
Wyloguj się do życia!



Co wiąże się z długim graniem na komputerze?

-  Bóle oczu i głowy.

-  Wady postawy kręgosłupa.

-  Pogorszenie wzroku.

-  Migrenę.

-  Czasami wywołuję padaczkę ekranową.

-  Uzależnienie od komputera.

-  Bóle pleców.



Zamień komputer na piłkę

Zamiast siedzieć ciągle przed komputerem wyjdź na dwór pokopać piłkę.

Spotkasz tam nowych przyjaciół i nie będziesz sam. Jest to świetna 

zabawa. Nauczysz się np. nowych trików które pokażesz znajomym.

Może nawet kiedyś zechcesz być zawodowym piłkarzem. Gra w 

nogę poprawia nastrój i samopoczucie.



Jakie korzyści przynosi uprawianie  
sportu?
- Poprawa kondycji.

- Radość z życia.

- Zawieranie nowych znajomości.

- Lepsza sprawność fizyczna.

- Zdobywanie przydatnych umiejętności.

- Stawanie się lepszym w danej dyscyplinie.

- Dążenie do celu.



       Na świecie istnieją różne sporty

Piłka nożna                                      Tenis                        Boks

Piłka ręczna                                     Rugby                      Karate

Koszykówka                                    Ping pong                Skoki narciarskie

Siatkówka                                        Kręgle                     Jazda konna

Hokej                                               Surfing                    Łyżwiarstwo

Piłka wodna                                    Kolarstwo              Joga



               Są też gry planszowe

-Szachy                             -Catan                                            Gdy chcesz siedzieć w domu,

-Warcaby                         - 5 Sekund                                     zamiast grać na komputerze, pograj w planszówki.

-Bierki                               - Monopoly                                  

-Samotnik                         - Kolejka                   

-Pociągi                             - Dubble                            

-Chińczyk.                         -Dobry interes



         Zawsze można pomóc siostrze

-Zrób z nią lekcje.

-Narysuj jej coś.

-Pomóż w sprzątaniu.

-Pobaw się z nią.

-Pograj z nią w np.szachy.



     Pomoc rodzicom też by się przydała

-Zrób zakupy.                                     -Pomóż zrywać np. jabłka

-Ugotuj obiad.                                   -Pójdź z tatą na działkę budować 

-Wynieś śmieci.                                  domek.

-Zmyj naczynia.                                  -Powyrywaj chwasty.

-Posprzątaj w pokoju.

-Powycieraj kurze.



      No i oczywiście swojemu pupilowi

-Nakarm chomika.

-Posprzątaj mu klatkę.

-Pobaw się z nim.

-Pogłaskaj go.

-Zrób coś dla niego np. zbuduj mu zabawkę.



 Zacznij częściej rozmawiać z przyjaciółmi

-Napisz do nich smsa.

-Zadzwoń do swoich kolegów.

-Wyjdź z nimi np. na dwór .

-Zaproś ich do twojego domu.

-Zacznij się z nimi spotykać.



Prezentację wykonał Jakub Żurek VI C

Praca na  szkolny konkurs profilaktyczny.

Wyloguj się do życia!
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