
TEMAT: Chodzenie – 7 korzyści, jeśli praktykujesz je codziennie 

 

Czy wiedziałeś, że chodzenie nie tylko dobrze wpływa na Twoje zdrowie fizyczne, ale 

również poprawia samopoczucie i walczy ze stresem? Wystarczy poświęcić na to tylko 30 

minut dziennie.  

Chodzenie to coś, co robi wielu z nas przemieszczając się z miejsca na miejsce. Właściwie to 

nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak zdrowa jest ta praktyka. Tak naprawdę, chodzenie to 

jedno z najprostszych ćwiczeń, jakie istnieją. Aktywuje ono wiele chemicznych i fizycznych 

procesów w naszym ciele, które poprawiają nasze zdrowie.  

Kiedy chodzisz, wzmacniasz swoje stawy i kości. Dodatkowo stymuluje to Twój 

metabolizm, co sprawia, że spalasz więcej kalorii. 

To dlatego zalecamy chodzenie przez przynajmniej 30 minut dziennie, szczególnie jeśli 

nie wykonujesz żadnych innych ćwiczeń fizycznych. 

1. Masz więcej energii 

Czujesz się zmęczony? Czy miewasz problemy z koncentracją? Prawdopodobnie masz niskie 

pokłady energii. Jeśli tak, krótki spacer każdego dnia może poprawić Twoją wydajność 

zarówno fizyczną, jak i umysłową. 

 Chodzenie optymalizuje krążenie krwi, w rezultacie komórki otrzymują wystarczająco dużo 
tlenu, by sprawnie funkcjonować. 

 Ćwiczenie to uwalnia napięcie i sztywność, którą odczuwasz w swoich stawach i mięśniach, 
zapobiegając bólowi podczas wykonywania codziennych czynności. 

2. Poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego 

Jako że chodzenie to aktywność, która poprawia krążenie oraz spala kalorie, wywiera ona 

szczególnie pozytywny na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. 

 Codzienny, żwawy spacer poprawia tętno, co sprawia, że serce pompuje krew do całego 
ciała bez żadnych przeszkód. Zapobiega również nadciśnieniu. 

 Dodatkowo chodzenie to świetny sposób na zwiększenie ilości dobrego cholesterolu (HDL), 
jednocześnie zmniejszając poziom tego złego (LDL) oraz trójglicerydów. 

3. Chodzenie pomaga schudnąć 

Podobnie jak wszystkie ćwiczenia na krążenie, chodzenie to świetny sposób na spalenie 

kalorii oraz zrzucenie kilku dodatkowych kilogramów. 

Chociaż żaden cud nie sprawi, że nadwaga zniknie z dnia na dzień, chodzenie każdego dnia 

zwiększy tempo spalania kalorii oraz powoli pomoże Ci zdobyć sylwetkę, o jakiej marzysz. 

https://krokdozdrowia.com/dobry-cholesterol-hdl-jak-podniesc/


Codzienny spacer jest idealny, jeśli prowadzisz siedzący tryb życia. Nie wymaga zbyt 

wielkiego wysiłku ani szczególnego miejsca, takiego jak siłownia. Im szybciej chodzisz, tym 

więcej tłuszczu spalisz. 

4. Chodzenie wzmacnia nogi i pośladki 

Wyjście na spacer może być bardzo przydatne, jeśli pragniesz mieć wysportowane nogi i 

jędrne pośladki. Najwięcej pracuje grupa mięśni umiejscowiona w dolnych partiach ciała. 

Wraz z czasem zauważysz, że Twoje łydki oraz mięśnie czterogłowe są silniejsze. 

Jeżeli chodzisz pod górkę, aktywują się również mięśnie pośladków, jednocześnie podnosząc 

się i wzmacniając. 

5. Dobrze wpływa na stan kości 

Twoje kości wyciągają dużo korzyści z codziennego chodzenia. Przekonaj się o tym! 

 Ta aktywność wzmacnia Twoje kości, zapobiegając utracie ich gęstości – głównej przyczynie 
osteoporozy. 

 Dodatkowo zmniejsza zapalenie w tkankach, utrzymując z dala chorobę zwyrodnieniową 
stawów. 

 Jeśli chodzisz na dworze w ciągu dnia, dostarczysz swemu organizmowi witaminę D dzięki 
promieniom słonecznym. W ten sposób Twoje ciało będzie znacznie lepiej wchłaniać wapń. 

6. Zapobiega żylakom i pajączkom 

Żylaki i pajączki to jeden z objawów na to, iż posiadasz problemy z krążeniem krwi w dolnej 

części ciała. Skoro chodzenie poprawia krążenie, robienie tego regularnie pomaga zapobiegać 

tego rodzaju problemom estetycznym. 

Podczas chodzenia pracują głównie nogi. Zapobiega to zapaleniom tkanek oraz ułatwia 

krwi powrót do serca. Dodatkowo wzmacniają się naczynia kapilarne i zmniejsza ryzyko 

zatrzymania płynów w organizmie. 

