A modern, kreatív oktatásban elsôdleges szerep jut az olyan eszközöknek, melyekkel a tanulók felé a tanár sokféle formában tudja közvetíteni az információkat. Ilyen eszköz lehet egy interaktív tábla az osztályteremben, melynek segítségével a mozgáshoz is könnyen kedvet csinálhatunk.

Interaktív oktatás a testtartásról,
és a mozgás hatásairól
A helyes testtartásról, a fizikai aktivitási
piramisról és a mozgás hatásairól interaktívan
Az életmód, a társadalom és a médiumok manapság
egyre inkább fogyasztásra buzdítják a fiatalokat, ami sokszor nem támogatja az egészséges életmód kialakítását,
de a szülôk és a pedagógusok felelôssége elsôdleges,
hiszen a pedagógusok tanítanak a mozgásról, míg a szülôk
eldöntik, mit engednek meg a gyermeküknek, vagy, hogy
sportoljanak-e a család legifjabb tagjai. A sport örömforrás.
A mozgás örömét valamennyi egészséges ember megtapasztalja, így a gyermekek is szeretik a mozgásos játékokat, akár interaktívan is.
A helyes testtartás, tartáskorrekció
1. Általános iskola 3—6. osztály
A számítógép képernyôjén különbözô életkorú emberek
láthatók különbözô hétköznapi szituációkban. A feladatok
során mindig ki kell választani, melyik képen látható a
helyes testtartás. A kérdések a következôk:

— „Melyik gyerek ül helyes testtartásban?” Ekkor két
kisfiút láthatunk a laptop elôtt ülve.
— „Melyik testtartás a helyes autóvezetés közben?” A
képernyôn két férfi látható az autó kormánya elôtt ülve.
— „Melyik nô testtartása helytelen?” A szituáció: két
lány, vasalás közben.
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— „Melyik gyerek olvas helyes testtartásban ülve?”
Iskolás fiúk olvasnak fotelben ülve.
— „Melyik képen látsz helyes testtartást?” Férfiak állnak
vigyázz állásban.
— „Melyik gyerek viszi helyesen a táskáját?” Két kisfiú
viszi az iskolatáskáját a képen.
— „Mire kell figyelni ülô helyzetben?” A kérdésre adható
lehetséges válaszok:
a) „A lábak legyenek csípôszélességû terpeszben, a
comb és az alsó lábszár zárjanak be egymással
derékszöget.”
b) „A lábak legyenek nagy terpeszben, a comb és az
alsó lábszár zárjanak be egymással derékszöget.”
c) „A lábak legyenek csípôszélességû terpeszben, és
ne érjenek le a földre.”
— „Hogyan elôzhetjük meg a gerincferdülést?” A
válaszlehetôségek:
a) „Rendszeres mozgással”
b) „Nehéz tárgyak cipelésével” vagy
c) „Kihúzott háttal”.
2. Általános iskola 7—8. osztály
A feladat: alaposan meg kell nézni egy képet, majd egy
felsorolásból kiválasztani, hogyan javítható a testtartás
különbözô szituációkban.

Lehetôségek:
— „Vidd mindkét válladon a hátizsákot!”
— „Állítsd be az ülést a megfelelô távolságra!”
— „Emeld fel a fejed!”
— „Told hátra a fenekedet!”
— „Törekedj a fejtetôvel a mennyezet felé!”
— „Húzd hátra az álladat!”
— „Válassz kisebb párnát!”
— „Egyenesítsd ki a hátad!”
— „A medencédet told egészen hátra!”
— „Állítsd az ülésnél magasabbra a kormányt!”
— „Támaszd a hátad a szék támlájához!”
— „Rakd le mindkét talpad a talajra!”
— „Állj kis terpeszbe és hajlítsd be a lábad!”
— „Cserélj matracot, ez túl puha!”

A fizikailag aktív életvezetés alapjai —
a fizikai aktivitási piramis
1. Általános iskola 3—6. osztály
Az interaktív feladat során különbözô sportokat/szabadidôs tevékenységeket (gyaloglás, futás, torna, állva olvasás,
sakkozás, súlyzózás, seprés, kutyasétáltatás, úszás) kell
behúzni a fizikai aktivitási piramis megfelelô sávjaiba.
2. Általános iskola 7—8. osztály
Az interaktív feladatok:
a) Ki kell számolni a fizikai aktivitási piramis egyes szintjeihez tartozó személyes, saját pulzustartományt.
b) Az aktivitási piramis I. szintjére kell húzni azokat a
képeket, amelyek könnyû fizikai aktivitást ábrázolnak.
c) Az aktivitási piramis II. szintjére kell húzni azokat a
képeket, amelyek közepes fizikai aktivitást ábrázolnak.
d) Az aktivitási piramis III. szintjére kell húzni azokat a
képeket, amelyek nehéz fizikai aktivitást ábrázolnak.

