FAKTAI APIE FIZINĮ AKTYVUMĄ

PAPILDOMUS

• Grynas oras praskaidrina protą ir
gebėjimą susikaupti.
• Fizinis aktyvumas gryname ore yra
pats geriausias vaistas nuo depresijos.

15 min.
Vaikščiodami 15 min.
greitu tempu vidutiniškai sudeginate –
120 kcal.

120
kcal.

• Vaikščiojimas suteikia natūralią
apkrovą visai mūsų kūno sistemai.
• Ėjimas yra vienas iš būdų išlaikyti
sveikus ir ilgaamžius sąnarius.

Vyresniems nei 65 m.,
žmonėms per dieną
rekomenduojama
nueiti – apie 7 tūkst.
žingsnių.

Kasdieninis spartesnis pasivaikščiojimas
gryname ore, bent
25 min., garantuoja
papildomus 3–7 metus
žmogaus gyvenime.

15 min.

155
kcal.

Vidutiniškai
vaikščiodami 15 min.
sudeginate 65 kcal.,
o lipdami laiptais
sudeginate 155 kcal.

SUSISIEKIMAS VIEŠUOJU
TRANSPORTU KLAIPĖDA-KARKLĖ
KLAIPĖDOS RAJONO
TURIZMO INFORMACIJOS
CENTRAS

• Buvimas gryname ore leidžia
greičiau užmigti ir geriau
išsimiegoti.

≤ 65 m.

3–7

metus

7

tūkst.

• Reguliarūs pasivaikščiojimai
padeda išlaikyti optimalų svorį ir
degina nereikalingus riebalus.

REKOMENDUOJAMA

10

tūkst.
Norint būti sveikiems
12–19 m. paaugliams
ir jaunuoliams rekomenduojama – apie
10 tūkst. žingsnių per
dieną.

Kvietinių g. 5, Gargždai
Tel. 8 46 473 416,
8 620 81 901
El. p. info@klaipedosrajonas.lt
www.klaipedosrajonas.lt
Klaipėdos rajono turizmo
informacijos centras
Klaipėdos rajono TIC
klaipedos_rajonas

• Norint būti sveikiems 12–19 m.
paaugliams ir jaunuoliams rekomenduojama – apie 10 tūkst.
žingsnių per dieną.
• 20–65 m. suaugusiesiems per
dieną rekomenduojama nueiti 8 tūkst. žingsnių.
• Fizinis aktyvumas veiksmingai
reguliuoja gliukozės koncentraciją
kraujyje.

PAJŪRIO REGIONINIS PARKAS

4

Placio g. 54, Karklė
Tel. 8 46 412 483
El.p. direkcija@pajuris.info
www.pajuris.info
Pajūrio Regioninis Parkas

• Fizinė veikla gamtoje turi didelę
įtaką psichologinei būklei.
24

Ruošiantis į mišką, reikėtų žinoti keletą faktų apie erkes:
Erkės dažniausiai tyko ant žolės stiebelio ar krūmų kelių dešimčių
centimetrų aukštyje virš žemės, tačiau gali pasilypėti ir aukščiau
– iki 50 cm. Ant medžių lapų, pečių aukštyje, jų nebūna, todėl labiausiai saugotis reikėtų lendant į tankesnius krūmynus, lapuočių
medžių jaunuolynus ar braidant po nešienautas pievas.

SVEIKATOS TAKAI
Pajūrio regioniniame parke

Pradėti vaikščioti sveikatos takais galima bet kurioje jums patogioje vietoje.
Visi trys sveikatos takai yra žiediniai - tad pasivaikščioję grįšite į tq vietą,
nuo kurios pradėjote eiti. Galima pasirinkti vieną iš takų arba eiti visus 12
kilometrų visais takais, kurie yra paženklinti atitinkamomis spalvomis.

