TORNISTER LEKKI – UCZEŃ
ZDROWY I KRZEPKI
Tornister stanowi nieodzowny atrybut każdego ucznia. Jego waga, odpowiednie
dopasowanie oraz właściwe użytkowanie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu
prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywienia kręgosłupa.
Zbyt ciężki plecak może powodować niekorzystne, bolesne napięcia w mięśniach
i stawach, oraz bóle bioder i kolan.
Noszenie nieodpowiedniego plecaka wymusza nieprawidłową postawę – pochylanie
sylwetki do przodu, a także bóle w okolicach karku.
Nadmierne obciążenie źle wpływa również na ramiona, które są nieprzystosowane do
noszenia ciężarów.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego waga plecaka nie powinna
przekraczać 10-15 proc. masy ciała ucznia.

Jak możemy wpływać na wagę tornistra i jak odjąć kilogramy?
Rady dla rodziców:
Przy zakupie tornistra/plecaka zwróć uwagę na:
- materiał z jakiego jest wykonany, a tym samym na jego wagę;
- szerokie, regulowane szelki, aby zapewnić swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu;
- usztywnioną ściankę, która powinna przylegać do pleców dziecka;
- zalecane jest także dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.
Prowadź systematyczną kontrolę zawartości plecaków, aby zapobiec zabieraniu
zbędnych przedmiotów.
Naucz swoje dziecko pakować wyłącznie te książki i zeszyty, które będą potrzebne
następnego dnia.
Pakuj tornister razem z dzieckiem kształtując w nim prawidłowe nawyki zdrowotne
w oparciu o niezbędne wiadomości z dziedziny higieny i profilaktyki.
Zwróć uwagę na symetryczne rozłożenie ciężaru w tornistrze/plecaku.
Ustal z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także możliwość
pozostawienia części przyborów lub podręczników w szkole.
Kupuj zeszyty w miękkich okładkach.

Rady dla uczniów:
Pakuj tornister/plecak zgodnie z planem lekcji, pakuj wyłącznie te książki i zeszyty,
które będą potrzebne następnego dnia. 
Pozostaw w domu lub w szkole te przybory szkolne, których nie trzeba używać
codziennie - na zabawki i sprzęt rekreacyjny nie ma miejsca w tornistrze!
Zakładaj tornister/plecak na oba ramiona.
Rozkładaj równomiernie ciężar w tornistrze.

Rady dla nauczycieli:
Poinformuj rodziców o możliwości pozostawienia części przyborów szkolnych
i podręczników w szkole.
Ustal z dziećmi jakie podręczniki i pomoce dydaktyczne będą potrzebne dnia
następnego.

Zredukuj wagę tornistra poprzez m.in. rezygnacje z grubych zeszytów oraz tych
w sztywnej okładce na rzecz zeszytów cieńszych i w miękkiej oprawie.
Przeprowadź lekcję instruktażową pakowania i noszenia tornistra.
Zwróć uwagę, czy dziecko przestrzega zasady noszenia tornistra na obu ramionach,
w szkole podczas przechodzenia z klasy do klasy.