7. Chodzenie łagodzi stres i lęki 

Umiarkowane ćwiczenia to bardzo zdrowy nawyk, który poprawia samopoczucie i stan 

emocjonalny, jednocześnie łagodząc stres i napady niepokoju. 

 Kiedy chodzisz, wydzielana jest pewna ilość serotoniny i endorfin, które uwolnione do 
krwiobiegu sprawiają, że czujesz się lepiej. 

 Ponadto, jako że chodzenie optymalizuje dotlenienie mózgu, jest równie dobre na 
przeciwdziałanie efektom stresu oksydacyjnego, czynnika związanego z depresją i 
drażliwością. 

 

 

TEMAT: Nordic wal king – spacer z kijami 

https://jestesfit.com/fitness/jak-ujedrnic-posladki-6-najlepszych-wskazowek/
https://pieknoumyslu.com/objawy-depresji-latwo-przeoczyc/


 

Nordic walking, inaczej chodzenie z kijami, to ogólnodostępna aktywność 

prozdrowotna, angażująca do 90% mięśni całego ciała. Obecnie tego typu marsze 

uprawiane są przez miliony ludzi na całym świecie. Sekret polega na umiejętnym 

odepchnięciu się specjalnymi kijami od podłoża i zaangażowaniu górnych partii 

mięśniowych przy jednoczesnym odciążeniu stawów skokowych, kolanowych, bioder i 

kręgosłupa. 

W skrócie, nordic walking jest to bardziej rozbudowane chodzenie, gdzie do odpychania się 

używane są również ręce. 

W nordicu ruchy ramion, stóp, bioder i całego ciała, są podobne do tych, które 

wykorzystujemy podczas energicznego spaceru. W nordic walking przeciwległe i 

naprzemienne ruchy rąk i nóg, którymi rytmicznie wymachuje się do przodu i do tyłu, są takie 

same jak podczas normalnego chodzenia, ale za to, tu są zdecydowanie bardziej intensywne. 

Bardzo istotne jest, aby od samego początku marszu starać się nauczyć poprawnego rytmu i 

wymachu podczas wykonywania ruchów nordicowych, pozwoli to zapewnić najlepsze efekty 

treningowe. Amplituda wymachów rękami w jedną i drugą stronę, również decyduje o 

długości ruchu nóg. Wymachy rąk o małym zasięgu wpływają na ograniczone ruchy bioder i 

kończyn dolnych. 

 Kto może uprawiać Nordic Walking? 

 

Każdy - bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej! Więcej, nordic walking 

wykorzystuje się nawet do rehabilitacji niektórych schorzeń.  

 Jedynymi faktycznymi przeciwwskazaniami do uprawiania nordic walking są problemy z 

ruchomością kończyn – tu nawet zwichnięty nadgarstek czy kostka będzie nam przeszkadzać. 

W każdym innym wypadku, gdy jesteśmy w stanie chodzić i ruszać rękami, możemy już 

łapać za kije i ruszać w trasę.  

Ze względu na prozdrowotne właściwości często po kije sięgają osoby, które wcześniej 

wyczynowo trenowały bieganie lub jazdę na rowerze, ale ze względu na kontuzję lub inne 

komplikacje nie mogą już tego robić. Wciąż brakuje im sportu i pełnej, kompleksowej 

aktywności, w końcu trafiają na nordic walking i szybko zakochują się w kijach. 

  

Kije mają niesamowitą, wręcz magiczną moc, dzięki czemu chodzenie wciąga i 

uzależnia. Jak ktoś zacznie chodzić regularnie, to jego sprawność fizyczna momentalnie 

zaczyna się poprawiać.  

https://www.youtube.com/watch?v=vNnDS7JrsQw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vNnDS7JrsQw


TEMAT: 10 zalet jazdy na rowerze 

Nawet jeśli nie jeździsz rowerem zawodowo, ale wsiadasz na dwa kółka od czasu do czasu, 

czysto relaksacyjnie – twój organizm czerpie z tej aktywności korzyści. A jest ich niemało. 

Poprawa pracy serca 

Mniejsze ryzyko zachorowania na miażdżycę, doznania udaru lub zawału serca. Gdy 

zmuszasz mięsień sercowy do wysiłku jakim jest jazda na rowerze trenujesz cały układ 

krwionośny. Dzieje się tak, ponieważ pracujące intensywnie podczas wysiłku serce to 

mniejsza częstotliwość jego skurczy w spoczynku, czyli tzw. niższe tętno spoczynkowe. A 

to bardzo pożądana właściwość zdrowotna. 

Mocniejsze mięśnie, zdrowsze stawy 

Pośladki, łydki, uda, ręce, plecy. Rower oddziałuje na różne partie mięśni. Wymusza też pracę 

tych grup mięśni, które odpowiadają za stabilizację ciała. A to oznacza trenowanie 

równowagi. 

Oprócz tego jazda na rowerze polecana jest osobom, które borykają się z problemami ze 

stawami. Jeśli masz zwyrodnienia, cierpisz na nadwagę, przebyłeś zabieg medyczny lub po 

prostu bolą cię kolana - wsiądź na rower. Delikatna i spokojna jazda na jednośladzie to 

naturalny i nieinwazyjnych dla stawów ruch – nie obciąża układu kostnego. 

