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Практическо упражнение 3 

Здравословен начин на живот с домашната 
работа вкъщи  

УВОД 

Да се поощряват членовете на семейството да се упражняват заедно у дома, докато вършат 
ежедневната домашна работа.  
 

ЦЕЛЕВА ГРУПА 

Всички членове на семейството 
 

КЛЮЧОВИ ДУМИ 

Физическа активност, редовно изгаряне на калории 

ЦЕЛ НА ИГРАТА 

Осигурява се физическа дейност за хора, които нямат време да отидат на фитнес или да 
практикуват накакъв друг спорт.  
 

ВЪТРЕ ИЛИ НАВЪН  

Вътре 

ПРИЧИНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИГРАТА 

Изгаряне на калории, укрепване на мускулите и костите, повишаване на резистентността 
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МАТЕРИАЛИ 

Метла, ютия, одеяло, парцали, препарати за почистване на дома. 
 

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИИ 

Стъпка 1: Почистете къщата с метлата 
Стъпка 2: Изгладете седмичното пране 
Стъпка 3: Избършете прахта от всички мебели в къщата 
Стъпка 4: Наредете и пуснете съдомиялна, поставяйки всички съдове в машината 
Съвети за по-забавно извършване на тези дейности; 
- пуснете си музика или пейте всички вкъщи заедно 
- играйте като екип, носещ забавни костюми 
 
Поемането на отговорност от всички членове на семейството е от съществено значение 
за тази дейност. Излезте да хапнете заедно по-късно, организирайте здравословна 
вечеря навън или си пригответе нещо вкъщи.  

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИЧЕСКОТО УПРАЖНЕНИЕ 

Домакинската работа изисква движение, което води до здравословен калориен разход, всички 
членове на семейството поемат отговорност и участват.  
 

ВЪПРОСИ И СЪОБРАЖЕНИЯ  

Редовно почистване и редовна физическа активност от всички членове на семейството, дори и тези, 
които казват, че нямат време за спорт. 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Редовните упражнения защитават организма от хронични заболявания и подпомагат процеса на 
лечение при наличието на такива. 

 

  


