розведи їх в боки, стискай та 
розтискай кулаки.

 Виконуй повороти голови вліво 
та вправо на 90 градусів.

 Витягуй підборіддя вперед.

Якщо довго засиділася... 
Якщо відчуваєш, що тіло стало 

дерев’яним під час довгого сидіння в од-
ній позі, можеш виконати простий і всім 
добре знайомий комплекс динамічних 
вправ: 
 Розпочни з ходьби на місці, високо 

підіймаючи коліна та широко розма-
хуючи руками. Уяви, що ти крокуєш 
на військовому параді.
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 Поклади долоні на пояс і зроби 

обертання тазом праворуч та ліво-
руч.

 Зроби нахил уперед так, щоб тор-
кнутися п’яток пальцями рук.

 Далі виконай бокові нахили вліво та 
вправо, навперемінно підіймаючи 
руку над головою та не згинаючи її в 
лікті.

 Візьми стілець для опори і виконай 
присідання спочатку на одній нозі 
(при цьому другу ногу потрібно ви-
тягнути вперед), потім на другій. 

 Кожну вправу виконуй 6—8 разів.

«Як ти сидиш?», «Випрями спину!», 
«Розправ плечі!», «Знову згорбилась, як 
старенька бабуся?» Часто тобі роблять 
такі зауваження в школі та вдома? 
Якщо так, то до титулу «Міс Грація» тобі 
ще йти та йти.

ПОЧНЕМО З КРАСИВОЇ ХОДИ

Є одна чудова вправа! Скажу тобі по 
секрету — нею користуються найвідо-
міші манекенниці світу. Отже…

Варіант № 1. Підходиш до своєї 
книжкової полиці, вибираєш найтовщу 
книженцію, кладеш її собі на голову та 
прогулюєшся своєю кімнатою. Можна 
вийти й за межі кімнати. Якщо виста-
чить духу — то й за межі квартири. Та 
навряд чи тобі це вдасться, бо дуже не-
легка ця справа. Спробуй протримати-
ся хоча б 3—5 хвилин.

Варіант № 2. Підходиш до холо-
дильника, вигрібаєш звідти всі овочі 
та фрукти, завантажуєш усе це добро 

в чималенький тазик, ставиш його собі 
на голову і прогулюєшся своєю кімна-
тою, як справжнісінька індонезійська 
дівчинка, або ж… «збираєш урожай» 
по всій квартирі. 

«МІС ГРАЦІЯ»

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО 
ПОСТАВУ
Ти знаєш, дорослі мають рацію: вони 
недарма звертають увагу на твою пра-
вильну поставу. Чому? Ти ростеш, твої 
кістки формуються. І твій хребет теж. 
Але він дуже піддатливий, гнучкий, 
пластичний. От і уяви собі: якщо весь 
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час сутулитися, перекошено сидіти 
за письмовим столом, що тоді вийде 
з твого покірливого хребта? Хіба що 
«американські гірки». 

А ДЕСЬ У 16—17 РОКІВ ТВОЇ КІСТ-
КИ, В ТОМУ ЧИСЛІ Й ХРЕБЕТ, ЗМІЦ-
НІЮТЬ. ТОДІ ЩОСЬ ВИПРАВИТИ В 

ПОСТАВІ БУДЕ ДУЖЕ ВАЖКО, А ТО Й 
НЕМОЖЛИВО. ОСЬ ТОБІ І ТЕМА ДЛЯ 

МІРКУВАННЯ.

ЩО ТАКЕ СКОЛІОЗ
Сколіоз (з грец. skolios — кривий) — 
це патологічне бокове (вправо або 
вліво) відхилення хребта від нормаль-
ного рівного положення. У школярів 
дуже часто (від неправильного сидін-
ня за партою) спостерігається таке ви-
кривлення хребта. На щастя, сколіозну 
поставу можна привести в норму за 
допомогою лікувальної фізкультури.

 ЯК З НИМ ЗАПРИЯТЕЛЮВАТИ?
 Намагайся якнайбільше горбитися.
 Коли сідаєш, обов’язково підігни 

одну ногу під себе.
 Схиляй голову над зошитом якомога 

нижче.
 Декілька годин поспіль не залишай 

свого робочого місця.
 Носи важкі сумки через плече.
 Забудь про розминку по 7—10 хви-

лин через кожні 45 хвилин та й про 
спорт взагалі.

