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FIZINIO AKTYVUMO PIRAMIDĖ



FIZINIS AKTYVUMAS
Fizinis aktyvumas - dažniausiai apibūdinimas kaip bet kokie kūno judesiai, kuriuos sukelia
raumenų susitraukimai. Kad raumenys galėtų susitraukti ir atlikti tam tikrą darbą, reikalinga
energija ir deguonis. Fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių organizmo energijos sunaudojimo
veiksnių ir todėl yra svarbus organizmo energijos balansui palaikyti.

Tikslinga paminėti, kad fiziškai aktyvūs žmonės paprastai būna geresnės nuotaikos, pozityvesnės
nuomonės apie gyvenimą, darbą, politiką, sportuojantys mokiniai geriau mokosi, pasižymi
aukštesne saviverte, rečiau turi žalingų įpročių.

Reguliari fizinė veikla gali skatinti kaulų ir raumenų augimą, lavinti judesių koordinaciją ir
pusiausvyrą, stiprinti širdies ir kraujagyslių sistemą, teigiamai veikti kvėpavimo sistemą,
virškinimo sistemos darbą, pagerinti medžiagų apykaitą raumenų ląstelėse, judėjimo – atramos
aparato struktūrą ir funkcijas, pagerinti sąnarių sandarą ir funkciją, stiprinti širdies raumenį,
teigiamai veikti kraujospūdį ir t.t.



Šiuo metu labai svarbu išlaikyti tinkamą fizinę ir psichinę 
sveikatą, todėl tiek vaikai, tiek suaugusieji turi būti kiek 

įmanoma fiziškai aktyvūs ir laikytis bendrųjų fizinio 
aktyvumo rekomendacijų.



FIZINIO AKTYVUMO 
REKOMENDACIJOS

•Vaikai turėtų būti fiziškai aktyvūs ne mažiau 60 minučių kiekvieną dieną, o du kartus per savaitę
jiems patariama atlikti jėgos pratimus.

•Suaugusieji turėtų būti vidutiniškai aktyvūs bent 150 minučių per savaitę.

•Kasdien rekomenduojama nueiti 10 000 žingsnių, tačiau jeigu tai neįmanoma, svarbu prisiminti,
kad bet koks fizinis aktyvumas yra geresnis už pasyvų laiko leidimą. Kiekvienas žingsnis yra
geresnis nei minutė sėdėjimo ar gulėjimo, todėl namuose darykime tiek žingsnių, kiek tai
įmanoma esamomis sąlygomis.

•Šioje situacijoje iš blogiausio reikia gauti geriausią, o atsižvelgiant į tai, kad tėvai ir vaikai dabar
daugiau praleis laiko kartu, tai gera proga pakeisti senus elgesio įpročius.

•Tėvai gali atlikti judėjimo pratimus su vaikais namuose, o lauke – kartu tyrinėti gamtą.





SVARBU NEPAMIRŠTI:

•Bet kokios fizinės veiklos metu laikykitės bendrų sveikatos specialistų
nurodymų, pvz., higienos – plaudami rankas ir kosėdami, išlaikykite atstumą,
venkite kontakto su kosinčiais ir (ar) čiaudinčiais žmonėmis. Visada laikykitės
naujausių skelbiamų rekomendacijų – pvz., jei paskelbtas karantinas visoje
šalyje, sportuoti galite tik namų aplinkoje, o judėti kitur – tik esant būtinybei,
pėsčiomis, dviračiu ar paspirtuku.



BŪTINA ŽINOTI:

•Jei sergate lėtine liga, venkite visų sunkių pratimų ir laikykitės savo šeimos
gydytojo patarimų. Jei esate jautrus lauko alergenams, būkite fiziškai aktyvus tik
namuose.

•Jei įtariate, kad galite būti užsikrėtęs infekcine liga, atsižvelgdami į dabartinę
sveikatos būklę stenkitės palaikyti fizinį aktyvumą tik savo namuose.

•Jei susirgote COVID-19, nesimankštinkite, kol pasveiksite.



BŪTINA ŽINOTI:
•Draudžiama bendrauti ir sportuoti grupėse su žmonėmis, nepriklausančiais Jūsų 
namų ūkiui. Nors atstumas tarp sportuojančių asmenų gali būti didelis, tačiau 
virusas gali būti pernešamas, todėl geriausiai šiuo metu sportuoti ir mankštintis 
tik su savo šeimos nariais. 

•Žaidimų aikštelės (ypač metalinės ir plastikinės) ir lauko treniruokliai gali būti 
viruso perdavimo vietos, todėl patariama jais nesinaudoti (jeigu pasinaudojote, 
dezinfekuokite rankas). 



