
4/21/2020 1

Techninio ir

taktinio

rengimo
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Techninio ir 

taktinio rengimo 

ontogenezė!
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Judesių 

valdymas
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Judesių schemos, 

dėsniai, principai, 

problemos!
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Raumenys

Sinapsė

Sensorinis

neuronas Motoneuronas

Tarpinis 

neuronas

Gumburas

Neuronas
Tarpinis neuronas

ŽievėSmegenys



The Nobel Prize in Physiology or Medicine

1981







Cost to go!



Su mažiausiomis pastangomis 

atlikti didžiausią 

darbą/pasiekti atpildą!



UCM





Kinestezija!
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Judesių 
savybės!
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Pagrindinės judesių savybės

Dinamiškumas, 

adaptyvumas:  dinamikos 

dėsnis.
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Jei judesys būtų atliekamas 

visiškai taip pat, tai

jis nebūtų stabilus.

Jei žingsnio ritmas būtų stabilūs, tai …
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Pagrindinės judesių savybės

Spontaniškumas ir

savireguliacija –

“smėlio pilies” fenomenas…Fluktuacijos…
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Pagrindinės judesių savybės

Gebėjimas mokytis…iš aplinkos …ir iš  

“originalios aplinkos”.

Žmogus su aplinka sudaro laikiną sistemą, kuri lieka atmintyje…

Kodėl žymiai lengviau atsimename, kaip ir 

išmokstame kontekste?
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Pagrindinės judesių savybės

Stabilumas
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Jei būtų vykdomas…

Realybė

Naujoji mokymo paradigma



Unilateraliniai vs 

bilateraliniai

judesiai
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Bazinės 

judesių 

schemos

8:16
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JJudesiaiudesiai

Pagrindiniai Specializuoti

Lokomotoriniai

Nelokomociniai

Manipuliaciniai Meniniai

“Technologiniai”

Sportiniai
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LokomociniaiLokomociniai jjudesiaiudesiai

BėgimasBėgimasĖjimasĖjimas

ŠuoliavimasŠuoliavimas SėlinimasSėlinimas

SlydimasSlydimas ŠliaužimasŠliaužimas

RiedėjimasRiedėjimas RopojimasRopojimas
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NelNelokomociniaiokomociniai jjudesiaiudesiai

Traukimas, prisitraukimas Stūmimas, atsistūmimas

Lenkimas, pasilenkimas Tempimas, išsitempimas

Pritūpimas - atsistojimas Kėlimas

Nuleidimas Sukimas, sukimasis, pasisukimas

Purtimas Pašokimas

SupimasSvyravimas, siūbavimas, lingavimas

Pabėgimas, persekiojimas Lietimas
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8 judesių 

klasės
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1. Valingi judesiai 
(sąmoningai atliekami judesiai)

2. Refleksiniai judesiai
(judesiai, kurie vyksta nesąmoningai, t.y., 

reflektoriškai)

3. Atviri judesiai 
(judesiai, kurių atlikimą įtakoja aplinka; pvz., 

kamuolio metimas į krepšį, dengiant varžovams ir t..)

4. Uždari judesiai
(judesiai, kurių atlikimas nepriklauso nuo aplinkos; 

pvz., žingsnio žengimas, kai niekas netrukdo ir t.t.)

5. Smulkūs judesiai
(pvz., judesiai atliekami rankomis, pirštais ir t.t.)

6. Stambūs judesiai
(judesiai, kurių atlikimui nereikia didelio tikslumo; 

pvz.,  akmens pakėlimas ir t.t.)

7. Diskretiški
(judesiai, kurie turi aiškią pradžia ir pabaigą; pvz., 

vienas smūgis, šuolis, vieno žodžio ištarimas)

8. Nepertraukiami judesiai

(Judesiai, kurie neturi aiškios pradžios ir pabaigos; 

pvz., mašinos vairavimas; plaukų šukavimas ir t.t.)

