
SOS! 
 Dauguma jaunimo pramogų ir poilsio 

rūšių tapo fiziškai pasyvios: televizija, 

kompiuteriai, 

ir internetas - 

„Skype“, 

„Facebook“, 

„You Tube“ ir 

kitos 

muzikinės, 

žaidimų bei 

komunikacijos programos; 

 Mažėja dalyvaujančių kūno kultūros 

pamokose, mažiau fizinio aktyvumo 

pertraukų metu; 

 Labai padidėjo motorizuotų transporto 

priemonių poreikis - madingi tapo 

mopedai, motoroleriai ir kitokios 

savaeigės transporto priemonės. 

 Visuotinai didėja visuomenės buitinė ir 

profesinė mechanizacija – naudojamės 

eskalatoriais, liftais, profesionalia 

buitine, ir žemės ūkio technika.  

 Vyrauja perdėtai atsargus vaikų 

auklėjimas ir perdėtos baimės dėl 

galimų vaikų sporto traumų; 

 Neveiklūs, tingūs ar amžinai užsiėmę 

tėvai dažniausiai natūraliai slopina 

vaikų norą aktyviai leisti laisvalaikį. 

Juk gali būti smagu! 
 

 

Fizinė veikla kaip sveikatą 

stiprinantis veiksnys turi lydėti 

žmogų visą gyvenimą. Pasirinkta 

fizinė veikla gali būti puikus 

laisvalaikio leidimo būdas. Jei 

norite būti sveiki, energingi, žvalūs 

iki pat senatvės, turite skirti tam 

laiko ir pastangų. Tai nėra taip 

sunku ar sudėtinga kaip atrodo. 

Tereikia susirasti malonumą 

teikiančią veiklą, bendramintį 

draugą ir pradėti veikti. 

 

PPPIIIRRRMMMYYYNNN      SSSVVVEEEIIIKKKAAATTTOOOSSS   

LLLIIINNNKKK!!!   
 

 

 

 
 

 

 

 

 
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 

 

Muziejaus g 5. LT-60122 Raseiniai 

tel.(8 428) 70 723 
faksas (8 428) 70 723 

el.paštas sveikatosbiuras@raseiniai.lt  

 
Parengė vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros  

specialistė Rasa Simonavičienė 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NNNEEETTTIIINNNGGGĖĖĖKKK   –––   

JJJUUUDDDĖĖĖKKK!!!   
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://el.pa/
mailto:vardenis.pavardenis@raseiniai.lt


...priežasčių, 

kodėl Tu 

turėtum 

sportuoti... 

 

 

 Stiprinami kaulai ir raumenys; 

 Palaikomas judesių lankstumas; 

 Padeda išlaikyti taisyklingą laikyseną; 

 Gerina koordinaciją; 

 Gerina miegą ir poilsį; 

 Skatina augimą ir vystymąsi; 

 Stiprinamas imunitetas; 

 Gerėja nuotaika; 

 Skatina pasitikėjimą savimi; 

 Padeda susirasti naujų draugų. 

... ir pradėk jau dabar! 

 Pradėjus mankštintis svarbu vilkėti 

patogius drabužius, avėti patogią 

avalynę.  

 Reikia nepamiršti atlikti apšilimo, o 

fizinį krūvį didinti pamažu.  

 Fiziniai pratimai duos naudos, jei bus 

atliekami taisyklingai ir reguliariai.  

 Nepersistenk - netinkamai, pernelyg 

dideliu krūviu atliekami fiziniai 

pratimai gali labai pakenkti Tavo 

organizmui. 

 

 

 

 

Tau rekomenduojame štai ką: 

 

 

Pasaulio sveikatos organizacijos fizinio 
aktyvumo rekomendacijos vaikams ir 

paaugliams yra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Būtina sukaupti mažiausiai 60 minučių 

(iki 2–3 valandų) vidutinio ar aukšto 

intensyvumo fizinio krūvio kasdien. 

 Ne mažiau kaip du kartus per savaitę 

fizinis krūvis turi būti intensyvus, kad 

padidintų kaulų tankį ir mineralizaciją, 

raumenų jėgą ir sąnarių lankstumą. 

Prisimink! 

 

Fizinis aktyvumas gali 
vykti penkiose 

gyvenimo srityse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 laisvalaikio, 

 profesinėje (mokykloje), 

 namų ruošos, 

 mobilumo (transporto), 

 sporto. 

 Ypač aktualus fizinis aktyvumas buityje 

ir transporto srityje, kuris nereikalauja 

ypatingo pasiruošimo, pastangų ar 

papildomų investicijų. Tai ėjimas 

pėsčiomis į mokyklą ar iš jos, lipimas 

laiptais (nesinaudojant liftu ar 

eskalatoriais), siurbimas dulkių siurbliu, 

indų plovimas, langų valymas, ūkio 

darbai kaime ir pan.  

 Tačiau sėkmingam kaulų sistemos 

formavimuisi yra naudingesnė aukšto 

intensyvumo fizinė veikla.  

 Gali pasirinkti fizinio aktyvumo rūšį, 

kuri ne tik stiprins fizinę jėgą, didins 

lankstumą, ištvermę, bet ir Tau patiks. 

Tai gali būti vaikščiojimas, bėgimas, 

važiavimas dviračiu, šokiai, mankšta su 

treniruokliais, plaukiojimas ir t.t... 

 Kuo daugiau judėsi, tuo greičiau fiziškai 

subręsi! 


