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Практическо упражнение 2 

Път към здравето  

УВОД 

Това упражнение цели да се възпита и приложи редовен навик за физическа активност, 1 ден в 
седмицата, около 1-2 часа ходене.  
 

ЦЕЛЕВА ГРУПА 

Всеки, който иска да се погрижи за себе си и да води здравословен живот, възрастни и деца 
 

КЛЮЧОВИ ДУМИ 

Здравословно упражнение, мускулно укрепване 
 

ЦЕЛ НА ПРАКТИЧЕСКОТО УПРАЖНЕНИЕ 

Здравословният контрол на теглото се благоприятства чрез разходки сред природата. Това има 
ползи и за метаболизма, който се ускорява чрез укрепване на костите и мускулите. 

ПРИЧИНА ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО УПРАЖНЕНИЕ 

Изразходване на калории, укрепване на мускулите, укрепване и заздравяване на костите, 
ускоряване на метаболизма чрез ходене 
 

РАЗХОД 

0€ 

МАТЕРИАЛИ 
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Удобни маратонки и спортен екип 
 

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИИ 

Стъпка 1: Носете тениска, 
Стъпка 2: Носете спортни обувки, 
Стъпка 3: Разходка за 1 час в природата (парк, планина) 
Уеб сайтове, препоръчани от интернет: 
https://www.realsimple.com/health/fitness-exercise/how-to-walk 
https://dogayakacis.com/2014/01/01/baton-kullanimi-kuzey-yuruyusu/ 
http://www.gittimgordumgeldim.com/2013/05/23/genel/yollar/nordic-walking-sokaga-indi/ 
 
Някои съвети за мотивиране: 
1. Предложете на приятели и / или други членове на семейството да се присъединят към вас 
2. Създайте или се присъединете към "ходеща група" - хора, които решават да ходят заедно и да 
организират тази дейност. Създайте тази група чрез социални канали за комуникация (facebook, 
twitter, whatsapp и др.) и обменяйте информация с членовете на групата по тази тема. 
3. Слушайте музика докато се разхождате 
4. Ако обичате кучета и имате време да се грижите, можете да си вземете – така ще си бъдете един 
за друг добър партньор за разходки 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИЧЕСКОТО УПРАЖНЕНИЕ 

1-2 часа разходка в парка ще ви помогне да изразходите от 700 до 900 калории. 
 
Уеб сайтове, препоръчани от интернет: 
https://www.realsimple.com/health/fitness-exercise/benefits-walking#walking-9 
 

ВЪПРОСИ И СЪОБРАЖЕНИЯ  

Подкрепа за предотвратяване на сърдечни заболявания, Укрепване на мускулите и костите, Защита 
от хронични заболявания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Здравословно хранене и 1-2 часа ходене в природата имат някои от следните ползи: 
- Мускулите и костите са подсилени 
- Защита от хронични заболявания 
- Спомага се изгарянето на калории  
  