9. Pozos ir pusiausvyros judesiai 10. Ritmiški
(pvz., ėjimas, bėgimas, stuksenimas pirštu ir t.t.)

11. Intelektualūs  judesiai
(judesiai, kurių atlikimas priklauso nuo mąstymo 

procesų; pvz., žaidimas šachmatais ir t.t.)

12. Meniniai (estetiniai) judesiai

(pvz., baleto šokėjos judesiai ir t.t.)
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•Galvos smegenys (ypač 

motorinė žievė) sukuria 

abstraktų judesių tikslą (planą) 

ir jį įgyvendina (pagal situaciją) 

skirtingais raumenimis

Judesių valdymo dėsningumai
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•Galvos smegenys motorinę 

programą sukuria ir sugriauna 

priklausomai nuo vidinio ar 

išorinio stimulo

Judesių valdymo dėsningumai
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•Judesių planavimo laikas 

priklauso nuo judesio 

sudėtingumo (ilgumo, naujumo) 

•Motorinės žievės ta pati dalis 

gali aktyvuoti skirtingus 

raumenis ar jų dalis

Judesių valdymo dėsningumai
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•Galva, valdydama judesį, ieško 

“ekologinių partnerių”

Judesių valdymo dėsningumai
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Kairė ranka greičiau reaguoja, jei taikinys yra 

kairėje nei dešinėjė; dešinė ranka – priešingai 

(Simon efektas). 

Reakcijos laikas yra trumpesnis, kai reikia 

reaguoti į raudoną dirgiklį, kai yra užrašyta 

raudona spalva 

(Stroop efektas); 
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Donder dėsnis
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Greitis

Trukmė

Amplitudė
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Fittso dėsnis

4/21/2020 60
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Fittso dėsnis

MT=a+b{Log2 (2A/W)}

A

W
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Fittso desnis

ID=Log2 (2A/W)

ID

MT

Ranka

Riešas

Pirštai
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Hicko desnis

Dirgikliu kiekis

RT

1 2 3 4 5

200

300

400

500

RT= a+b[Log2(N)]

Dirgikliu kiekis ir 

tikimybe



4/21/2020 64



4/21/2020 65

Kaip Žmogaus

smegenys

mokosi? 
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Instruktavimo

mokslas!
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Tikslas turi būti:
a)Specifinis.

b)Su „artimu“ apdovanojimu.

c)Pakankamai sunkus, nes žmogų 

stimuliuoja iššūkių įveikimai.

d)Prasmingas/vertingas mokiniui.



1) Džiaugtis ir didžiuotis, kad treniruoji

atletus.

2) Labai gerai pažinti jaunuosius atletus.

3) Parodyti aiškius pavyzdžius, kaip daryti.

4) Duoti aiškias ir trumpas instrukcijas, kad

atletai pasiektų „greitas“ pergales“.

5) Reikalauti, bet ir toleruoti, jei nesiseka.

6) Įsiklausyti, ką mano atletai.

7) Padrąsinti ir palaikyti atletus, kai

nesiseka.

8) Duoti laisvės atletams paieškoti jiems

geriausio būdo.

9) Džiaugtis kartu su atletais, kai jiems

pasiseka.

10) Raginti atletus patiems ištaisyti klaidas.

11) Raginti atletus prieš atliekant judesius, jį

atlikti trumpai mintimis (geriau

neužsimerkus žiūrint į realią aplinką).

12) Visados treniruotę pradėti nuo labai

paprastų technikos veiksmų pakartojimo.

13) Nuolatos testuoti atletų

technikos/taktikos pasiekimus ir tuo

nuoširdžiai džiaugtis.

1) Nuolatinis šaukimas/rėkimas ant

sportininkų ir nuolatinė agresija.

2) Reikalauti iš jaunų atletų taip, lyg

jie būtų olimpiniai čempionai.

3) Žodžiu pasakyti, ką daryti.

4) Duoti ilgas ir neaiškias instrukcijas.

5) Pykti ir bausti, jei atletai daro

klaidas.

