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Šioje paskaitoje

• Šiek tiek, kas yra dėsninga…

• Šiek tiek, praktinių žinių…

• Kaip formuoti sportavimo įpročius…

• Keli sportavimo principai… 



Žmogus - sudėtinga biopsichinė sistema

Žmogų formuoja: 

• Fiziniai ir dvasiniai poreikiai

• Dėsniai ir dėsningumai

• Genai

• Aplinka (gyvenimo būdas)



Fiziniai ir dvasiniai poreikiai

Pirminiai fiziniai poreikiai:

• Maistas, vanduo ir deguonis - jie padeda išgyventi

Antriniai fiziniai poreikiai:

Sveikata ir fizinis pajėgumas – padeda vystytis

Dvasiniai poreikiai:

• Gyvenimo džiaugsmas ir gebėjimai – padeda klestėti

Jie formuoja žmogaus fizinius ir dvasinius
požymius



Sportas gali patenkinti dalį prigimtinių žmogaus fizinių ir dvasinių 
poreikių.

Tačiau sporto paskirtis yra platesnė: jis daro poveikį žmonių santykiams, 
vysto tam tikrus asmenybės bei visuomenės poreikius



Sporto paskirtis

• Fizinis vystymasis

• Asmenybės auklėjimas

• Pasirengimas praktinei veiklai

• Fizinis lavinimas ir 
sveikatingumas (rekreacija)

• Estetika

• Socialinė integracija

• Komunikacija

Dalyvavimas varžybose ir
rezulatatų siekimas



Dar plačiau



Dėsniai ir dėsningumai

Žmogaus ontogenezė - nuoseklių morfologinių, fiziologinių, 
biocheminių ir funkcinių kitimų visuma nuo individo atsiradimo iki 
natūralios mirties. 

Žmogaus veiklos bruožai kartojasi esant skirtingoms gyvenimo
aplinkybėms ir galima teigti, kad tai yra dėsningumas.



Genotipinė adaptacija

Obuolys nuo obels netoli rieda...

Koks tėvas, toks ir sūnus...

Žmogaus gebėjimas prisitaikyti prie konkrečių 
gyvenimo sąlygų per daugelį tūkstančių metų, kintant 
genotipiniams veiksniams vadinamas genotipine
adaptacija.



Genotipinė adaptacija

Jos metu formavosi žmogaus konstitucija, atskirų kūno dalių, organų, 
sistemų struktūra ir funkcija, psichinės savybės, elgsena. Visa tai su 
nežymiais pokyčiais persiduoda iš kartų į kartas. 



Paveldima

Fizinis pajėgumas – 66 proc.

Žmogaus ūgis – 93 proc.

Svoris – 52-84 proc.

Raumenų masė – 46-81 proc.

Genetinės ligos:

Autizmas, Cerebrinis paralyžius, Dauno sindromas, Diabetas, Psoriazė, 
Vėžys (tam tikros formos).



Fenotipinė adaptacija

Pripratimas blogiau, nei prigimimas

Vieno žmogaus prisitaikymas prie jį supančių sąlygų ar veiksnių 
vadinamas – fenotipine adaptacija.



Ar žinote, kad...

• Žmogus nuo krūtinės stumdams, gali iškelti 489 kg svorį.

• Per 24 h nubėgti 201 km.

• Be deguonies pasinerti į 122 m vandens gelmę.

• Taip pat nenaudodamas deguonies užlipti į Everestą (8850 m).



Ar žinote, kad…

2019 m. nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau kaip pusė, t. y. 
54,6 proc. visų mirusiųjų.

Pagrindiniai rizikos veiksniai:

• Rūkymas

• Padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje

• Riebaus maisto vartojimas

• Mažas fizinis aktyvumas

• Nutukimas

• Stresas ir depresija



Ar žinote, kad …

• 2020 metais Higienos instituto atlikto tyrimo duomenys parodė, kad 
fiziškai aktyvūs po pamokų (ne mažiau 60 minučių kasdien) yra apie 
13,6 proc. Lietuvos vaikų. 

