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Практическо упражнение 1 

Малки стъпки към по-здравословен начин 
на живот  

УВОД 

За постигането на идеално тегло и воденето на здравословен живот, включването на физически 
упражнения към ежедневието е от основна важност.  

ЦЕЛЕВА ГРУПА 

Родители, които искат да бъдат ролеви модели в семейството, 
Възрастни, които имат проблеми с теглото,  
Всеки със здравословни проблеми. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ 

Контрол на теглото, редовни упражнение, физическа активност 
 

ЦЕЛ НА ПРАКТИЧЕСКОТО УПРАЖНЕНИЕ 

Това упражнение цели да помогне в поддържането на здравословен контрол на теглото, 
редовно упражняване на мускулите, упражнения за здравословно хранене. 
 

ПРИЧИНА ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО УПРАЖНЕНИЕ  

Изразходване на калории, движение на мускулите, контролиране на теглото, забавяне на 
стареенето, ускоряване на метаболизма 
 

МАТЕРИАЛИ 

Комфортни дрехи и удобни обувки са достатъчни. 
 



 

2017-1-TR01-KA204-045605 

This Project has been funded with support from the European Commission, under the Erasmus+ programme (Lifelong 
Learning and Youth Programme) which is coordinated T.R. Ministry for EU Affairs, Center for European Union Education and 

Youth Programmes (Turkish National Agency, www.ua.gov.tr). This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИИ 

Стъпка 1: След редовната закуска сутрин, започнете деня, като използвате стълбите 
вместо обичайния асансьор 
Стъпка 2: Отидете на работа с обществения транспорт и слезте поне една спирка преди 
вашата, вместо да пътувате с кола. 
Стъпка 3: Направете поне половин час разходка пеша в обедната почивка, всеки ден 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИЧЕСКОТО УПРАЖНЕНИЕ 

Качването по стълбите изразходва 1.0 калории (надолу: 0.5, катерене: 1.5). 
Най-малко 1 спирка ходене всеки ден изгаря 100-150 калории. 
Половин час разходка изгаря 120-150 калории. 

ВЪПРОСИ И СЪОБРАЖЕНИЯ  

Затлъстяването се предотвратява чрез редовни упражнения, в комбинация със 
здравословно хранене. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чрез здравословно хранене и физическа активност постигаме:  
- Раздвижване и укрепване на мускулите 
- Освобождаване от стреса, психологическо облекчение 
- Защита от хронични заболявания 
- Предоставят се ползи като защита на здравето на сърцето.  
 

 

  


