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2. Uygulamalı egzersiz  

Hareket Etmek Güzeldir! 

Giriş   
Çocukların sağlıklı gelişimini tamamlamak için gerekli olan fiziksel aktiviteyi artırmak, kemik 
gelişimini desteklemek, sağlıklı fiziksel kiloları sürdürmek, veya gelecekteki kronik rahatsızlıklara 
karşı korumak 

 

Hedef Kitle  : Tüm çocuklar 

 

Anahtar Kelimeler : Egzersiz / Spor, hareket, eğlenceli sporlar 

Materyaller  : Bisiklet, kaykay, paten, kask, dizlikler 

 
Uygulamalı egzersizin amacı  
Sağlık için egzersiz, sağlıklı kilo kontrolü, vücut sağlığını koruma, çok aşırı enerji birikiminden 
kaçınma ve enerji harcama. 

Bu uygulamalı egzersizin geliştirilmesine yönelik özel neden 
Hareketsiz çocuklara yönelik egzersiz, çocuklarda kas ve kemik gelişimini desteklemek, kendine 
güven duygusunda artış sağlama. 

Açıklama & Eğitim 
Adım 1 (Pazartesi) : Ebeveynler ile birlikte 30 dakikalık takriben 400 kalorilik bisiklete binme 

Adım 2 (Salı) : Ebeveynler ile birlikte 30 dakikalık takriben 120 kalorilik kaykay yapma 

Adım 3 (Çarşamba) : Ebeveynler ile birlikte 30 dakikalık takriben 150 kalorilik patenle kayma 

Adım 4 (Perşembe) : Ebeveynler ile birlikte 30 dakikalık takriben 180 kalorilik paten kayma veya 
çocuklarla birlikte yürüyüş yapma 

Adım 5 (Cuma) : Tüm aile bireyleri ile birlikte yapılan 30 dakikalık takriben 300 kalorilik dans 
aktiviteleri 

Adım 6 (Cumartesi - Pazar) : Sağlıklı besinler almak için yapılan haftalık mutfak ihtiyacı alışverişi. 
150 dakika içerisinde takriben 350 kalori eşit bir şekilde yani her bir güne 175 kalori olacak şekilde 
bölünür.  

Tüm bu uygulamalarla birlikte her gün düzenli olarak aile ile birlikte aktiviteler organize etmenin, 
çocukları eğitmenin, şimdiye dek hiç yapmadıkları kadar hareket etmeleri konusunda çocukları 
güdülemenin planlamasını yapmak mümkün olmaktadır. Her bir hafta takriben 1500 kalori yani 
ayda 6000 kalori; aylık hedef 6000 kalori olmalıdır.  
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Uygulamalı egzersizin sonuçları: 

 Vücut sağlığınızı korumak, 
 Büyüyen, gelişen çocuklar için egzersizin önemini öğretmek 

 
Sorular & Değerlendirme 

 Bir uzman tarafından gerçekleştirilen egzersizin, zayıflamada ve kilo yönetiminde 
önemli bir yeri bulunmaktadır.  

 Bilinçsiz uygulanan diyet ve egzersiz daha çok kilo alımına neden olur. 
 Sağlıklı gelişim ve kemik sağlığı, sadece düzenli diyet ve egzersiz yapmak ile 

mümkün olur. 
 

Sonuç 

Daha çok kalori yakmak ve sağlıklı egzersiz ile kas ve kemik dokusu gelişiminin 
güçlendirmesi. Daha sağlıklı bir vücut yapısı. 

  


