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Gibko
kilómétereket gyűjt az
egészségért és a
gyerekek ingyenes
sportüdülésére
G IBKO M OZ OG , M OZ OG J VE L E T E IS !
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Tisztelt polgárok!
A koronavírus-járvány sok negatív következménnyel hatott az életünkre, úgy az
érzelmi, egészségi mint testi kondiciónk állapotára egyaránt. A fizikai képességek
visszaesését nehéz lesz pótolni, úgy a gyerekeknél mint a felnőtteknél is. Sokkal
nagyobb erőfeszítésre lesz szükségünk ahhoz, hogy visszatérjünk olyan egészségi
állapothoz, mint a járvány előtt.
A STE Gibko-ban tudatában vagyunk a következményeknek, amelyek a mozgás hiánya
miatt következtek be.
A Gyűjtsünk kilométereket az egészségért című projekt keretében minél több felnőttet,
gyereket, idősebb polgárt, családot... szeretnénk buzdítani arra, hogy mozogjanak
(sétálnak, futnak, kerékpároznak). A célunk - két hónapon belül minél több kilométert
összegyűjteni és így több időt a természetben tölteni, mozogni, sportolni.
A kilométerek anyagilag is lesznek értékelve, így az összegyűjtött kilométerekkel
eszközöket is gyűjtünk a gyerekek ingyenes sporüdülésére.
Szeretnénk, hogy az emberek újra felfedezzék a mozgás erejét, annak pozitív hatásait
az egészségünkre és testi valamint lelki állapotunkra.
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Kik vagyunk a
GIBKO-k?
Gyurkač Renata, okl. testnevelő
tanár és Horvat Tjaša, okl.
testnevelő tanár családjukkal
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Mi a tevékenységünk?
Gyerekek részére fejlesztő tornát, gimnasztikát és táncórákat,
felnőttek részére pedig funkcionális edzéseket tartunk. Ezenkívül
csecsemő és kismama valamint terhes tornát is tartunk is
tartunk, az IAIM program szerint csecsemő masszást is végzünk.
A koronavirús-járvány ideje alatt videókat készítettünk
különböző gyakorlatokkal gyerekek és felnőttek részére is. A
videók a Gibko facebook oldalán, a Gibko Instagram oldalán, a
Gibko YouTube oldalán és a gibko.si honlapunkon találhatók.
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Miért a kilométerek gyűjtése?
Mivel szívvel-lélekkel pedagógusok vagyunk és a lelkiismeretünk nem engedi, hogy csak
némán figyeljük, ahogy rossz irányba haladunk. Tudatában vagyunk, hogy a községünkben
tudunk tenni és tehetünk is valamit az emberekért, mert mi, Gibko-sok már eléggé
felismerhetők vagyunk, az emberek követnek minket, gyakorolnak velünk és bíznak bennünk.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a járvány idejében sok ember otthon ragadt, elveszítette
kondícióját, valamint megnövelte testsúlyát. Mindez negatív hatással van az egészségünkre. A
rendszeres sporttevékenységgel javítunk az egészségünkön, emeljük energiaszintünket és
szabályozzuk testsúlyunkat. Az életminőség, a munka termelékenysége és a tanulási motiváció
szintje növekszik. És mi is ezt szeretnénk elérni - minél több polgárt ösztönözni a mozgásra.
Közös motiváció, kapcsolat, közös cél. A kilométerek összegyűjtésével adományokat is
gyűjtünk ahhoz, hogy gyermekeinknek ingyenes sportszünidőt biztosítsunk, és így több
mozgást és társasági életet kínálhassunk számukra a nyár folyamán.
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Hogy fog a projekt
zajlani?

Az okostelefonra letöltenek egy applikációt, amely méri a
megtett távolságot. Ajánljuk a Sport Trackert, Samsung
Health-et vagy hasonló edzőkövetőt, amelyen belül
kiválasztható az edzés fajtáját is. Ha futnak, akkor a futást,
ha gyalogolnak, akkor a gyaloglást és ha kerékpároznak,
akkor a kerékpározást választják. Az edzés előtt
bekapcsolják az applikációt, amely méri a megtett
távolságot (km) és az összes edzést el is menti. A nap
végén összeadják a napi szinten megtett km-et és az elért
eredményt beírják a honlapon található felmérésbe,
amelyben az összes megtett kilóméter lesz vezetve.

GYALOGLÁS

KERÉKPÁROZÁS
A futást képességünkhöz képest
választjuk. Minden kilométer
számít - még ha a futást
gyaloglással kapcsoljuk is össze.
Futhatunk
sík
területen,
a
természetben, atlétikai pályán (ha
nyitva van).

A gyaloglásnál mindegy hogy
mennyit, mikor és hogyan
csináljuk.
Járhatunk
sík
illetve dombos területeken,
gyorsan,
lassan,
hosszútávon vagy rövidtávon.
Minden kilóméter számít.