• Net 25 proc. mokinių kasdien praleidžia 4 val. ir daugiau prie ekranų.

• Iki karantino 45 proc. Lietuvos vaikų buvo būdingas viršsvoris ir
nutukimas, psichosomotiniai sutrikimai, laikysenos sutrikimai, akių
ligos.



Valia ir sąmoningumas

• Tai psichinis vyksmas – sąmoningas veiksmų, poelgių pasirinkimas ir
reguliavimas, padedantis žmogui įveikti kliūtis siekiant tikslo (Sporto 
terminų žodynas, 2002). 



Ar vaikai turi
būti valingi?

• Suaugusieji nori, kad vaikai būtų tokie
pat valingi kaip jie ir sportuotų dėl to, 
kad “reikia”

• Tačiau tėvų ir vaikų valia formuojasi
drauge su motyvais:

- Jeigu vaikams patinka, geri draugai, 
geras bendravimas su treneriu, 
patiriama įspūdžių, sportas yra
patrauklus.

- Jeigu nuobodu, per sunku, konfliktai ir
stresas, tuomet sportas nepatrauklus. 



Kiti vidiniai ir išoriniai veiksniai:

• Veikti skatina arba slopina tingumas, godumas ir baimė.

• Halo efektas (jeigu garsūs žmonės taip daro)

• Pavyzdys (nenoras atsilikti nuo kitų)

• https://www.youtube.com/watch?v=P00i7_C8tl8

• Žinojimas – kompetencija (naudos suvokimas)

https://www.youtube.com/watch?v=P00i7_C8tl8


ŽINOJIMAS



Treniruotas ir netreniruotas

Gali atlikti didesnės 
apimties ir didesnio 
intensyvumo fizinį 
darbą negu 
netreniruotas 
organizmas;



Treniruotas ir netreniruotas

Treniruoto organizmo 
atsparumas 
nepalankiems ir 
kenksmingiems 
veiksniams yra 
didesnis negu 
netreniruoto.



Treniruotas ir netreniruotas

Treniruoto organizmo fiziologinių sistemų 
veikla esant ramybės būsenai ir atliekant 
vidutinio intensyvumo fizinį krūvį yra 
ekonomiškesnė už netreniruoto 
organizmo. 



Treniruotas ir netreniruotas

Maksimalaus fizinio darbo metu 
fiziologinių sistemų veiklos galingumas 
yra toks, kokio negali pasiekti 
netreniruotas organizmas;



Adaptacijos dėsnis

Organizmo adaptaciją prie fizinių krūvių veikia tam tikri dėsniai. 

1. Vienas iš unikalių žmogaus adaptacinių fenomenų – taip vadinama 
superkompensacija.



Superkompensacija

• Ji leidžia  atsigauti padidintu pajėgumu, lyginant su prieš tai buvusiu. 

• Nuolatinių pratybų poveikyje, dėka superkompensacinio fenomeno 
žmogus gali dirbti intensyviau, ilgiau ir ekonomiškiau. 



Superkompensacija



Superkompensacija



Superkompensacija

• Taigi kaip reikiant neįvertinus poilsio, neatsižvelgus į 
superkompensacijos dėsnį nėra pagrindo svajoti apie sportinę 
pažangą. Superkompensacija – tai treniruotumo didėjimo pagrindas



Superkompensacija

Vieniems požymiams po nuovargio, nualinimo atsigauti ir pasiekti 
superkompensacijos fazę pakanka kelių valandų, kitiems atgaivinti 
prireikia paros ar dviejų, tretiems – savaitės, o kai kuriems – net 
mėnesio. 



Superkompensacija

• Nenutrūkstamas darbas be visaverčio atsigavimo – tai organizmo 
alinimas, bet reikia įsidėmėti, kad atsigavimo, superkompensacijos 
lygis priklauso nuo fizinio krūvio apimties, intensyvumo, kryptingumo 
ir, aišku, nuo atsigavimą garantuojančių veiksnių.