Fizikai aktivitási piramis
Az iskoláskorú gyereknek megfelelô fizikai aktivitásának
jellemzôit mutatja be ez a piramis, vagyis, hogy milyen típusú mozgást milyen gyakorisággal érdemes végeznie a fiatal korosztálynak az egészséges fejlôdéshez.
A piramis alsó három szintjén az aktív tevékenységek,
míg csúcsán az inaktív idôtöltések állnak.
Az átlagosnál kisebb aktivitású fiatalok kategóriába
sorolhatók azok, akik
— nem végeznek rendszeres sporttevékenységet,
— általában valamilyen gépjármûvel közlekednek,
— és/vagy szabadidejükben leginkább csekély fizikai
terheléssel járó tevékenységet végeznek (tévét
néznek, számítógépeznek, olvasnak, vagy olyan
játékokat játszanak, amelyhez nincs szükség az
egész test mozgatására).
Az átlagosnál nagyobb aktivitású fiataloknak pedig azok
tekinthetôk, akik
— mindennap nagy távolságot tesznek meg gyalog
vagy kerékpárral,
— nagy energiaigényû tevékenységekben vesznek
részt, és/vagy
— rendszeresen több órát mozognak (nagy terheléssel
járó sporttevékenységet vagy testmozgást végeznek)
a hét több napján.

A mozgás hatása a testi, lelki és szellemi egészségre
1. Általános iskola 1—2. osztály
A feladat során gyermekek láthatók különbözô szituációkban, róluk kell megállapítani, hogy mosolyognak vagy
szomorúak a tevékenységük közben.
A szituációk:
— Labdázó gyermekek.
— Kislány fekszik a televízió elôtt.
— Családi piknik az erdôben.
Folytatás a 16. oldalon
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Folytatás a 15. oldalról
—
—
—
—
—
—
—
—

Telefont és notebookot nyomkodó kislányok.
Néptáncoló gyermekek.
Hintázó gyermekek.
Ugrókötelezô lányok.
Unatkozó kislány.
Kerékpározó lányok.
Virágot ültet a kislány az anyukájával.
Laptopon filmet nézô kisfiú.

2. Általános iskola 3—6. osztály
Fogalomtérképet kell készíteni az elhangzott információk alapján. Különbözô tevékenységeket (például tanulás, olvasás, alvás, zenehallgatás, segítés a házimunkában, játék a barátokkal) kell az alábbi három csoportba
sorolni:
— kötelességeink,
— szabadidôs tevékenységek,
— az életünkhöz szükséges tevékenységek.

2. Általános iskola 3—6. osztály
Keresztrejtvényt kell megfejteni a különbözô sportágak
szavaival.
3. Általános iskola 7—8. osztály
A keresztrejtvény megfejtése során tíz szót kell kitalálni,
ami a stresszel és a kezelésével kapcsolatos.
Fizikai aktivitás megtervezése
és monitorozása — Mennyit mozogjak egy nap?
1. Általános iskola 3—6. osztály
Fôhôsünk szeretne többet mozogni, aktívabban élni,
ehhez változtatnia kell a szokásain. Végig kell kísérni egy
napját, és segíteni neki a döntésekben.
A kisfiú gondolatai:
a) „Hú, de fáradt vagyok még, pedig már fel kellene kelnem…” Amit tehet: még lustálkodom egy kicsit vagy
felkelek és tornázok egy kicsit.
b) „Hogyan menjek ma suliba?” Eltekerek bicajjal vagy
megkérem aput, hogy vigyen el kocsival.
c) „Hú, de elfáradtam ezen az órán, végre szünet van!”
Amik közül választhat: leülök az udvaron egy padra a
haverokkal vagy sétálok a haverokkal az udvaron.
d) „Hú, de nagyon elfáradtam!” Amit tehet: kicsit lazítok,
a következô körben inkább sétálok egyet vagy
összeszedem az erômet és futok tovább.
e) „Gyorsan haza kellene érnem, mert sok a leckém.” A
lehetôségek: hazasétálok vagy megkérem aput,
hogy vigyen haza kocsival.
f) „El kellene vinni Morzsit sétálni.” Amik közül választhat:
megkérem a húgomat, hogy vigye el vagy elviszem
sétálni, egy kis levegôzés nekem is jót tenne.
g) „Hú, már ennyi az idô! Lassan indulnom kellene táncra.” Amit tehet: elmegyek táncolni, legalább kicsit
kikapcsolódok, vagy most kihagyom, és inkább
gépezek egy kicsit.
h) „Anyu összeírta, hogy mit kell ma délután csinálnunk:
porszívózás, bevásárlás, mosogatás. Segítek neki,
felporszívózom. Megnézem a kedvenc sorozatomat a
tévében. Melyiket válasszam?
i) „Anya mosogatni fog, segíteni kellene neki.” Amik
közül vá laszthatok: majd segít anyunak más,
inkább felnézek a netre vagy segítek anyunak a
mosogatásban.
2. Általános iskola 7—8. osztály
A kérdés: vajon mennyit mozgunk egy héten? Meg kell
figyelni és rögzíteni a múlt heti aktivitásodat a megadott
szempontok alapján! A gép segít értékelni, hogy a megadott mozgásfélék és mennyiségek biztosítják-e a szervezetednek szükséges mennyiséget.
Sportol a család —
mozgáslehetôségek az iskolán kívül
1. Általános iskola 1—2. osztály
Az interaktív feladat során szabadidôs tevékenységekhez kell eszközöket (labda, kerék, hó, jég, víz) válogatni.
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3. Általános iskola 7—8. osztály
A feladat eldönteni, hogy a megadott képek alapján
melyik sportág melyik. Amikor helyes választ adunk, egy
rövid leírást olvashatunk az adott sportról.
Lelovics Zsuzsanna
edzô
Hartmann Eszter
dietetikus
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