ПОНУРИЙ ВИГЛЯД
Які почуття в тебе викликає вигляд по-
нурої конячки? Жалість, смуток, спів-
чуття. Уяви, що те саме можна відчу-
вати і до людини, яка схожа на понуру 
конячку. Не дуже привабливе видови-
ще, чи не так? Нерідко його можна спо-

стерігати і серед дівчат. Досить важко 
простежити, як і коли голова втяглась 
у плечі та безвладно повисла, погляд 
уп’явся в землю, спина згорбилась... 
Чому так відбувається? Справа в тому, 
що наше тіло нас ніколи не обма-
нює: воно завжди подає сигнали, 
коли в нас щось негаразд на душі. 
Нерідко у дівчат високих на зріст або 
із великим бюстом (та навіть і малень-
ким) виникає бажання приховати все 
це від сторонніх очей. 

 Згорбленість і понурість
          можуть свідчити про невпевненість 
      у собі, сором’язливість, страх перед
      людьми і життям взагалі. 

Щоб позбутися згорбленої спини, не-
обхідно спочатку поганяти своїх «тар-
ганів». А крила потім самі собою роз-
правляться. І бюст стане приводом для 
гордості, а не сором’язливості…

ЦАРСЬКІ ВПРАВИ ДЛЯ 
ЦАРСЬКОЇ ПОСТАВИ
1. Підійди до стіни (бажано не свіжопо-
фарбованої). Притулися до неї ось якими 
точками: потилиця, лопатки, литки та 
п’ятки. Підтягни живіт. Трохи постій, по-
підпирай стіну 3—4 хвилини. Потім віді-
йди і походи трохи, намагаючись збе-
регти таке саме положення тіла. Через 
деякий час повернись у вихідне поло-
ження, тобто знову стань до стіни. 

Перевірила свою поставу? Потили-
ця не торкається стіни, лопатки кудись 
поділися, одну литку відчуваєш, а дру-
га десь «гуляє», про п’яти взагалі мов-
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активний  відпочинок
 Просто пам’ятай таке: 
 Коли ти сидиш, стеж, щоб хребет 

був прямий, живіт підтягнутий, плечі 
розправлені, голова піднята.

 Коли ходиш, орієнтуй свій крок за 
середньою лінією грудної клітки. 
Це робить ходу пружною. Розміре-
на і пружна хода наче автоматично 
вироб ляє енергію. 

  Пам’ятай, що звичка тримати 
  гарну поставу формує красиве 
  і сильне тіло!

чимо — тоді на тебе чекають ще годи-
ни завзятих тренувань. Якщо результат 
добрий, я тебе вітаю! Але не розсла-
бляйся. Йдемо далі. Роби цю вправу не 
менш ніж 5 разів на день. 

2. Вітаю тебе! Ти перейшла на другий 
рівень складності. Цю вправу виконує-
мо вже без опори типу «стіна». Праву 
руку заведи за спину через праве плече, 
а ліву руку заведи знизу. Зчепи за спи-
ною руки в «замок». Потім поміняй руки.  
Вдалося? Чую-чую, як скриплять твої 
«старенькі» кісточки. Виконуй цю впра-
ву не менш ніж 8 разів. Розім’ялась? 
Поїхали далі.

3. Завдання ускладнюється: нам 
потрібен гімнастичний прилад під на-
звою «палиця». На випадок, якщо ні гім-
настичної палиці, ні чогось подібного 
не знайдеться під рукою, використай 
гімнастичний прилад під назвою «шва-
бра». На рівні лопаток заведи швабру за 
спину. Тримаючи міцно в руках знаряддя 
праці, нахилися вперед (спина при цьому 
пряма), а потім повернись у вихідне по-
ложення. Випрямляючи тіло, роби вдих, а 
нахиляючи — видих. Ну гаразд, 5 разів 
виконай цю вправу, і досить, бо ще під-
логу драїти!

ОДНІЄЮ З НАЙПРОСТІШИХ І 
КОРИСНИХ «ВПРАВ» Є ЗВИЧКА 

СТОЯТИ ПРЯМО, ХОДИТИ ПРЯМО
І СИДІТИ ПРЯМО, НІКОЛИ ПРИ 

ЦЬОМУ НЕ КЛАДУЧИ НОГУ НА НОГУ. 
Це не потребує особливих витрат, 

проте правильна постава виробляєть-
ся і всі життєво важливі органи набу-
вають нормального положення і нор-
мально функціонують. Ти дуже швидко 
звикаєш до цих правил, і твоя постава 
буде перфектною все майбутнє життя.

Найчастіше неправильна постава 
розвивається в дитинстві, і причини 
можуть бути різноманітні:
 Незручні шкільні парти, сидячи за 

якими діти сутуляться.
 Високий зріст, котрий змушує ніяко-

віти і сутулитися.
 Брак упевненості в собі також зму-

шує дітей утягувати голову в плечі.




