
Visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas Šiaulių miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos stebėsenos 2011-2013 metų programą atliko mokyklinio amžiaus 

vaikų gyvensenos tyrimą,  ištyrė Šiaulių miesto paauglių gyvensenos ypatumus, tame tarpe 

ir fizinį aktyvumą. Tyrimo metu nustatyta, kad 

kasdien bent 60 minučių fiziškai aktyvūs buvo tik 

kiek daugiau nei trečdalis mokinių. 

Atlikus tą patį tyrimą 2016 metais - 

situacija dar prastesnė, nes tyrimu nustatyta, jog 

tik kas 8 mokinys kasdien sportuoja bent 60 min. 

ne pamokų metu (12,4 proc.). 

 

Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja vaikams ne mažiau kaip 60 min. nuo 

vidutinio iki didelio intensyvumo fizinio krūvio kasdien 

 

Kasdienė aktyvi fizinė veikla būtina kiekvienam žmogui, ypač – augančiam 

organizmui. Pastaraisiais dešimtmečiais vaikų ir paauglių pramogų bei laisvalaikio pobūdis 

labai pasikeitė, tapo gerokai pasyvesnis. Daug laiko prie televizoriaus ar kompiuterio 

praleidžiantys vaikai patenka į padidėjusios rizikos grupę. Lyginant su tais, kurie aktyviai 

žaidžia lauke ar sportuoja sporto salėje, jiems labiau gresia antsvoris bei nutukimas, 

laikysenos sutrikimai, tokie vaikai labiau linkę į psichologinius ir emocinius sutrikimus, 

blogiau mokosi.  

Judėjimo stoka, televizija, kompiuteriai, užteršta aplinka lemia nevisavertį vaiko 

vystymąsi ir augimą. Didelę įtaką tinkamai vaiko raidai turi tėvai ir mokytojai, todėl jie turi 

bendradarbiauti, vieni kitiems padėti. Jie su vaiku praleidžia daug laiko, rodo pavyzdį, 

perteikia žinias, gebėjimus ir įpročius. Rūpindamiesi tinkamu fiziniu vaiko vystymusi bei 

tuo, kad jis pakankamai judėtų, rūpinamės jo sveikata plačiąją prasme – fizine, psichine ir 

socialine, nes sveikas vaikas – tai visų tėvų tikslas ir svajonė. Vaiko organizmą labai stipriai 

veikia tėvų formuojamas gyvenimo būdas bei aplinka, kurioje auga. Ar vaikas toks užaugs, 

priklauso nuo suaugusiųjų – kokias sąlygas vaikui augti ir vystytis jie sudarys. 

 

 



Fizinis aktyvumas – prigimtinis organizmo poreikis 

Žmogui fizinis aktyvumas reikalingas lygiai tiek pat, kiek maistas ir oras. Tai 

ypač svarbu ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie intensyviai auga ir tobulėja. Jiems 

būdingas didelis judėjimo poreikis, kuris yra prigimtinis, o ne suvokiamas sąmoningai. 

Judant gerėja žmogaus motorika ir fiziniai gebėjimai.  

Judėjimas itin svarbus augančio organizmo vystymuisi. Fizinis krūvis stiprina 

raumenis, jų jėgą ir stangrumą, stiprina sausgysles, raiščiai tampa elastingi, pakelia didesnį 

krūvį.  

Kad tinkamai vystytųsi kaulai, vaikui būtina aktyvi fizinė veikla, tačiau svarbu 

parinkti tinkamą krūvį, nes tiek neveiklumas, tiek per didelis aktyvumas gali būti netinkamo 

kaulų vystymosi ir įvairių deformacijų priežastis. 

Ikimokyklinio amžiaus vaiko širdis yra palyginti maža ir silpna, o organizmo 

jaučiamas deguonies bei maistinių medžiagų poreikis, kurias perneša kraujas, didelis. Todėl 

vaiko širdis turi dirbti intensyviau nei suaugusiojo. Lyginant su suaugusiuoju, vaiko 

kraujospūdis yra mažesnis, o pulsas – dažnesnis. Kuo vaikas yra jaunesnis, tuo trumpesnis 

turi būti intensyvus fizinis aktyvumas, o pertraukos – dažnesnės. 

Vaiko plaučių tūris yra nedidelis, tai kompensuojama dažnesniu kvėpavimu. 

Taigi, judėjimas aktyvina kvėpavimo sistemą, nes plaučiams tenka atlikti didesnį darbą. Dėl 

to padidėja gyvybinis plaučių tūris ir įsisavinamo deguonies kiekis – daugiau jo patenka į 

besivystančius organus. 

Fiziniai pratimai tiesiogiai gerina skrandžio ir žarnyno veiklą ir turi netiesioginės 

įtakos kepenų bei inkstų funkcionavimui.  