BŪTINA ŽINOTI:
•Tėvams patariama saugoti vaikus nuo kontaktų su kitais vaikais, taip pat ir
sportuojant. Paaiškinkite savo vaikams viruso pavojus ir paskatinkite juos
naudotis ir dalytis nuotolinio mankštinimosi ir sportavimo pavyzdžiais.
Suaugusiesiems taip pat patariama pasinaudoti savo socialiniais tinklais, kad
pasidalytumėte informacija apie dienos treniruotes (žingsnius, intensyvumą,
turinį) ir internete rastą įdomų treniruotės turinį. Sportuodami stenkitės būti kuo
novatoriškesni.

•Izoliavimosi namuose laiką tėvai raginami skirti sportuoti su šeima gamtoje.
Leiskitės į kelionę miškais ar įkopkite į artimiausią kalvą, ieškokite paslėpto
lobio, tyrinėkite gyvąją gamtą, pabandykite vadovautis kompasu ar paprastais
gamtos ženklais ir panašiai.



BŪTINA ŽINOTI:

•Leisdami laiką aktyviai išlaikykite ne mažesnį kaip 5 metrų atstumą
nuo kitų žmonių. Venkite grupinės veiklos ir nekelkite pavojaus kitų
žmonių sveikatai. Rekomenduojama mankštintis „nuo namų durų iki
namų durų“, vengiant kontakto su kitais asmenimis. Jei turite savo
kiemelį, raskite įvairių mankštos žaidimų vaikams ir suaugusiesiems
variantų.

5 m.



NEPAMIRŠKITE:
•Organizuokite mankštas ar treniruotes namuose – pasyvaus sėdėjimo metu
darykite judėjimo pertraukas ir pratimus mažuose plotuose, naudodami patogius
daiktus kaip treniruoklius, pavyzdžiui, raumenų jėgos pratimams galima naudoti
kėdę ir stalą. Gerai vėdinkite vietą prieš ir po mankštos. Nuplaukite arba
dezinfekuokite rankas, jei atlikote mankštą kartu su kitu žmogumi, lietusiu tuos
pačius paviršius. Jei turite balkoną ar terasą, taip pat galite mankštintis ir balkone.

•Jei gyvenate su silpnai judančiais žmonėmis, padėkite jiems judėti po butą ir bent
tris kartus per dieną atlikite keletą raumenų jėgos stiprinimo pratimų, jei
įmanoma, atidarius langą, balkone arba terasoje.



NEPAMIRŠKITE:
•Venkite sporto šakų, kurios padidina traumų ir susižeidimų riziką, kad
nesudarytumėte papildomų rūpesčių gydytojams.

•Venkite didelio intensyvumo fizinių krūvių šiuo metu, nes jie, priešingai nei
vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas, trumpuoju laikotarpiu gali net
sumažinti atsparumą virusinėms ir kitoms infekcijoms.



Žemas fizinio aktyvumo lygis gali turėti neigiamos įtakos asmenų
sveikatai, gerovei ir gyvenimo kokybei. Savarankiškas karantinas taip
pat gali sukelti papildomą stresą ir pakenkti piliečių psichinei
sveikatai. Todėl fizinis aktyvumas ir atsipalaidavimo būdai gali būti
vertingos priemonės, padedančios išlikti ramiems.



FIZINIO AKTYVUMO PATARIMAI

•Dienos metu darykite trumpas aktyvias pertraukėles. Žemiau
siūlomus pratimus galite naudoti kaip įkvėpimą būti aktyviems
kiekvieną dieną. Šokiai, žaidimas su vaikais ir namų ruošos darbai,
tokie kaip valymas ir daržininkystė, yra kitos priemonės, norint išlikti
aktyviems namuose.



FIZINIO AKTYVUMO PATARIMAI
•Pasinaudokite daugybe internetinių mankštos užsiėmimų galimybių.
Daugelis iš jų yra nemokami ir juos galima rasti „YouTube“.

•Vaikščiokite - net mažose erdvėse pasivaikščiojimas ar pasivaikščiojimas
vietoje gali padėti išlikti aktyviems. Jei skambinate, stovėkite ar
vaikščiokite po namus kalbėdami, užuot sėdėję.

•Atsistokite - sutrumpinkite sėdimą laiką: kai tik įmanoma, atsistokite.
Idealiu atveju stenkitės pertraukti sėdėjimą ir atsipalaidavimą kas 30
minučių.

•Atsipalaiduokite. Meditacija ir gilus įkvėpimas gali padėti išlikti ramiems.



•Norint užtikrinti gerą sveikatą, svarbu nepamiršti yra sveikai
maitintis bei gerti daug vandens. PSO rekomenduoja gerti vandenį, o
ne saldintus gėrimus. Apribokite arba venkite suaugusiųjų alkoholinių
gėrimų ir griežtai venkite jų vartoti jauniems žmonėms, nėščioms ir
krūtimi maitinančioms moterims ar dėl kitų sveikatos priežasčių.
Pasirūpinkite, kad būtų daug vaisių ir daržovių, ir apribokite druskos,
cukraus ir riebalų suvartojimą. Pirmenybę teikite kruopoms.



