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Elinizdeki bu broşür şu dillerde mevcuttur:
Almanca, Arnavutça, Boşnakça/Hırvatça/Sırpça, 
Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Tamilce 
ve Türkçe.

Elinizdeki bu bildiri u kurum tarafından geliştirildi ve hizmete sunuldu:

Hareketlilik sağlıklıdır   

 ve eğlencelidir
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Türkisch

1000 çeşit hareket etme
imkanları mevcuttur:

  Okula yürüyerek veya bisikletle
  gitmek
  
  Her evde asansörü kullanmak yerine 
  yürüyerek merdivenleri çıkmak
  
  Kışında yüzme havuzuna gitmek
  
 
  Arkadaşlarla dans kurslarına gitmek
  

  Tramvayı beklemektense bir durak 
  yürümek

  Aile ile parkta futbol oynamak

  Yağmurda bile aile ile ormanda 
  yürümek

 Sadece çocuklar icin değil herkes 
için geçerlidir:  

  Devamlı hareket daha iyi vücudunuzu 
  daha iyi hissetmenize yarar ve iyi uyku verir,   
  stresten ve hastalıklardan korur. 



     

 Kim fazla koşarsa 
daha fazla eğlenir 

Kim fazla yürürse kendisini 
canlı hisseder. Kim fazla 
oynarsa hurra dieye bağırır

Kim hareket ederse fit kalır

Kim hareket ederse canlı kalır

Kim fazla hareket ederse 
dünyadan daha fazla görür

Onun için çocuklarınızın hareket etmelerini ve 
spor aktivitelerini destekleyin ve bilgisayar, DVD ve 
video izlemelerini kısıtllayın. 

Aktiv çocuklar daha sağlıklı gelişirler:

–  onların dayanma ve hareket etme güçleri 
 kuvvetlenir

–  motorize kabiliyetleri daha iyi olur

–  büyüdükleri zaman kalp, kötü kan dolaşımı, 
 kanser, şeker, sırt ağrıları gibi hastalıklara daha 
 az yakalanırlar

–  ruh halleri daha dengeli olur

–  okulda daha başarılı olurlar 

Devamlı hareket sağlığımız, çalışma gücümüz
ve kendimizi iyi hissetme açısından temel kaidedir.

Hareket etmek çocukların sağlıklı büyümeleri için
çok önemlidir. Son on senede maalesef yaşam ve
hareket etme şartları çocuklar ve büyük insanlar
içinde çok değ¡şt¡. Trafik ve tamirlerin çoğalması
çocukların aniden oyun oynama ve hareket etme 
imkanlarını kısıtladı. Bundan dolayı bugün çocuklar
daha az hareket etmektedirler. Sonuçları da çok
açık: çocukların hareketlerinde eksiklikler var
ve son on sene içinde İsviçre de yaşayan çocukların
kiloları iki misline çıkmıştır.

Çocuklar severek 
hareket ederler, bizde onları 
destekleyelim

Herkesin genç veya yaşlı sağlıklı kalabilmeleri için 
harekete ihtiyacı vardır! Kendiniz ve çocuğunuz için 
hergün hareket planlayın. Büyük insanlar günde 
en az yarım saat günlük aktivite veya spor yapmalı, 
gençler ise okul yaşlarının  sonuna doğru günlük 
en az bir saat, daha küçük çocuklar ise hergün  bol 
bol hareket etmelidirler.

Devamlı hareket

–  şeker hastalığına mani olur

–   kalp, kötü kan dolaşımını önler

–   fazla kiloları önler

–   kansere mani olur

Nelere dikkat etmelidir?


