
                                      Меѓународен ден на спортот 

 

          

Обединетите нации, заедно со Меѓународниот олимписки комитет, го 

прогласија 6-ти Април (2013 година) за Меѓународен ден на спортот за 

развој и мир. Овој датум го споменува денот кога биле отворени 

првите современи Олимписки игри во Атина во 1896 година. Низ 

целиот свет, овој ден се слави со бројни спортски настани. 

Меѓународниот ден на спортот се слави со цел да се охрабрат децата 

и возрасните да се занимаваат со спорт и рекреација. 

Со добра волја и позитивност, луѓето од целиот свет се вклучуваат во 

разни активности како што се вежбање, спортување или здрав начин 

на живот и практикување здрави животни навики. Се организираат и 

одржуваат разни натпревари и програми кои привлекуваат внимание 

на многумина, па дури и на оние кои не учествуваат. 



 

На посебен начин, Денот на спортот се слави во училиштата со 

дополнителни физички активности, часови по физичко образование и 

здравје или во градинките се одвојува време за некои прошетки, игри 

и други работи соодветни на нивната возраст. Спортот влијае на 

правилен раст и развој на децата, ги учи на толеранција и зајакнување 

на односите со другите. Преку спортот, учиме да бидеме одговорни и 

да се почитуваме едни со други. Трчање низ парк, тренинг во 

теретана, споделување фудбалски размени со пријатели, играње 

дофат со деца, уживање во јога, шетање по улиците на вашиот град 

со добро темпо...  

За сите спортови што ги правиме, на кое и да е ниво, најважна работа 

е дека оваа физичка активност треба да е дел од нашето секојдневие, 

со што придонесуваме за нашето севкупно здравје. 

 



 

Одбележувањето на овој голем спортски ден е можност за спорт и 

спортска рекреација, која има цел да поттикне позитивен став кон 

физички вежби и активен и здрав начин на живот кај граѓаните ширум 

светот. 

Физичката активност е многу важен фактор во секојдневниот живот и 

менталниот развој на една личност. Бавете се со СПОРТ! 


