
VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKOS VAIKŲ FIZINIAM AKTYVUMUI

Reguliarus fizinis aktyvumas neabejotinai yra naudingas sveikatai bet kuriame amžiuje. 

Vaikų  fizinis aktyvumas turi teigiamą trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį jų fizinei ir psichikos 

sveikatai. Jis taip pat gali padėti pagerinti dėmesio sukoncentravimą, susikaupimą... Labai svarbu 

yra žinoti, kad išugdytas įprotis būti fiziškai aktyviam vaikystėje gali išlikti ir suaugus.  

Vaikų tarpe fizinis aktyvumas apima aktyvius žaidimus, mankštą, aktyvų poilsį, fizinį 

lavinimą, ėjimą ir t.t. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja vaikams kasdien bent 

60 minučių užsiimti vidutinio intensyvumo ar intensyvia fizine veikla, kuri jiems patiktų ir būtų 

saugi. Tačiau Lietuvoje vaikų fizinis aktyvumas yra nepakankamas. Atsižvelgiant į nepakankamo 

judėjimo pasekmes – antsvorį, nutukimą, kurios savo ruožtu turi įtakos įvairių socialinių, 

psichologinių ir sveikatos problemų atsiradimui.

Vaikų fiziniam aktyvumui įtakos turi įvairūs veiksniai. Pagrindiniai veiksniai yra šie:

♦ Individualūs veiksniai. Labai svarbus individualus veiksnys, kuris turi įtakos vaikų fiziniam 

aktyvumui yra jų amžius. Su amžiumi mažėja vaikų fizinis aktyvumas, kuris gali būti 

besikeičiančių vaikų interesų, atsakomybių pasekmė. 10–13 metų vaikai pradeda mažiau domėtis 

žaidimais, tarp jų ir fiziškai aktyvaus pobūdžio. Taip pat jiems gali atsirasti daugiau pamokų ar 

namų ruošos darbų, dėl kurių mažiau laiko lieka fiziškai aktyviai veiklai. Mažesni vaikai daugiau 

laiko praleidžia lauke užsiimdami fiziškai aktyvia veikla, pavyzdžiui, važinėdami dviračiu, 

bėgiodami, žaisdami judrius žaidimus, lyginant su vyresniais vaikais. Pastarieji labiau domisi 

pasyvaus pobūdžio veiklomis: klauso muzikos, skaito knygas, žiūri televizorių, žaidžia vaizdo 

žaidimus ir t.t. Daugelyje tyrimų yra nustatyta, kad fiziniam aktyvumui įtakos turi vaiko lytis, 

pavyzdžiui, berniukai yra fiziškai aktyvesni negu mergaitės. Mergaitės ir berniukai mėgsta žaisti 

skirtingo pobūdžio žaidimus. Mergaitės yra labiau linkusios žaisti verbalinius žaidimus, bendrauti 

dažniausiai mažose grupėse, o berniukai pirmenybę teikia fiziškai aktyviems žaidimams didelėse 

grupėse.

♦ Dar vienas svarbus veiksnys, kuris turi įtakos vaikų fiziniam aktyvumui, yra jų gyvenamoji vieta. 

Lietuvoje atlikti tyrimai atskleidė, kad mieste gyvenantys vaikai įvairius sporto būrelius lanko 

dažniau negu kaimo vietovėse gyvenantys jų bendraamžiai ir tokiu būdu yra fiziškai aktyvesni. 



♦ Socialiniai ir ekonominiai veiksniai. Šeimos vaidmuo yra labai svarbus vaikų gyvenime. Vaikai, 

kurių tėvai su jais kartu užsiima fiziškai aktyvia veikla, yra fiziškai aktyvesni nei vaikai, kurių 

tėvai su jais fiziškai aktyvia veikla neužsiima. Pastebėta, kad mergaičių fiziniam aktyvumui 

didesnės įtakos turėjo jų motinų fizinis aktyvumas, o berniukų tarpe – tėvų fizinis aktyvumas. Be 

tėvų pavyzdžio, teigiamos įtakos vaikų fiziniam aktyvumui taip pat turi kitų jiems svarbių asmenų 

paskatinimas sportuoti. Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas priklausomai nuo socialinės ir 

ekonominės padėties skiriasi. Priklausomai nuo socialinės padėties skiriasi šeimų skatinimo būdai: 

žemą socialinę ir ekonominę padėtį užimančios šeimos dažniausiai skatina verbaliniu būdu, o 

vidutinę ar aukštą socialinę ir ekonominę padėtį užimančios šeimos dažniausiai palaiko 

finansiškai, logistiškai, tai yra nuveždami ar parveždami į/iš sporto užsiėmimų bei patys kartu su 

vaikais dalyvaudami fiziškai aktyvioje veikloje. Sąveika tarp išsilavinimo, užimtumo ir pajamų 

taip pat gali paaiškinti, kodėl vaikai, kurių tėvai dirba kvalifikuotą darbą, yra fiziškai aktyvesni už 

vaikus, kurių tėvai bedarbiai. Didelės įtakos vaikų fiziniam aktyvumui turi ne tik šeima, bet ir jų 

bendraamžiai, draugai. Vaikai yra linkę kopijuoti bendraamžių elgesį. 

♦ Infrastruktūra. Vaikų fizinis aktyvumas taip pat gali būti užtikrinamas aktyviai judant lauke. 

Nustatyta, kad gyvenamosios aplinkos infrastruktūra turi tiesioginį ryšį su toje gyvenamojoje 

vietoje gyvenančių asmenų praleidžiamu laiku vaikščiojant. Remiantis literatūros analize, vaikai, 

kurie gyvena fiziškai aktyviai veiklai pritaikytoje aplinkoje, yra fiziškai aktyvesni. Teigiamos 

įtakos vaikų fiziniam aktyvumui turi trumpesnis atstumas nuo namų iki mokyklos, didesnė 

gyvenamosios vietos įvairovė ir didesnis jos tankis. Esant trumpesniam atstumui nuo mokyklos 

iki namų vaikai turi galimybę į mokyklą /iš mokyklos vykti pėsčiomis arba dviračiu. Didesnė 

gyvenamosios vietos įvairovė taip pat sudaro sąlygas, kad bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, 

tad vėlgi vaikai turi galimybę į mokyklą /iš mokyklos vykti pėsčiomis arba dviračiu, taip pat 

pasivaikščioti, pasivažinėti dviračiu laisvalaikio metu. Didesnis gyvenamosios vietos tankis – taip 

pat vaikų fiziniam aktyvumui svarbus veiksnys, nes didesnis gyventojų skaičius vietovėje gali 

sukurti saugesnę aplinką. Be to, vietovėse, kuriose gyvena daugiau žmonių, didesnė tikimybė, kad 

bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, rekreacinės zonos.                                                                                                                                                                                                          
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