Fizinio krūvio komponentai

Treniruočių programos efektyvumas priklauso nuo mokėjimo 
manipuliuoti fizinio krūvio komponentais: 

APIMTIS ir INTENSYVUMAS



Kokį komponentą didinti?

A. Sporto šakos poreikiai.

B. Sportuojančiojo adaptaciniai poreikiai.

C. Sporto treniruotės planavimo poreikiai. 



Apimtis

Ji nurodoma dažniausiai kaip pirmas (kiekybinis) treniruotės 
komponentas.

Tai prielaida atsirasti fiziniams, techniniams ir taktiniams gebėjimams 
per tam tikrą laiką.



Apimtis

Sporto treniruotės apimtį sudaro:

• Treniruotės trukmė (laikas)

• Įveiktas atstumas (m, km, mi)

• Atliktų pratimų, veiksmų kartojimų skaičius (kartai)

• Talpumas (serijos x kartai x kg) 



Veiksniai

Apimties didinimo pagrindinis veiksnys - sportininko gebėjimas 
atsigauti po krūvio.

Kiti veiksniai:

• sporto šakos ir rungties, 

• treniruotės uždavinių, 

• sportininko poreikių, 

• amžiaus, 

• fizinio išsivystymo, 



Intensyvumas

Tai kokybinis fizinio krūvio komponentas: 

• organizmo sistemų įtampos dydis fizinių krūvių metu, 

• judesių, veiksmų atlikimo greitis, 

• veiklos spartumas. 

Intensyvumą parodo išoriniai bei vidiniai parametrai



Krūvio intensyvumas

Išoriniai parametrai:

• Judesių tempas (Pace) (kiekis/laikas) 

• Greitis arba galingumas (m/s; kgm/s/kg; W)

• Distancijos įveikimo laikas (min., sek.)

• Pratimų atlikimo skaičius per laiką (kartai/laikas)

• Pasipriešinimo dydis (kg, laipsniai)



Apimties ir intensyvumo derinimas

Krūvio parametrai yra atvirkščiai proporcingi

Apimtis Intensyvumas



3. Sunku –
reiškia gerai… 

• Jėgos pratimai nėra visų gebėjimų
pagrindas.

• Ką lavinsi tas ir stiprėja.

• Per daug išreikšti vieni fiziniai
gebėjimai, slopina kitus.

• Veiklų kaitaliojimas yra išsigelbėjimas
raumenims ir smegenims.

• Fizinis krūvis turi teigiamą poveikį tik
tuomet kai jis tinkamai derinamas su
poilsiu. 



Tačiau mes vis dar išliekame racionalūs… 



Tačiau mes vis dar išliekame racionalūs… 



• Žmogaus tingumą sėkmingiausiai išnaudoja šiuolaikinė ekonomika. 



Įpročio formavimo keliai (1)

Įpročiai yra saviugdos sudėtinės palūkanos (J. Clear, 2018).

• Kasdien po 1 %  geriau, tai reiškia per metus 1,01365 = 37,78 kartus
geriau

VsSistema Tikslas



Įpročio formavimo keliai (1)

Tikslai yra rezultatai, kuriuos norite pasiekti, sistemos – tai procesai, 
leidžiantys tai pasiekti.

❑ Laimėtojai ir pralaimėtojai turi tuos pačius tikslus

❑ Tikslo įgyvendinimas – trumpalaikis pokytis

❑ Tikslai trukdo jūsų laimei (arba arba)

❑ Tikslų esmė laimėti žaidimą, sistemų – žaisti toliau.



Įpročio formavimo keliai (2)

• Elgesio keitimą sudaro trys lygiai:

Rezultatai Procesai Asmenybė



Įpročio formavimo keliai (2)

❖Rezultatų keitimo lygmuo. Svorio numetimas, rungtynių laimėjimas, 
nubėgtas pusmaratonis, pakeltas svoris.

❖Proceso keitimo lygmuo. Nauja treniravimosi sistema, keliavimas į
darbą pėsčiomis arba dviračiu, mokymosi patiriamas malonumas.