Vaiko centrinė nervų sistema greitai pavargsta, jam sunku ilgiau sutelkti dėmesį, 

dėl to vaikas nustoja domėtis net ir labai patrauklia, tačiau ilgai trunkančia veikla. Fizinis 

aktyvumas skatina nervų sistemos brendimą, greičiau susiformuoja judesius 

kontroliuojantys smegenų centrai, paspartėja nervinių impulsų perdavimas, o tai lemia 

geresnę judesių koordinaciją.  

Rūpindamiesi savo vaikų sveikata tėvai turi sudaryti jiems deramas motorinio 

vystymosi sąlygas. Ribojant vaikų fizinį aktyvumą vėlinamas motorinis, fizinis ir psichinis 

vaiko vystymasis. Taip pat nukenčia vaiko socializacijos procesas. Kūno kultūra ugdo vaiko 

asmenybę. 



Svarbu fizines vaikų ypatybes ugdyti kompleksiškai. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų fizinio ugdymo pagrindas yra visapusiškas fizinis parengimas, kompleksinis fizinių 

ypatybių lavinimas. Žaidžiami įvairūs žaidimai, kuriuose dominuoja visi pagrindiniai 

judesiai: ėjimas, bėgimas, šuoliai, mėtymai, laipiojimas, pusiausvyros pratimai. Įvairūs 

pratimai ir žaidimai praturtina vaikų judėjimo patirtį, supažindina su skirtingais judesiais, 

elementariausiais sporto šakų veiksmais. 

Vaikai turėtų būti sistemingai mokomi kaskart vis sudėtingesnių judesių, 

palengva keičiant ir pasunkinant sąlygas. Judesiai atliekami iš įvairių pradinių padėčių, 

keičiama judesių atlikimo kryptis, amplitudė, greitis. Veiksmai atliekami su įvairaus dydžio, 

formos, svorio priemonėmis. Tai ugdo gebėjimą diferencijuoti judesių parametrus, pajausti 

erdvę, suvokti laiko trukmę. Nereikia pernelyg daug dėmesio skirti technikos mokymui. 

Turime turėti galvoje ne tik tai, kokių rezultatų vaikai gali pasiekti treniruodamiesi, bet ir 

tai, kokių fizinių ir dvasinių jėgų tam reikės. 

 

Aktyvus poilsis – svarbus dienos režimo elementas 

 

Aktyvus vaikų poilsis, judri ir įdomi veikla mažina psichinį nuovargį, didina ir 

palaiko darbingumą, gerina vaiko fizinę būklę. Aktyvus pasivaikščiojimas yra daug 

efektyvesnis už pasyvų, kurio metu vaikai mažai juda – stovi, sėdi, vaikštinėja. Judria veikla 

siekiama suaktyvinti vaikus, pakreipti tinkama linkme jų darbo ir poilsio režimą, užtikrinti 

protinės veiklos pusiausvyrą, stiprinti sveikatą, fizinį pajėgumą ir darbingumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mankštai reikia parūpinti tinkamą aplinką 

 

Ugdymo įstaigoje tai – sporto salė ar kita tam pritaikyta patalpa. Ruošiant vietą 

mankštinimuisi namie, reikėtų pašalinti trukdančius baldus. Svarbu pasirūpinti dviem 

dalykais: besimankštinančiųjų saugumu, kad jie neužsigautų, nesusižeistų, taip pat kad 

nebūtų gadinamas interjeras, pavyzdžiui, mėtant sviedinį. Tai svarbu ir vaiko psichikai, nes, 

bijodamas susižeisti arba ką nors sudaužyti (pavyzdžiui, vazoną), jis negalės atsipalaiduoti 

ir sutelkti dėmesį tik į atliekamus pratimus. 

Prieš pradedant mankštą, salę ar kambarį reikia gerai išvėdinti, o langą laikyti 

atvirą visą mankštinimosi laiką, jei tik leidžia oro sąlygos. Planuojant mankštos laiką, svarbu 

įsidėmėti kelis dalykus: 

 negalima mankštintis iš karto pavalgius, reikėtų palaukti maždaug valandą; 

 svarbu, kad vaikui netektų rinktis – ar žaisti su tėvais, ar, pavyzdžiui, žiūrėti mėgstamą 

animacinį filmuką. 

 

Fizinė veikla – puikus būdas siekti sveikatinimo ir edukacijos tikslų 

 

Žaidybinio pobūdžio pratybos teikia vaikams džiaugsmo, žadina smagią, žvalią 

nuotaiką. Vaikams nuobodu, kai jie mažai užimti, ilgai reikia laukti eilės atlikti veiksmus, 

kai užduotys neįdomios. Vaikui būtina sudaryti įvairiapusio judėjimo galimybes, jį aktyvinti 

ir skatinti. Nuo besikartojančių pratimų vaikai pavargsta ne tiek fiziškai, kiek psichiškai.  

