
ТІЛО ЛЮДИНИ ТА СПОРТ

ЧОМУ СЕРЦЕ СПОРТСМЕНІВ 

Б‘Є ТЬС Я ШВИДШЕ? 

ТОБІ ПОТРІБНО:
1 годинник, 1 скакалка, 1 калькулятор, 1 зошит, 1 ручка

СПРОБУЙ!
Так ти можеш виміряти твій пульс:

1. Переверни ліву руку долонею нагору та 

проведи двома пальцями правої руки від 

лівого великого пальця вниз до зап‘ястя.

2. Ти відчуваєш твій пульс? Тоді можеш 

починати його вимірювати! Дивися на 

годинник та рахуй пульс впродовж 15 

секунд. (Якщо тобі важко одночасно 

рахувати та дивитися на годинник, 

попроси подругу чи друга допомогти тобі!)

3. Помнож результат на 4 і дізнаєшся, як 

швидко б‘ється твоє серце за хвилину. 

4. А зараз візьми скакалку та пострибай 

приблизно одну хвилину! Одразу після 

цього ще раз поміряй твій пульс. Як 

швидко б‘ється твоє серце зараз? 

5. Після такого навантаження ти можеш 

приблизно дві хвилини знову відпочити. 

Потім знову поміряй твій пульс. Який він 

зараз? 

ЛЕГКЕ
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ЩО ВІДБУВАЄ ТЬС Я?
Коли ти займаєшся спортом, пульс піднімається, тобто твоє серце б‘ється 

швидше. Можна також сказати: твій серцевий ритм піднімається. Після 

маленької паузи частота серцевий ритм знову швидко опускається, серце 

б‘ється повільніше.  

ЧОМУ ЦЕ ТАК?
У крові містяться речовини (напр., кисень, жири, цукор), які потрібні твоїм 

м‘язам, щоби добре працювати. Коли ти займаєшся спортом, твої м‘язи 

активні та їм потрібно більше цих речовин, ніж у стані спокою. Для того щоб 

за коротший час більше крові поступало до твоїх м‘язів та забезпечувало їх 

необхідними речовинами, серце повинно битися швидше. Одночасно твої 

м‘язи виробляють щось схоже на „відходи”, коли вони працюють. Вони краще 

виносяться через кров, коли серце б‘ється швидше. 

ДЕ МЕНІ ЦЕ ПОТРІБНО?
Як правило, у дітей серцевий ритм у стані спокою – приблизно 80 ударів 

за хвилину. Після того як серцевий ритм піднімається при спорті, після 

короткої паузи він повинен швидко упасти. Чим швидше він падає, тим 

краще ти натренована / натренований!

ДО РЕЧІ:
Серце професійного спортсмена / професійної 

спортсменки через багато тренувань стає дуже 

сильним і тому може стати удвічі більшим, ніж 

„звичайне” серце. 

СЕРЦЕВИЙ РИТМ
СПОРТ