FUTÁS

A biciklizést is bevontuk a
Kilométerek gyűjtése a egészségért
projektbe,
de
a
megtett
kilométereket
gyaloglássá
számítottuk át. Tehát - egy órányi
kerékpározás
tíz
kilométer
gyaloglást, fél óra kerékpározás 5
km gyaloglást jelent,...
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Lendva Község
Szeretnénk az Önök együttműködését, bizalmát és
megértését elnyerni. A Lendava egészséges város projekt
révén (amely az elmúlt három évben a MiTja&TiNa
Sportegyesület szervezésében jött létre és akivel szorosan
együttműködtünk), eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor a
gyerekek a mozgást szórakoztatásnak vették, a felnőttek
felfedezték a mozgás erejét, az egészséges életmódot. A
Kilométerek gyűjtése áz egészségért című projekttel már a
meglévő projektet szeretnénk kiegészíteni és újra
mozgásba lendíteni az embereket. A községünkről és a
polgártársainkról van a szó, akik a mozgás segítségével
többet tehetnek egészségükért.
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A Lendva község vállalatai
A vállalatokat arra szeretnénk ösztönözni, hogy az
alkalmazottak együtt gyűjtsék a kilómétereket a jó fizikai
és lelki állapotuk érdekében. A munkások így többet
lennének a friss levegőn, többet mozognának és ezáltal
növelnék a vállalat termelékenységét. Javaslatunk az, hogy
a vállalatok műszakonként 30 perces szabadidős
szüneteket vezessenek be - úgy gondoljuk, hogy a 30
perces séta a friss levegőn a magasabb alkalmazotti
termelékenységhez, jobb közérzethez és kevesebb
betegállományhoz vezet. Egyben a vállalatoktól kapott
adományokból
a
gyermekek
számára
szabadidős
sporttevékenységeket biztosítunk.

Lendvai Óvoda

Az óvodáknak javasoljuk, hogy minden
nap tegyenek egy (tematikus illetve
motivációs)
sétát
a
gyermekek
képességeikhez
és
életkorukhoz
igazodva. A megtett kilométereket
összeadják - ha a csoport 1 km
távolságot tett meg, akkor azt
megszorozzák a jelenlévő gyermekek és
óvonők
számával.
Információs
csatornákon keresztül a projektet a
szülőknek
is
bemutatnák.
Arra
szeretnénk buzdítani a családokat,
hogy az időjárástól függetlenül minden
nap menjenek ki gyermekeikkel a friss

Lendvai KKI
Mindannyian tisztában vagyunk azzal,
hogy
a
középiskolás
diákoknál
legnagyobb a fizikai képpesség
csökkenése. A serdülő koruk, amely a
járványügyi helyzettel egybeesik, nem
irigyelésre méltó. Tudjuk, hogy itt és
most nekünk, testnevelő tanároknak,
motiválni kell őket. Meg kell győznünk
a majdnem felnőtt gyermekeinket
arról,
hogy
ebben
az
„új
vírushelyzetben” a mozgásnak talán
még fontosabb szerepe van, mint
máskor.
A
mozgással
ugyanis
magunkon segítünk, a friss levegőn
végzett napi mozgás révén a tananyag
is jobban megmarad a fejükben.
Tekintettel arra, hogy a szabadtéri
sporttevékenység megengedett, napi
túrákat lehet szervezni, amelyekhez a
középiskolás
diákok
is
csatlakozhatnak.