6) Nekreipti dėmesio į atletų

„feedback“.

7) Duoti užduotis, kurios yra per

sunkios tame etape.

8) Spausti atletus daug kartų atlikti

taip kaip mano treneris.

9) Nerodyti savo džiaugsmo, kai

atletams sekasi, o dar labiau

sunkinti užduotį.

10) Iš karto, kai tik pamatai, „rauti“

atletų klaidas ir jas viešai

pagarsinti, visiems matant ir

girdint.

11) Treniruotę pradėti nuo sunkiausių

užduočių.

Instruktavimas! 
Geras Blogas
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“U” raidės dėsnis“U” raidės dėsnis

Išmokimas

Mažas Optimalus Per didelis

Motyvas
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Vidinė ir išorinė 

motyvacija!
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Vidinė vs išorinė motyvacija
Ryan RM, Deci E. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions // Contemporary 

Educational Psychology, 25, 25-67, 2000.

• Giluminiai (prigimtiniai) žmonių siekiai yra būti:

• 1) autonomiškais,

• 2) kompetetingais (efektyviais),

• 3) turėti partnerių ir jaustis jiems

reikalingu,

• 4) naujumo ar originalumo troškimas.

.



Motyvavimą 

skatinančios sąlygos
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1.Užduočių individualizavimas

2.Savarankiškumo skatinimas

3.Individualaus darbo skatinimas

4.Vertinimo individualizavimas

5.Motyvas = vertė x pasiektas tikslas x 

padrąsinimas / įdėtas darbas

6.Savęs reguliavimas ir skatinimas.
.

„Kai suvalgysi bulves, valgysi ledus”



Mokymosi

procesas
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Bendrieji judesių 

mokymosi metodai
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Visuminis metodas
(angl. whole method): viso judesio mokymo metodas (paprastai tas metodas taikomas, mokant 

nesudėtingų judesių).

Visumos-dalies mokymo 

metodas 
(angl. whole-part method): pirmiausia mokomas visas judesys, o tik vėliau - jo dalys.

• Progresyvus dalinio mokymo 

metodas
(angl. progresive part method): judesių dalių mokymas, vis įtraukiant naujas dalis į prieš tai išmoktų 

dalių kombinaciją.



4/21/2020 79

Nepajausi, 

neišmoksi

!
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Įgimtos ir 

išmoktos 

Schemos



Development
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Sąmoningas 

vs

nesąmoningas 

mokymasis!
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Procedūrinis ir deklaratyvus 

judesių mokymasis

Procedūrinis Deklaratyvus

Nepriklauso nuo supratimo, suvokimo, 

mąstymo, motyvų –

ji formuojasi lėtai ir priklauso nuo mokymosi 

trukmės 

Priklauso nuo supratimo, suvokimo, 

mąstymo, motyvų –

formuojasi spontaniškai ir 

netiesiogiai priklauso nuo mokymosi trukmės

Asociatyvinis mokymas: a) klasikinis-refleksinis-

deterministinis; b) operantinis: 

“bandant ir klystant” 

Neasociatyvinis mokymas: pripratimas ir

potenciacija

Loginis mokymasis: inormacijos a) užkodavimas, 

b) sutvirtinimas, c) saugojimas, d) atgaminimas

Išmokimo galimybės yra mažos Išmokimo galimybės yra neribotos
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Deklaratyvaus mokymosi keturi etapai Deklaratyvaus mokymosi keturi etapai 

