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Ky prospekt gjendet në këto gjuhë: 

anglisht, boshnjakisht/kroatisht/serbisht, frëngjisht, 
gjermanisht, portugalisht, spanjisht, shqip, tamile 
dhe turqisht

Kjo fl etëpalosje u realizua dhe u vu në dispozicion dashamirësisht nga:

Lëvizja është e shëndetshme    

 – dhe është zbavitëse 
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Albanisch

Ekzistojnë 1000 mundësi për 
të lëvizur më shumë: 

  Të shkoni në shkollë duke ecur në këmbë   
  apo të udhëtoni me biçikletë.

  Të hyni në shtëpi shkallëve e jo të 
  përdorni ashensorin. 

  Të shkoni edhe dimrit për të bërë notin 
  brenda në sallën e notit.

  Të vijoni me miqtë dhe mikeshat një 
  kurs vallëzimi.

  Të shkoni në këmbë deri tek stacioni i ardhshëm  
  në vend se të prisni në stacion tram vajin. 
  
  Të luani futboll me familjen në park. 

  
  Të bëni shëtitje me fëmijën në pyll edhe 
  atëherë kur të bie shi. 

Sepse jo vetëm për fëmijët por për 
të gjithë vlen:

  Lëvizjet e rregullta ndikojnë në një ndjeshmëri  
  më të mire të trupit, një gjumë të rehatshëm.   
  Lëvizjet të mbrojnë nga stresi dhe sëmundjet. 



     

 

Lëvizjet e rregullta janë parakushti bazë për 
shëndetin tona, rendimentin e punëve tonë dhe 
ndjeshmërisë tonë të mirë. 

Lëvizja është e rëndësishme për një zhvillim të 
shëndetshëm të fëmijëve. Për fat të keq përgjatë 
dhjetëvjetorit të fundit kushtet e jetesës dhe të 
lëvizjes për fëmijët por edhe prindërit kanë pasuar 
një ndryshim të madh. Trafiku rrugor dhe dendësia 
e ndërtimit janë shtuar dukshëm, mundësit për 
lojë spontane dhe për lëvizje janë bërë të rralla. 
Për këtë arsye fëmijët sot lëvizin dukshëm më pak. 
Pasojat janë të lehtë të dallueshme. Gjithnjë e më 
shumë fëmijë kanë deficite në lëvizje dhe numri i 
fëmijëve me mbipeshë në Zvicër është dyfishuar 
gjatë dhjetëvjetorit të fundit 

Për këtë arsye është e rëndësishme, që të përkr-
ahni fëmijën tuaj gjatë aktiviteteve të lëvizjes dhe 
gjatë aktiviteteve sportive dhe të kufizoni kohën e 
qëndrimit para kompjuterit dhe lojërave me DVD. 

Ngase fëmijët aktiv zhvillohen më shëndetshëm:

-  Aparati i tyre mbështetës dhe lëvizës 
 përforcohet.

-  Aftësitë e tyre motorike janë më të mira

-  Në moshën madhore kanë më pak mundësi të  
 sëmuren nga sëmundjet e qarkullimit të gjakut,  
 kancerit, sëmundjet e sheqerit, sëmundjet e   
 shpinës etj.

-  Ata Janë shpirtërisht më të baraspeshuar dhe  
 kanë më shumë kompetencë sociale 

-  Rezultatet në shkollë do të influencohet poziti 
 visht nga lëvizjet 

Të gjithë, të ri e të moshuar kanë nevojë për të 
lëvizur që të jenë të shëndoshë. Përfshini në 
planin tuaj dhe në planin e fëmijës tuaj lëvizjen në 
përditshmëri. 
Të rriturit duhet të lëvizin së paku një gjysmë ore 
në ditë në formën e një aktiviteti ditor apo në 
formën e një sporti. Të rinjtë rreth moshës së mba-
rimit të shkollimit duhet të lëvizin së paku një orë 
në ditë ndërsa fëmijët duhet të lëvizin dukshëm 
më shumë. 

Ngase lëvizjet e rregullta mbrojnë nga:

-  Sëmundjet e sheqerit

-  Sëmundjet e qarkullimit të gjakut

-  Mbipesha dhe

-  Sëmundjet e kancerit

Fëmijët lëvizin me dëshirë, 
ti përkrahim gjatë lëvizjes 
së tyre! 

Në çka duhet të keni kujdes?

Kush vrapon shumë, 
zbavitet më shumë 

Kush ec shumë, është në 
lëvizje, kush luan shumë 
bërtet urra

Kush lëvizë, është në formë

Kush lëviz, është aktiv

Kush lëviz,  sheh më shumë  
nga bota 