PRATIMAI NAMUOSE
Palieskite vieną kelį priešinga alkūne, pakaitomis. Raskite savo tempą. Pabandykite tai atlikti 1–2 
minutes, pailsėkite 30–60 sekundžių ir pakartokite iki 5 kartų. Šis pratimas turėtų padidinti jūsų 

širdies ir kvėpavimo dažnį.



Tvirtai laikykite dilbius ant žemės, alkūnėmis po pečiais. Laikykite klubus galvos 
lygyje. Palaikykite 20–30 sekundžių (arba daugiau, jei įmanoma), pailsėkite 30–60 

sekundžių ir pakartokite iki 5 kartų
Šis pratimas sustiprina jūsų pilvą, rankas ir kojas.



Piršto galiuku palieskite ausis ir pakelkite viršutinę kūno dalį, kojas laikydami ant 
žemės. Vėl nuleiskite viršutinę kūno dalį. Atlikite šį pratimą 10–15 kartų, pailsėkite 

30–60 sekundžių ir pakartokite iki 5 kartų. Šis pratimas stiprina jūsų nugaros 
raumenis.



Kojas padėkite ties klubų atstumu, pirštus nukreipdami šiek tiek į išorę. Kelius 
sulenkti tiek, kad jaustumėtės patogiai. Kojas sulenkite ir ištieskite. Atlikite šį 

pratimą 10–15 kartų (ar daugiau), pailsėkite 30–60 sekundžių ir pakartokite iki 5 
kartų. Šis pratimas stiprina kojas.



Palieskite savo alkūnę keliu, keldami kelį į šoną, pakaitomis į šonus. Raskite savo 
tempą. Pabandykite tai atlikti 1–2 minutes, pailsėkite 30–60 sekundžių ir pakartokite 

iki 5 kartų. Šis pratimas turėtų padidinti jūsų širdies ir kvėpavimo dažnį.



Padėkite rankas po pečiais ir keliais po klubais. Pakelkite vieną ranką į priekį, o 
priešingą koją atgal, pakaitomis. Atlikite šį pratimą 20–30 kartų, pailsėkite 30–60 
sekundžių ir pakartokite iki 5 kartų. Šis pratimas stiprina jūsų pilvą, sėdmenis ir 

nugaros raumenis.



Pakelkite klubus tiek, kiek jaučiatės patogiai, ir vėl lėtai juos nuleiskite. Atlikite šį 
pratimą 10–15 kartų, pailsėkite 30–60 sekundžių ir pakartokite iki 5 kartų. Šis 

pratimas sustiprina jūsų sėdmenis.



Laikytis ant kėdės sėdynės, kojos turi būti maždaug pusės metro atstumu nuo kėdės. 
Lenkite rankas, kai nuleisite klubus ant žemės, tada ištieskite rankas. Atlikite šį 
pratimą 10–15 kartų, pailsėkite 30–60 sekundžių ir pakartokite iki 5 kartų. Šis 

pratimas sustiprina jūsų tricepsą.



Ištieskite rankas ir atidarykite krūtinę į priekį. Laikykite šią poziciją 20–
30 sekundžių (ar ilgiau). Ši pozicija ištempia jūsų krūtinę ir pečius.



Atsiremkite klubus į kulnus. Atremkite pilvą ant šlaunų ir aktyviai ištieskite rankas į 
priekį. Kvėpuokite paprastai. Laikykite šią poziciją 20–30 sekundžių (ar ilgiau). Ši 

padėtis ištempia jūsų nugarą ir pečius.



Sėdėkite patogiai ant grindų sukryžiuotomis kojomis. Įsitikinkite, kad nugara tiesi. 
Užmerkite akis, atpalaiduokite kūną ir palaipsniui gilinkite kvėpavimą. Susikoncentruokite į 
savo kvėpavimą, stenkitės nesigilinti į jokias mintis ar rūpesčius. Išlikite tokioje padėtyje 5–

10 minučių ar ilgiau, kad atsipalaiduotumėte ir išsivalytumėte.



Priglauskite klubus prie sienos ir leiskite kojoms pailsėti. Užmerkite akis, 
atpalaiduokite kūną ir palaipsniui gilinkite kvėpavimą. Susikoncentruokite į savo 

kvėpavimą, stenkitės nesigilinti į jokias mintis ar rūpesčius. Poilsis šioje pozoje gali 
trukti iki 5 minučių. 



FIZINĖ VEIKLA – GERA SVEIKATA! 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! ☺