I. Sz. Lendvai KÁI

Az általános iskola a gyermekek
különböző profilját kínálja - az
életkor, a kapacitás, a társadalmi
helyzetre tekintve. A gyermekek
közötti különbségektől függetlenül
mindegyiknél a mozgás az az eszköz,
amelyen keresztül a legjobban
fejlődnek. Az agy fejlődése és a
mozgás kéz a kézben járnak.
Mindannyian észrevettük, hogy a
koncentráció jelentősen csökkent,
amióta a gyerekek távoktatásban
vettek részt. Ráadásul a tavaszi
járvánnyal ellentétben a tél és a
rossz idő hozzájárult, hogy még
kevesebb a mozgás. Mindez azonban
nem
akadályozhatja
meg
a
gyermekek friss levegőn történő
mozgását.
Javasoljuk,
hogy
az
osztályok keretében minden nap
tegyenek egy sétát és osztályonként
gyűjtsék a kilométereket - ha az
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Három esemény a projekten belül:
A projekt keretében három sporteseményt szerveznénk, amelyek keretében kilométereket és adományokat
gyűjtünk gyermekeink ingyenes sportüdülésére. Az események szervezése az összes járvány elleni
óvintézkedések betartása mellett jön létre. Az eseményekre szombatonként kerülne sor.
2021. 3. 6. – Egy napban LENDVA hányszor juthat a Lármafára?
A rendezvényen minden polgár részt vehet: gyermekek, felnőttek, fiatalok, idősek. Regisztrálni az 1.
Sz. Lendvai KÁI atlétikai stadionján lehet. Egy család vagy egy személy feliratkozik és felgyalogol a Lármafára.
Amikor visszatér, újból regisztrál és beírja a megtett kilométereket, majd jelenti, hogy hányszor hódította meg a
Lármafát. A megtett útvonalat az okostelefon vagy okosóra segítségével tudja bizonyítani. Mindazok számára,
akik nem jártasak a modern technológiában, a Lármafánál lesz egy ellenőrző pont, ahol listát készítük a
Lármafához érkezők számát, az érkezési és indulási időt, valamint az irányt. A stadionon önkéntes adományokat
gyűjtünk a gyermekek sportüdülésére.
Az esemény reggel 9 órától délután17 óráig zajlik.
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2021. 3. 27. - HÁNY KILOMÉTERT TUD LEKERÉKPÁROZNI LENDAVA EGY NAP ALATT?
A rendezvényen minden polgár részt vehet: gyermekek, felnőttek, fiatalok, idősek. Regisztrálni az
1. Sz. Lendvai KÁI atlétikai stadionján lehet. Egy család vagy egy személy feliratkozik és
elkezdhet kerékpározni. A kilométereket kilométermérővel, okostelefonon vagy okosórán kell
mérni, ezzel a lebiciklizett távolságot és az időt bizonyítva. Azt is figyelembe vesszük, ha
valamelyik család vagy egy kis csoport együtt kerékpároz és közülük csak egy méri a távolságot
és időt. Amikor befejezik a kerékpározást, a regisztrációs pontnál megmutatják a megtett
kilométereket és az időt. A kerékpározást a gyaloglási kilométerekre változtatjuk át. Egy óra
kerékpározás 10 km-es gyaloglást jelent. A stadionon önkéntes adományokat gyűjtünk a
gyermekek sportüdülésére.
Az esemény reggel 9 órától délután17 óráig zajlik.
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17. 04. 2021 - HÁNY KILOMÉTER FUTHAT LE LENDAVA EGY NAP ALATT?
A rendezvényen minden polgár részt vehet: gyermekek, felnőttek, fiatalok, idősek. Regisztrálni az
1. Sz. Lendvai KÁI atlétikai stadionján lehet. Egy család vagy egy személy feliratkozik és
elkezdheti a futást. Futhatnak egy atlétikai pályán vagy a természetben. Az atlétikai pályán
megszámolhatják az lefutott köröket, amelyeket kilométerekre számolunk át, illetve a távolságot
okosórával vagy okostelefonnal mérik. A természetben való futáskor a tavolságot mérni kell. Azt
is figyelembe vesszük, ha valamelyik család vagy egy kis csoport együtt fut és közülük csak egy
méri a távolságot. A futást több rövidebb távra is feloszthatják, amelyeket a végén összeadunk.
Amikor befejezik a futást, eljönnek a regisztrációs ponthoz, megmutatják a kimért kilométereket,
vagy megmondják, hány kört futottak le. A stadionon önkéntes adományokat gyűjtünk a
gyermekek sportüdülésére.
Az esemény reggel 9 órától délután17 óráig zajlik.
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A mozgás az élőlények és a környezet közötti kommunikáció alapvető módja, amelyet az ember
mint kifejezőeszköznek használ. Testét a mozgás eszközének használja. Az embernél a mozgás
általános fizikai mobilitásként határozható meg, mint a kézügyesség és a beszéd.
Az ember egész életében tanulja a mozgásmintákat. A tanult mozgások fokozatosan
komplekszussá válnak, hiszen a pszichés történésekhez kapcsolódnak. Általában az emberi
mozgást hat alapvető pszichomotorikus funkcióra osztjuk: sebesség, mozgékonyság, erő,
pontosság, egyensúly és összhang. Ha valamelyik a pszichomotorikus funkciótól zavart, akkor
ez sajátos tanulási vagy mozgási problémaként jelentkezhet (nehézségek a figyelmeségnél, az
olvasásnál és írásnál, a memóriánál, a gyorsaságnál, a ritmusnál stb.). Ezek a
rendellenességek jellegzetes magatartást váltanak ki, amely motorikus nyugtalanságként,
koncentrációs
rendellenességként,
érzelmi
túlérzékenységként,
rugalmatlanságként
jelentkeznek ... Ezeket a rendellenességeket megfelelő testneveléssel befolyásolni tudjuk, ezért
a gyermeket saját mozgásainak és testének felismerésére tanítjuk, mozgásra buzdítjuk, és így
lehetővé tesszük számukra, hogy az alapelv szerint cselekedjen - egészséges lélek az
egészséges testben (Ščuka, 1991).
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Legyen Lendva az a város, amely mozgással legyőzi a járványt.
Mozgással, kommunikációval, szocializációval hozzunk pozitív
energiát a mindennapjainkba. Testileg
és szellemileg felszabadulunk és így mindent legyőzünk!
Csatlakozz hozzánk!
Együtt többet tehetünk!
Gibko mozog, mozogj vele te is!