1. Informacijos u1. Informacijos užžkodavimaskodavimas::

uužžkodavimo efektyvumas priklauso nuo informacijos prasmkodavimo efektyvumas priklauso nuo informacijos prasmees s 

ir ryir ryššio su kita, ankstesne tvirtesneio su kita, ankstesne tvirtesne informacijainformacija

bei nuo motyvacijosbei nuo motyvacijos

2. Informacijos sutvirtinimas:2. Informacijos sutvirtinimas:
Tai procesas, kuris sutvirtinTai procesas, kuris sutvirtinaa naujnaujaa, labili, labiliaa, , 

trapitrapiaa informacijinformacijaa. . IItvirtinimo mechanizmas tvirtinimo mechanizmas –– baltymbaltymuu sintezsintezee, kuris , kuris 

remiasi aktyviu judesiremiasi aktyviu judesiuu atlikimuatlikimu

3. Informacijos saugojimas:3. Informacijos saugojimas:
tai itai ilgalaiklgalaikees atminties mechanizmass atminties mechanizmas, kuris labiausiai priklauso , kuris labiausiai priklauso 

nuo nuolatinio mokymosi pakartojimonuo nuolatinio mokymosi pakartojimo

4. Informacijos atgaminimas:4. Informacijos atgaminimas:
Priklauso nuo Priklauso nuo kodokodo--uužžuominos, kuria buvo uuominos, kuria buvo užžkoduota informacija. koduota informacija. 

Be to, priklauso nuo darbinBe to, priklauso nuo darbinees atmintiess atminties aktyvumo ieaktyvumo iešškant kodo.kant kodo.
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Svarbiausias 

mokymosi 

principas yra 

aktyvumo? 



This is a preview. The number of pages displayed is limited.



Kodėl vieni mokiniai greitai

mokosi, kiti lėtai?
• Nuolatinis smalsumas ir ambicijos „dideliam“ pažinimui

• Gebėjimas koncentruoti dėmesį  slopinant visus išorinius ir 

vidinius trukdžius

• Gebėjimas „turėti po ranka“ 3-7 faktus – gerai veikianti 

darbinė atmintis

• Gebėjimas kiek galima trumpiau apibendrinti pačią esmę

• Gebėjimas mokymosi „klaidas“, nesėkmes ir „pralaimėjimus“ 

paversti naujo, ilgalaikio ir didelio išmokimo didžiausiomis 

jėgomis.
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Kodėl mes 

gebame išmokti 

judesius?
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Kokie judesiai 

geriausiai

smegenis 

treniruoja?
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Reabilitavimo programos parametrai

Galvos smegenis labiausiai treniruojantys judesiai

Judesio tikslas/judesys Pavyzdys

1. Tiksli judesiai Tikslus kamuolio perdavimas

2. Spontaniški (be išankstinio 

tikslo) 

Netikėtas kamuolio perdavimas

3. Nepasikartojantys 

(nestandartiniai)

Mesti kamuolį į krepšį iš skirtingų padėčių

4. Atviri judesiai Mesti kamuolį į krepšį trukdant

5. Originalūs ir įdomūs judesiai Mesti slydų kamuolį į judantį krepšį

6. Rezultatyvūs judesiai (su 

„apdovanojimu“)

Testai/lenktyniavimas

7. Sudėtingos koordinacijos 

judesiai

Kamuolio metimas į krepšį atšokant atgal

8. Su GI vs be GI
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Reabilitavimo programos parametrai

1. Judesio sudėtingumas (sudėtingumo indeksas): a) mažas; b) 

vidutinis; c) didelis.

2. Spontaniškumas: a) iš anksto žinomas judesys ir kontekstas; b) 

žinomas tik tikslas be konteksto; c) nežinomas nei tikslas, nei 

kontekstas

3. Judesio naujumas: a) automatizuotas; b) antrojoje fazėje 

judesys; c) visiškai naujas judesys

4. Judesio atvirumas: a) visiškai uždaras; b) pusiau uždaras; c) 

atviras

5. Judesio trukdymas: a) nėra; b) iš dalies; c) pinas trukdymas

6. Grižtamoji informacija: a) pilna apie procesą (P) ir rezultatą 

(R); b) arba apie P, arba apie R; c) nei apie P, nei apie R.

7. Grįžtamosios informacijos dažnumas

8. Judesio intensyvumas (greitumas ir galingumas)

Techninio rengimo parametrai



4/21/2020 97

1000 h 

Taisyklė?
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Kokios yra 

pagrindinės 

judesių 

mokymosi 
strategijos/teorijos?