Spala kalorie 

Jedna godzina intensywnej jazdy na rowerze to aż 500 spalonych kalorii, a to niemała pomoc 

w odchudzaniu. Nie wierzysz? Spróbuj! 

Wsiądź na rower i przekonaj się, że jazda ze stałą prędkością, bez zbędnych zahamowań to po 

prostu trening aerobowy. A to oznacza, że dzięki niemu dotlenisz się. Podczas wysiłku tego 

typu organizm energię potrzebną do jazdy czerpie bezpośrednio z tkanki tłuszczowej, czyli ją 

po prostu spala, a ty pozbywasz się cellulitu. 

Oszczędność pieniędzy 

Szukasz oszczędności? Wsiadaj na rower! Zamiast na paliwo lub opłaty parkingowe, 

pieniądze wydasz na wymarzone wakacje. A do tego zainwestujesz w zdrowie. 

Oszczędność czasu 

 

Pomaga się odprężyć 

Jazda rowerem nie musi być szybka. Wsiądź na dwa kółka, wyjedź za miasto i delektuj się 

ciszą, śpiewem ptaków, promieniami słońca. Malownicza trasa wycieczki sprawi, że wrócisz 

spokojniejszy, pewniejszy siebie i pozytywnie zmęczony. Poczujesz szczęście – 

gwarantujemy. To dzięki endorfinom, jakie wydzielają się podczas aktywności fizycznej. 

https://fitness.wp.pl/18834,zawal-serca
https://fitness.wp.pl/18935,jakie-cwiczenia-na-posladki-wybrac
https://fitness.wp.pl/18799,przyczyny-skurczu-lydek
https://fitness.wp.pl/19687,rower-idealny-dla-ciebie-jak-wybrac-odpowiedni-model
https://fitness.wp.pl/18838,przyczyny-bolu-miesni-i-stawow
https://fitness.wp.pl/18838,przyczyny-bolu-miesni-i-stawow
https://fitness.wp.pl/19118,10-zasad-ulatwiajacych-odchudzanie
https://fitness.wp.pl/18789,czym-sa-cwiczenia-aerobowe
https://fitness.wp.pl/19074,tabata-szybki-sposob-na-pozbycie-sie-cellulitu


Zadbasz o środowisko naturalne 

Zakręcasz wodę, segregujesz śmieci? Jeśli natura jest dla ciebie ważna, zadbaj o nią także 

w ten sposób. Jeżdżąc na rowerze nie emitujesz spalin, nie produkujesz ogromnych ilości 

dwutlenku węgla, nie zużywasz paliw kopalnych. Oszczędzasz za to tlen, chronisz 

środowisko i dajesz dobry przykład. 

Będziesz modny 

Rower to nie jest środek transportu. To styl życia. Jeżdżąc na jednośladzie stajesz się modny, 

bo w Polsce coraz więcej osób przesiada się na dwa kółka. I nie ważne czy jeździsz sportowo, 

czy rekreacyjnie. 

Rower wzmacnia więź 

Chcesz spędzić z rodzinnie czas na świeżym powietrzu? Wybierzcie się na wspólną 

wycieczkę za miasto, zróbcie piknik i dobrze się bawcie.  

Pomaga poznać okolice 

Czy samochodem dojedziesz w trudno dostępne miejsca nad rzeką lub w sam środek 

szumiącego lasu? Czy cztery kółka pokażą ci jak grzeje słońce i pozwolą usłyszeć śpiew 

ptaków? Nie. Rower to prawdopodobnie jedyny środek transportu, który udostępni ci te 

miejsca, które do tej pory były dla ciebie skrzętnie skrywaną przez naturę tajemnicą. 

Rower to wspaniała rzecz. Daje poczucie wolności, niezależności i spokoju. 

 

TEMAT: Bezpieczne wakacje 

Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa.  

Nie mamy obowiązków związanych ze szkołą i nauką, więc możemy bez ograniczeń 

planować najróżniejsze przygody, w których będziemy brać udział. Niektórzy spotykają się z 

przyjaciółmi i wspólnie świetnie się bawią, inni wybierają się na rodzinne wyjazdy. Nikt nie 

siedzi w domu, kiedy za oknem mamy słoneczną, piękną, zachęcającą do wyjścia pogodę. 

Jednak wszyscy musimy pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o 

swoje i innych bezpieczeństwo. Jak powinniśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły 

nam się z samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o 

kluczowych zasadach bezpieczeństwa. 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić 

wakacje: 

  

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której 

godzinie zamierzasz wrócić. 

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 



3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach 

dla pieszych i na zielonym świetle. 

4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

6. Nie rozmawiaj z obcymi. 

7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 

8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 

10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych 

kąpieliskach. 

12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 

13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś 

nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem. 

15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas 

jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry. 

16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 

18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 

19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić. 

20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność 

kleszczy. 

21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są 

trujące. 

22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. 

23. Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może 

Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 

25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

  

UDANYCH WAKACJI I DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU !!! 