Mankštinimasis  turi būti smagus užsiėmimas, tačiau suaugusieji privalo 

numatyti ir sveikatingumo bei edukacinių tikslų įgyvendinimą. Reikia pasirinkti tinkamus 

pratimus ir vadovauti juos atliekant. Pratimai turi atitikti vaiko galimybes ir gebėjimus: 

nebūti per sunkūs, per sudėtingi – vaikas tokių nedarys, nes jie „neišeina“. 

Nereikėtų siūlyti ir pernelyg lengvų pratimų, o tuos, kuriuos vaikas išmoksta 

atlikti – palaipsniui sunkinti. Sudėtingesnius, didesnių fizinių ir psichinių pastangų 

reikalaujančius pratimus rekomenduotina kaitalioti su lengvesniais, tada vaikas galės 

pailsėti. Kad vaikas ne taip greitai pavargtų, statiškus pratimus reikia kaitalioti su 

dinamiškais. 



Raumenų grupių veiklos kaita – irgi svarbus pratimų atrankos kriterijus. 

Pamankštinus kojas, reikia imtis rankoms skirtų pratimų – tuo metu kojų raumenys galės 

ilsėtis; pamankštinus pilvo raumenis, pradėti mankštinti nugarą ir t. t. Nereikia vaiko versti 

daryti pratimą, jei vaikas bijo ar nenori jo atlikti dėl kitų priežasčių. Geriausia, kad vaikai 

su entuziazmu priimtų jiems siūlomus užsiėmimus. 

 

Mankšta – kaip smagus žaidimas 

 

Kad mankšta būtų vaikui maloni ir teiktų džiaugsmą, ji turi vykti ramioje, 

draugiškoje, savitarpio supratimo atmosferoje. Žaidimų taisyklės turėtų būti paprastos ir 

aiškios. Kartu rekomenduojama užduoti vaikui klausimus: „Ar mokėsi?“ (pvz.: numesti 

sviedinį iki sienos, peršokti per lazdą). Vaikas paprastai stengiasi parodyti, kad mokės, ir 

labiau susidomi pratimu. 

Žaidimą patartina organizuoti taip, kad vaikas turėtų galimybę laimėti. Nuolatos 

pralaimėdamas jis praras norą rungtyniauti ir mankštintis. Tačiau jei vaikas nuolatos laimės, 

jis manys, kad taip bus visada, ir nesieks geresnio rezultato.  

Neverskime vaikų mankštintis per ilgai. Optimalus mankštinimosi laikas – 20-

30 min. Šis laikas priklauso nuo vaiko amžiaus, norų, galimybių ir susidomėjimo. Jei 

tęsiame žaidimą, nekreipdami dėmesio į vaiko nuovargio požymius, jis gali prarasti norą 

užsiimti šia veikla ateityje. 

Ir priešingai – kai vaikas nerodo nuovargio požymių ir dar norėtų mankštintis, 

mankštos laiką galima pratęsti. Suaugusieji turėtų leisti vaikui pasimėgauti tuo, ką išmoko, 

ir džiaugtis kartu su juo. 

 

Moksliniai tyrimai patvirtina prielaidą, jog fizinis aktyvumas turi įtakos 

geresniems vaikų ir paauglių mokymosi rezultatams 

 

Tėvams reikėtų paskatinti savo atžalas sportuoti – ne tik nepraleidinėti fizinio 

lavinimo pamokų mokykloje, bet ir į užklasinės veiklos sąrašą įtraukti bent vieną sporto 

būrelį ar užsiėmimą. 



Pastaruoju metu aktyviai diskutuojama dėl trečios fizinio lavinimo pamokos 

įvedimo – tai sveikintina iniciatyva. Trečia fizinio lavinimo pamoka, atliekama mokykloje, 

baseine ar sporto klube, padėtų formuoti sveiką visuomenę ir pagerintų vaikų mokymosi 

rezultatus. 

Fizinis aktyvumas iš prigimties yra būtinas mūsų kūnui, tačiau nereikėtų maišyti 

fizinės veiklos ir kryptingo fizinio aktyvumo, stiprinančio mūsų kūną ir sveikatą. Fizinė 

veikla, kai mes buityje atliekame įvairius darbus, be abejo, yra naudinga, tačiau ji negali 

atstoti motyvuotos fizinės veiklos, kuri gerina sveikatą, savijautą ir lavina mūsų gebėjimus.  

Kad fizinis aktyvumas būtų visokeriopai naudingas, visų pirma, jis turi būti 

intensyvus, t. y. žmogus turi suprakaituoti, jis turi trukti ne trumpiau kaip pusvalandį ir būti 

atliekamas kasdien. Dienotvarkėje surastas ir teisingai bei tikslingai atliekamai mankštai 

paskirtas pusvalandis vėliau grįš su kaupu.  

 

Fizinis aktyvumas – raktas į puikią sveikatą, jaunatvišką energiją bei gyvybingumą 

net ir sulaukus vyresnio amžiaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją parengė visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės vaikų ir jaunimo klausimais 




