
Klasa Vb 

Czwartek  23.04.2020  

Temat: Marsz po najbliższej okolicy 

Spacer z rodzicami około 30 minut 

Temat: Zalecenia WHO dla  zawodników w czasie epidemi koronowirusa 

  Wiadomo, że aktywność fizyczna osób znacząco przyczynia się do wzmocnienia ich 

odporności na różne choroby w tym także na choroby zakaźne. 

Badania prowadzone przez prof. Dawida Niemana z Appalachin State University oraz 

dyrektora Human Performance Lab w North Carolina Research potwierdziły, żem trening 

sportowy w wydatny sposób poprawia sprawność układu immunologicznego u ćwiczących, 

zwiększając jego zdolność do wykrywania patogenów (wirusów) i skuteczniejszego radzenia 

sobie z nimi. 

Dzięki temu osoby te rzadziej chorują na infekcje dróg oddechowych wywoływanych przez 

różnego rodzaju wirusy. 

Z kolei Tamara Hew Butler i Mariane Fahlman, ekspertki WHO (Światowa Organizacja 

Zdrowia) zajmujące się współzależnościami sportu i zdrowia, w artykule zamieszczonym w 

serwisie The Convcersation, poruszają problem treningów w okresie pandemii opisując, jak 

czas trwania treningu sportowego, jego intensywność oraz częstotliwość wpływa na układ 

odpornościowy ćwiczącego. 

Prowadzone przez w/w ekspertki badania na myszach wykazały, że zarówna jakość ćwiczeń 

jak i czas oraz częstotliwość ich trwania mają bardzo istotny i znaczący wpływ na ich 

organizmy. 

Uzyskane dane wykazały, że: 

- aktywnych, ćwiczących przez 20 – 30 minut dziennie myszy przeżyło 82%; 

- nie aktywnych, nie poddanych ćwiczeniom przeżyło 43%; 

- oraz, co również ważne, 70% przeżyło tych, które wykonywały długie ćwiczenia (ok. 2,5 

godziny dziennie). 

W/w badaczki przeprowadziły również kolejne badania wśród zawodników futbolu 

amerykańskiego oraz biegaczy przełajowych, które wykazały bezpośredni związek pomiędzy 

spadkiem wydzieliny immunoglobuliny A w czasie intensywnych treningów. 

Zawarte tam białka przeciwciała wykorzystywane są przez układ odpornościowy do 

identyfikowania i neutralizowania obcych obiektów w organizmie, takich jak na przykład 

wirusy. 

Stąd u intensywnie trenujących zdecydowanie najwięcej było przypadków wykazujących 

objawy infekcji dróg oddechowych. 

 Z kolej Generalny Dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreysus potwierdza informacje o 

pozytywnym wpływie ćwiczeń na zdrowie w dobie panowania pandemii koronawirusa 

jednocześnie podkreślając, że zbyt intensywne treningi i o dużej częstotliwości znacząco 

osłabiają odporność organizmu człowieka na wyżej wymieniony patogen. 

 Warto przytoczyć również inne wyniki badań przeprowadzonych na 24656 chińskich 

dorosłych osobach, którzy zginęli podczas epidemii grypy w Hongkongu w roku 1998. 

Wykazały one bowiem, że osoby, które w ogóle nie ćwiczyły lub za dużo ćwiczyły – co 

najmniej pięć razy w tygodniu – były najbardziej narażone na śmieć w porównaniu z 

osobami, które ćwiczyły umiarkowanie i do trzech razy w tygodnie. 

Groźnym przeciwnikiem, który może dotknąć każdego z nas w tym pandemicznym okresie, 

jest STRES. 

To także jeden z czynników mający znaczący wpływ na obniżenie sprawności układu 

odpornościowego człowieka. Wynika on z połączenia i wzajemnego oddziaływania na siebie 

układów nerwowego i immunologicznego. 

Jak reagujemy na pandemię, zależy od naszych osobistych predyspozycji, doświadczeń i 

warunków w jakich żyjemy. 



Do grup, które mogą silnie reagować na panującą sytuację, poza osobami starszymi lub już 

chorującymi, są dzieci i nastolatki. 

Zatem spadek nastroju, lęk o siebie, o swoich bliskich czy o przyszłość - to spadek 

odporności. 

Dlatego ważnym jest ruch, bo to więcej serotoniny czyli hormonu szczęścia,   

wydzielającego się podczas wysiłku. 

Bardzo ważnym również elementem naszego dobowego rytmu życia jest SEN. 

Głęboki i w odpowiednich godzinach nocnych, sprzyja nie tylko odpoczynkowi ale i 

regeneracji organizmu. 

Nasz układ przywspółczulny podczas snu, przejmując kontrolę nad funkcjami życiowymi 

pozwala jednocześnie na uwalnianie się określonych związków wspierających nasz układ 

odpornościowy. 

Ważnym czynnikiem stylu życia w okresie pandemii a mającym istotny wpływ na sprawność 

układu immunologicznego i poprawiającego jego zdolność do ochrony naszego organizmu 

jest też ODŻYWIANIE.  

Czyli co jemy? I jak jemy?. 

Zatem w przygotowywaniu codziennego jadłospisu powinniśmy wybierać takie produkty, 

które z uwagi za swój skład wspomagają sprawne funkcjonowanie naszego układu 

odpornościowego. Do nich należą: 

1. Produkty zawierające duże ilości witamin, czyli duże ilości warzyw i owoców; 

2. Warzywa kiszone; 

3.Różnego rodzaju płatki naszych zbóż wzmacniające nasz układ odpornościowy, dodatkowo 

wzbogacone o suszone owoce, 

4. Czosnek znany z właściwości odkażających i przeciwwirusowych, (można z niego robić 

np.: masło czosnkowe do tostów), 

5. Cebula, ryby, drób, jajka, brokuły, nasiona słonecznika, pomidory, nasiona roślin 

strączkowych, pestki dyni, migdały, sery żółte, kasza gryczana, płatki owsiane oraz ciemne 

pieczywo - to przykłady produktów zawierających selen, który ma znaczący wpływ na 

regulację układu immunologicznego a także chroni błonę komórkową i zwalcza infekcje 

wywoływane wirusami 

Natomiast w aspekcie jak jemy? Należy stosować się do zasady: mniej trenujemy - to mniej 

jemy. 

 

Piątek  24.04.2020  

Temat: Temat: Kształtowanie wytrzymałości – trening interwałowy 

Trening interwałowy dla dziewcząt.                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=yvGsCBDM-vw 

Trening interwałowy dla chłopców 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9OvQJjvWZs 

 

Jeśli mieszkacie w domu jednorodzinnym możecie wykonoać trening na schodach. 

https://www.youtube.com/watch?v=3glsfuePv00&feature=feedu 

https://www.youtube.com/watch?v=yvGsCBDM-vw
https://www.youtube.com/watch?v=Q9OvQJjvWZs
https://www.youtube.com/watch?v=3glsfuePv00&feature=feedu