4/21/2020 99



4/21/2020 100

Kodėl geriau 

išmoksta 

judesius rankos 

nei kojos?



Motor

parietal.html
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Kas naujo dėl 

judesių 

pakartojimo?
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Kas valdo judesių 

mokymąsi?
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http://uvamagazine.org/images/uploads/2012/summer/depression.jpg
http://uvamagazine.org/images/uploads/2012/summer/depression.jpg
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Kur 

koncentruoti

Dėmesį?
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Mentalinės 

treniruotės!



1) Koncentracija į svarbiausią informaciją.

2) Koncentracija streso sąlygomis.

3) Nepasiduoti provokacijoms.

4) Valdyti emocijas.

5) Ugdyti savigarbą.

6) Nebijoti rizikuoti.

7) Išmokti kantriai siekti tikslo.

8) Džiaugtis savo tobulėjimu. 

9) Nuolat dirbti su savimi.

Mentalinės treniruotės principai
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Mokymosi 

įvairovė -

pagrindinis 

mokymosi 

stimulas
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Memory Restored In Mice Through Enriched Environment: New Hope For 

Alzheimer's, ScienceDaily (Apr. 30, 2007)

Mice whose brains had lost a large number of neurons due to 

neurodegeneration regained long-term memories and the ability to learn after 

their surroundings were enriched with toys and other sensory stimuli, 

according to new studies by Howard Hughes Medical Institute researchers.
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Specializuotas ir parametrinis mokymas
Specializuotas

1

3

2

Parametrinis 1

2

3

A B

1

2

3

C
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Mokymosi 

atpildas -

antrasis 

mokymosi 

stimulas







4/21/2020 142

Pilnavertis 

miegas –

trečiasis 

mokymosi 

stimulas
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Geras miegas –

kūrybingo

mokymosi

„draugas“; blogą

miegą nuolatos

lydi pyktis ir

agresyvumas.



4/21/2020 144

Realaus 

konteksto galia
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Pats ar kitam 

padedant?
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Jei nori tikrai 

išmokti –

nepamėgdžiok, 

nekopijuok: 

mokykis pats!
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Klaidos -

mokymosi 

priežastis, o ne 

pasekmė ir 

klaidas taisyk 

pats!
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Vertinimo 

mokslas!
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Vertinimo ypatumai

KodKodeel reikia vertinti?l reikia vertinti? (a. atsiminti; b. (a. atsiminti; b. ““efektoefekto””

ddeesnis).snis).

“Su vertinimu”

“Be vertinimo”

Išmokimas

Trukme

“Bausti reikia iškarto”
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Pirmiausiai reiktų perteikti 

kokybinę, o tik vėliau 

kiekybinę informaciją. 

Informacijos apie judesio 

atlikimą vėlavimas gali būti 

šiek tiek ir naudingas (tačiau 

ne per ilgas). 
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Vertinimo ypatumaiVertinimo ypatumai

Dvi vertinimo “filosofijos”:Dvi vertinimo “filosofijos”: a. a. bbūdoūdo; b. rezultato.; b. rezultato.

T ik s l a sT ik s la s

R e z u lta t oR e z u lta to -- t ik s l o  t ik s lo  

P r o c e soP r o c e so -- bb ûû d od o



Apibendrinimas!

Mokymosi

svarbiausi 

principai!
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1) „Jei nori išmokti plaukti, reikia plaukti“. Labai gerai

pažink varžybinių pratimų neuromechaninę struktūrą.

2) Dviejų identiškų judesių niekas ant šios Žemos nėra

pakartojęs. Ieško savo išskirtinio stiliaus „seniai

žinomai klasikai“ įgyvendinti.

3) „Mes mokomės dieną, bet galutinai užfiksuojame naktį

miegant“.

4) Ne raumenys išmoksta judesius, bet galva. Galvos

smegenis pradeda ir sustabdo judesius.