❖Asmenybės keitimo lygmuo. Aš tikiu, kad tuo esu <<aš kartais
bėgioju>>, <<aš esu bėgikas>>   



Įpročio formavimo keliai (3)



Įpročio ciklas

1. 
Signalas

2. 
Troškimas

3. Atsakas

4. Atlygis



Įpročio ciklas

Jis veikia kiekvieną gyvenimo akimirką, kai:

SIGNALAS sužadina TROŠKIMĄ, 

TROŠKIMAS paskatina ATSAKĄ, kuris suteikia ATLYGĮ

Veikti skatina noras išspręsti problemą!



Einant iš
darbo

užuodžiate
kavą



Einant iš
darbo

užuodžiate
kavą

Užsimanote 
kavos



Einant iš
darbo

užuodžiate
kavą

Užsimanote 
kavos

Išgeriate 
puodelį 
kavos



Einant iš
darbo

užuodžiate
kavą

Užsimanote 
kavos

Patenkinate
troškimą

susijusį su
ėjimu

Išgeriate 
puodelį 
kavos



Vadovavimasis principais gali palengvinti fizinio
aktyvumo sėkmingą integravimą į jūsų gyvenimą!



Sistemingumo principas

Sporto treniruotė yra susiję su adaptacija fiziniams krūviams.

Sistemingumo principas formuoja pratybų eiliškumą ir ryšį tarp jų. 

Todėl svarbus yra fizinių ypatybių ugdymo eiliškumas. 

Treniruojuosi tris kartus per savaitę, tačiau paskirstau dienas tolygiai...



Nuoseklumo principas

Ypač svarbu žinoti, kad pradžioje turime pateikti lengvesnę užduotį, po 
to sudėtingesnę. 

Didinti fizinio krūvio apimtį ir intensyvumo reikia palaipsniui. Pereiti 
nuo lengvo prie sunkaus pratimo, nuo paprasto prie sudėtingo reikia 
atsižvelgiant į žmogaus organizmo adaptacines galimybes.



Variacijos principas

Taikant vienodus fizinius krūvius, oganizmas prie jų prisitaiko, 
veiksmingumas mažėja, progresas išnyksta. 

Fiziniai krūviai turi būti kaitaliojami, tačiau savo struktūra, inervacija ir
raumenyse vykstančiais biocheminiais procesais neturi būti nutolę
nuo pagrindinių veiksmų. 



Ar reikia vaikus
“spausti” dėl
sporto?

• Šiuolaikiniai vaikai nepakenčia autoritarinių
metodų, tačiau jie seka paskui autoritetą.

• Mokyklose mes ieškome žinių, bet daugelį traukia
asmenybės.

• Vaikai renkasi socialines normas kuriomis
vadovautis ir jam didžiausią įtaką daro šeima, 
dauguma, galingieji.

• Vaikai perima ir geriausias ir blogiausias supančių
žmonių savybes bei įpročius.

• Pradėjus keisti ką nors paskui žmogų ima sekti kiti.



Gero trenerio/mokytojo veiklos savybės 

• 1. Sugeba atskleisti sportavimo patrauklumą; 

• 2. Siekia pristatyti savo sporto šakos naujausius pasiekimus;

• 3. Per mėnesį praveda bent vieną netradicinę treniruotę; 

• 4. Gerbia ir vertina Lietuvos sąlygų suteiktas galimybes; 

• 5. Skleidžia gerą nuotaiką ir turi pozityvų požiūrį į gyvenimą;



Gero trenerio/mokytojo veiklos savybės 

• 6. Moka pajuokauti ir sukurti mielą treniruotėms aplinką; 

• 7. Noriai padeda kiekvienam sportuojančiajam siekti pažangos; 

• 8. Betarpiškai ir korektiškai bendrauja su sportininkais ir kolegomis; 

• 9. Stengiasi nuolat tobulėti ir neužsisklęsti savo disciplinos rėmuose;

• 10. Randa laiko dalyvauti sporto renginiuose. 



Dėkoju už dėmesį


