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Poticanjem djece i adolescenata na kretanje i 
motoričke aktivnosti djelujemo na njihov 
cjeloviti razvoj - osim organskih sustava 
organizma, kretanje jača i mentalne sposobnosti 
te predstavlja snažnu psihološku prevenciju!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
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Kroz zabavu 
do zdravih 

navika



Djeci je važno osigurati dovoljno 
kretanja i tjelesne aktivnosti. 
Tjelesna aktivnost za dijete 
predškolske dobi jedan je od 
važnih čimbenika za njegov 
zdrav rast i razvoj. 

Poticanje djece na kretanje ima višestruk 
utjecaj. Kretanje i tjelesna aktivnost utječe 
na pojačan rad više organskih sustava od 
kojih ponajviše organa za disanje kao i 
kardio-vaskularnog i lokomotornog sustava, 
a kretanje pridonosi i razvoju središnjeg i 
perifernog živčanog sustava. 

U zdravom tijelu – zdrav duh!

Poticanjem djeteta na kretanje i motoričke 
aktivnosti djelujemo na njegov cjeloviti 
razvoj koji obuhvaća:

RAZVOJ MOTORIČKIH 
VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

IZGRAĐIVANJE SOCIJALNIH 
ODNOSA I SOCIJALNO 

PRIHVATLJIVOG PONAŠANJA

RAZVOJ PAMĆENJA, 
PAŽNJE I KONCENTRACIJE

RAZVOJ KOMUNIKACIJE 

SPOZNAJNI RAZVOJ

RAZVOJ SENZORNE 
INTEGRACIJA, MIŠLJENJA I 

PERCIPIRANJA 

RAZVOJ SVIJESTI O VLASTITIM 
SPOSOBNOSTIMA, DOŽIVLJAJ 

USPJEHA I RAZVOJ 
SAMOPOUZDANJA

Bitno je tijekom dana dijete ima osiguranu 
izmjenu sjedilačkih, mirnih aktivnosti i 
aktivnosti s kretanjem, organizirano 
tjelesno vježbanje kao što je bavljenje 
nekim sportom. 

Važnost odabira prikladnih 
tjelesnih vježbi za djecu 

U odabiru motoričkih aktivnosti za djecu, 
treba davati prednost onim kretnjama i 
aktivnostima koje stimuliraju funkcionalno 
poboljšanje rada srca, krvotoka i disanja. 
Poznato je da tjelesna aktivnost sprječava, 
ublažuje, pa i otklanja faktore rizika, 
primjerice: psihološki stres, razinu 
kolesterola u krvi, visok krvni tlak, 
prekomjernu tjelesnu težinu. Na taj se 
način poboljšava zdravstveno stanje 
djeteta. S druge strane, relaksacija 
postignuta tjelesnim vježbanjem 
nenadoknadiva je u borbi protiv psihičkih 
preopterećenja i stresnih situacija kojima 
obiluje današnji život. Kretanje i popularni 
kineziološki programi za predškolsku djecu, 
kvalitetno osmišljeni i provođeni, mogu biti 
potencijalno djelotvoran oblik 
zdravstvene, ali i psihološke prevencije 
za djecu predškolske dobi. Štoviše, oni 
mogu pružiti djeci mogućnost za razvijanje 
pozitivnih stavova prema sportu i u 
budućnosti.

Dokazano je da kretanje uvelike povećava 
učinkovitost mozga. 

Današnja djeca ne mogu dugo sjediti mirno, sve je više hiperaktivnih i mnoga 
od njih imaju poremećaj pažnje na što uvelike utjecaj ima određena ovisnost 
o digitalnim medijima. Dokazano je da tjelesna aktivnost poboljšava 
mentalne sposobnosti, utječe na dužu koncentraciju, a ujedno i 
produljuje pažnju učenika tijekom nastave. Ujedno planiranim tjelesnim 
aktivnostima odvlačimo djeci pažnju od on-line sadržaja. 
 

Motivacija je ono što vas 
pokreće. 
Navika je ono što vas održava.

Mark Twain

SVLADAVANJE STRESA



www.kretanjemzaboljesutra.com
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Koliko je tjelesne aktivnosti 
potrebno?

Kod djece mlađe od 5 godina preporuča 
se tijekom dana (24 sata) provoditi 30 -180 
minuta interaktivne tjelesne aktivnosti u 
sigurnom okruženju, izbjegavati sjedanje u 
kolicima, hodalicama, hranilicama i 
nosiljkama duže od 1 sat dnevno.

Djeca (5-12 godina) i adolescenti 
(13-17 godina) svakodnevno bi trebali 
provoditi tjelesnu aktivnost umjerenog do 
snažnog intenziteta, najmanje 60 minuta 
dnevno. Tri dana u tjednu treba uključiti 
vježbe snažne aerobne aktivnosti i vježbe 
za jačanje mišića i kostiju, te smanjiti 
količinu vremena provedenog sjedeći 
tijekom dužeg razdoblja (češće se ustajati, 
rastezati, prošetati po sobi ili vani na 
otvorenom). 

Djeca su „spužve koje upijaju“, te 
je predškolska i školska dob 
najpogodnija za usvajanje zdravih 
navika. Često ističemo kako dijete 
uči oponašanjem starijih i usvaja 
pozitivne ili negativne navike. 
Pitanje koje se postavlja, prati li to 
njihovo upijanje zdravo ponašanje 
odraslih. 

O odraslima ovisi stvaranje 
uvjeta za zdravstveni odgoj, a 
time i promociju zdravlja djece i 
mladih. Zato se s pravom može 
reći kako odrasli  usvojenjem 
zdravih  navika jesu uvjet za 
stvaranje društva zdravih ljudi. 
Odgajajući djecu i mlade za zdravo 
i kvalitetno življenje, trebamo ih 
učiniti promotorima zdravlja!

Djecu i mlade potaknite na provođenje 
aktivnosti u kojima uživaju, pod uvjetom 
da su one sigurne i primjerene dobi i 
psihofizičkim sposobnostima djeteta.


