
„Ништа тако не исцрпљује и не разара 
човека као дуготрајна 

физичка неактивност“

Аристотел



Физичка активност и здравље
 Према извештају светске здравствене организације 

недовољна физичка активност проглашена је за 
самостални ризико фактор.Посебно угрожене 
категорије:

 деца и адолесценти
 особе изложене стресним ситуацијама
 особе трећег доба
 особе које болују од хроничних болести:

а)хипертензија
б)гојазност 
в)дијабетес мелитус         
г)остепороза  



Туризам и анимације у туризму
 Под туризмом сматрамо обилазак,лечење путовање 

ради забаве.

 Анимација јесте подстицање људи да активно проведу 
време на одмору.

 Анимација се може поделити на три дела:

а)класична анимација(игре у базену)

б)спортска анимација(фитнес,аеробик)

в)дечја анимација(игре у затвореном и 

отвореном простору)                      



Апсолутне и релативне 
контраиндикације за примену спорта 
и телесних вежби

Апсолутне контраиндикације су сва она стања која 
захтевају мировање,па било да је оно диктирано 
општим стањем болесника или усред локалних 
промена(запаљење плућа,запаљење мозга,инфаркт 
миокарда у акутној фази и др)

Релативне контраиндикације се односе на поједина 
оштећења и специфично дејство одређене 
активности(преломи доњих екстремитета где није 
дозвољено пуно оптерећење,код укочења 
кичме,оштећење мозга,неуроза и др.)



Позитиван утицај спорта на 
људско здравље
 Вежбом се поправља здравље и чува организам од 

низа болести и поремећаја као што су:

а)стрес

б)остеопороза

в)болови у пределу кичме

г)повећање крвног притиска

д)повећање холестерола

ђ)повећање шећера у крви

е)карцинома



Спортске активности код деце
 У узрасту од 6-10 година многа деца су већ активни 

спортисти.Од родитеља зависи да ли је дете 
изабрало прави спорт за своје способности и 
период развоја.Осим врсте спорта треба водити 
рачуна и о количини и интензитету 
тренинга.Спортови који се препоручују за тај 
узраст су:атлетика,       
скијање,пливање,гимнастика.Укључивање детета у 
екипне спортове као што су 
фудбал,кошарка,одбојка,ватерполо препоручује се 
када дете напуни 10 година.



 Од великог значаја је биолошки раст и развој 
деце,моторички развој деце и здравствени статус 
где имамо:статус организма и постурални статус.



Спортске активности код 
запослених
 Критеријуми за запослене у одабиру одговарајућих 

спортских активности су: 

а)личност појединца

б)радно место

в)психичко стање

г)године живота

д)телесна кондиција 

ђ)финансије

е)специфични,посебни циљеви



Спортске активности код најстаријег 
животног доба(пензионера)

 Пре него што неко почне да се бави физичком 
активношћу у тим годинама обавезан је преглед 
лекара.Ту спада ЕКГ,рендген срца и 
плућа,комплетна лабораторија.У старијем 
животном добу физичка активност је од изузетног 
значаја,а мора бити урађена од стране едукованих 
стручњака и под сталном контролом.





Спортске повреде
-миозитиси                         -копљашки лакат

-спортски тендинитис      -спортско раме

-руптура тетива                  -шака боксера 

-стрес преломи                   -руптура мишића                  

-бол у препонама                 потколенице

-скакачко колено                -стрес и преломи 

-тениски лакат                      потколенице



Категоризација инвалида према 
оштећењу организма
 инвалиди којима су ампутиране обе ноге

 инвалиди којима су ампутиране обе руке

 инвалиди са оштећењем једног екстремитета

 инвалиди са оштећењем једне руке

 слепи инвалиди

 параплегије

 оштећења унутрашњих органа




