
ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਟ  
ਰਸਹਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹੱਲੋ-ਜੁਲੋ 

ਬੱਸਿਆ ਂਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ...

ਿਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਿੁਝਾਅ:

ਗੇਮਾ ਂਜਾ ਂ
ਖੇਡਾ ਂਖੇਡੋ

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਜਾ ਂਬਾਹਰ ਛੋਟੇ 
ਘਰ ਜਾ ਂਕਿਲੇ੍ 
ਬਣਾਓ

ਪਾਰਿਾ ਂਅਤੇ 
ਬੀਚਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ

ਔਨਲਾਈਨ 
ਿਸਰਤ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਿੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਰਸਤੇ ਦਾ ਿੁੱਝ 
ਕਹੱਸਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ 
ਜਾ ਂਸਾਈਿਲ 
ਚਲਾਓ

ਿੁੱਦੋ, ਛਾਲ ਮਾਰੋ, 
ਦੌੜੋ ਜਾ ਂਡਾਸਂ 
ਿਰੋ

ਹਰ ਰੋਜ਼ 60 ਕਮੰਟ ਦੀਆਂ

ਹਫ਼ਨ ਅਤੇ ਹੌਂਿਣ ਵਾਲੀਆ ਂਗਤੀਕਵਧੀਆ ਂਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਦੌੜਨਾ ਜਾ ਂਖੇਡ

 3 ਕਦਨ/ਹਫ਼ਤਾ

ਤਾਿਤ ਵਾਲੀਆ ਂਗਤੀਕਵਧੀਆ ਂਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਹਨ 
ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਜਾ ਂਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆ ਂਖੇਡਾਂ

Children should be 
physically active for at least 
60 minutes every day

Children who are 
aerobically fit have 
higher academic scores

Working in school 
gardens can improve 
social skills by cultivating 
empathy and teamwork

96% of all Australians 
don’t eat enough 
vegetables each day

Split active minutes 
between in-school and 
outside-of-school time

Physical activity is linked 
to improved concentration, 
classroom behaviour and 
peer relationships

ਿਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਉਂ ਹੈ?

 1300 234 263 dpvhealth.org.au

ਆਤਮ-ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ 
ਸਮਾਕਜਿ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ 
ਿਰਦਾ ਹੈ

ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 
ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਹੱਡੀਆ ਂ
ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਿਰਦਾ ਹੈ

ਤਾਲਮੇਲ ਕਵਿਕਸਤ 
ਿਰਦਾ ਹੈ

ਨੀਂਦ ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਿਰਦਾ ਹੈ

ਇਿਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਕਸੱਖਣ 
ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ  

http://dpvhealth.org.au


ਿਰਗਰਮ ਯੋਧਾ
ਨੀਲਾ ਖ਼ਾਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਿੀਤੀ ਹਰ ਗਤੀਕਵਧੀ ਲਈ 
ਨੀਲੇ ਖ਼ਾਨੇ ਕਵੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਕਜਸ 
ਕਵੱਚ ਇਹਨਾ ਂਕਵੱਚੋਂ ਿੋਈ ਵੀ ਿਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਵੇ:

ਹਰਾ ਖ਼ਾਨਾ
ਹਰ ਗਤੀਕਵਧੀ ਲਈ ਹਰੇ ਖ਼ਾਨੇ ਕਵੱਚ ਸਹੀ ਦਾ 
ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 
ਕਵਅਿਤੀ ਜਾ ਂਸਮੂਹ (ਦੋਸਤ ਜਾ ਂਪਕਰਵਾਰ) ਨਾਲ 
ਿੀਤੀ ਹੈ।

ਪੀਲਾ ਖ਼ਾਨਾ
ਕਤੰਨ ਸ਼ਬਦਾ ਂਕਵੱਚ, ਵਰਣਨ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਲਾਉਣ-ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ 
ਦਾ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਲਾਲ ਖ਼ਾਨਾ
ਹਰ ਗਤੀਕਵਧੀ ਲਈ ਲਾਲ ਖ਼ਾਨੇ ਕਵੱਚ ਸਹੀ ਦਾ 
ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਿੀਤੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਿਰਗਰਮ ਿੀ! ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੋਿਾ ਂਨਾਲ 
ਿਰਗਰਮ ਿੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ  ਿਰਗਰਮ ਿੀ

ਮੇਰੇ ਿਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹਲਾਉਣ-ਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,  
ਮੈਂ ਮਸਹਿੂਿ ਿਰਦਾ ਹਾ ਂ...

ਉਦਾਹਰਨ       1.      ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ      2.       ਮਜ਼ਬੂਤ         3.       ਥਕਿਆ      

ਿੋਮਵਾਰ 1.                       2.                       3.                     

ਮੰਗਲਵਾਰ 1.                       2.                       3.                     

ਬੁੱਧਵਾਰ 1.                       2.                       3.                     

ਵੀਰਵਾਰ 1.                       2.                       3.                     

ਸੁੱਿਰਵਾਰ 1.                       2.                       3.                     

ਸਨੀਵਾਰ 1.                       2.                       3.                     

ਐਤਵਾਰ 1.                       2.                       3.                     

> ਦੌੜ

> ਸਾਈਿਲ ਚਲਾਉਣਾ

> ਸਿੇਟ

> ਪੀਂਘ ਝੂਟਣੀ 

> ਡਾਸਂ 

> ਲੁਿਣ ਮੀਟੀ 

> ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਫੜਣਾ

 > ਟੱਪਣਾ

 > ਰੱਸੀ ਿੁੱਦਣੀ 

 > ਸਿੂਟ

 >  ਹੂਲਾ ਹੂਪ (ਲੱਿ ਦੇ 
ਦੁਆਲੇ ਚੱਿਰ 
ਘੁੰਮਾਉਣਾ) 

>  ਕਖੱਚਣਾ ਅਤੇ ਧੱਿਣਾ