5) Dėmesio koncentravimo ir judesio vaizdo mokymas – tai

viena iš pirmutinių raidelių.

Techninio rengimo svarbiausi 

principai! 



1) Galvos smegenys tik tada bus čempioniškos, jei jos gebas

atlikti judesiu bet kokiomis sąlygomis automatu. Streso atveju

automatas gali išnykti – tada ir klaidos, klaidos, klaidos.

2) Per treniruotę 100 idealių technikos veiksmų, o per 100

varžybų tik vienas „toks iššauna“.

3) Išmokyk galvos smegenis į viską žiūrėti iš aukšto, ty.

kontroliuoti visumą (taktiką/strategiją), o nepaskęsti detalėse

(detalės turi veikti automatu). “Automatas” formuojasi

geriausia iš dinamikos.

4) Išmokyk atletus galvoje turėti vienu metu ir svarbiausią tikslą

ir du-tris alternatyvius.

5) Kuo anksčiau išmokyk pačias svarbiausias/bazines technikos

raideles, o vėliau išmokyk „judesio kūrybos/raštingumo“.

Techninio rengimo svarbiausi 

principai! 



1. Nuo grubios visumos link tikslių detalių, nuo detalių link

visumos. Stenkis kiekvieną pamoką užbaigti grubios

visumos pakartojimu/atlikimu.

2. Yra judesių tokių raidelių, kurias atskirai mokyti tiesiog

žalinga.

3. Kuo mažiau standartų ir statikos ir kuo daugiau

variabilumo ir dinamikos. Tačiau balansas būtinas: 50-

50.

4. Nieko niekados nepradėk mokyti „ant balto popieriaus

lapo“ – viską statyk ant pamatų.

5. Nuolatos kartok, kartok ir kartok.

Techninio rengimo svarbiausi 

principai! 



1. Jei prieš atliekant judesį galvoje neturi vaizdo, sunku

tikėtis, kad patys raumenys pasieks tikslą.

2. Galvos smegenys labiau valdo mažus ar didelius judesių

tikslus, bet ne raumenis.

3. Jei proprioceptoriais neįvertinai situacijas ir

nepažvelgei į tikslą, tai nesitikėk efektyvaus judesio.

4. „Kuo mažiau žiūrėk į veidrodį“.

5. „Jei aštuonkojis galvotų, kaip turi dirbti kiekviena koja,

tada jis iš vietos nepajudėtų“. Neužknisk smegenų

smulkmenomis.

Techninio rengimo svarbiausi 

principai! 



1)Galvos smegenys mokosi tik tada, jei yra nors

vienas elementas naujas.

2)Galvos smegenys mokosi iš klaidų (nebus

klaidų netobulėsi), iš paskatinimo (nebus

emocinio džiaugsmo netobulėsi) ir iš aktyvaus

atlikimo.

3)Nebus atpildo, nebus ir gero mokymosi. Nebus

motyvo, mokymasis bus neefektyvus.

4)Jei esi protingas treneris, tai fizinį, techninį ir

taktinį rengimą matyk, kaip visumą.

Techninio rengimo svarbiausi 

principai! 



1) Protingas treneris nuo blogo pirmiausiai skiriasi tuo,

kad pirmojo treniruotės yra labai panašios į varžybas.

2) Išmokyk galvos smegenis valdyti judesius streso ir

super didelės motyvacijos sąlygomis. Jei gerai valdai

judesius per treniruotes, tai dar nereiškia, kad per

varžybas viskas negali apsiversti aukštyn kojomis.

3) Geriausiai judesius mokyk blokais.

4) „ Ne ilgiau kaip dvi savaites be kamuolio per metus“.

5) Pagrindinis čempionų treniruočių skirtumas nuo ne

čempionų yra tas, kad čempionai per treniruotes

bazinius dalykus greitai paverčia automatu ir

treniruotės būna arčiau varžybų.

Techninio rengimo svarbiausi 

principai! 






