
Judėjimo stoka – daugiau nei rizika 

vaikų sveikata 

 

Prieš kokį 20–30 metų buvo savaime 

suprantama, kad vaikai daug juda, šėlsta 

lauke, išbando savo kūno galimybes ir taip 

kaupia patirtį. Dabar gyvenimo sąlygos ir 

būdas yra pakitę iš esmės: 

1) kelias į darželį ar mokyklą įveikiamas 

automobiliais; 

2) vaikams lieka vis mažiau saugios erdvės 

spontaniškiems žaidimams ir judėjimui, 

vaikų judėjimas vis labiau ribojamas 

(automobiliai, nesaugios gatvės, nesaugūs 

kiemai…); 

3) vaikų aktyvumas yra planuojamas, 

organizuojamas ir vadovaujamas 

suaugusiųjų („suplanuota vaikystė“); 

4) vaikai vis daugiau laiko praleidžia 

sėdėdami, o jų laisvalaikį užpildo 

kompiuteriniai žaidimai ir televizija (patirtis 

„iš antrų rankų“); 

5) vaikai turi vis mažiau žaidimų partnerių 

ir vis dažniau žaidžia vieni; 

6) vaikų spontaniškumą vis dažniau riboja 

suaugusieji, linkstantys į perdėtą 

rūpestingumą; 

7) tėvai turi vis mažiau laiko rūpintis savo 

vaikais taip, kad galėtų realizuoti jų poreikį 

judėti. 

Atlikite mini testą 

 

Ar jūsų vaikui stinga judėjimo, galite 

lengvai patikrinti atsakę į šiuos klausimus: 

1) Ar Jūsų vaikas praleidžia prie 

kompiuterio ar televizoriaus daugiau nei 

vieną valandą per dieną? 

2) Ar Jūsų vaikas juda kasdien ne daugiau 

kaip vieną valandą laiko? 

3) Ar Jūsų vaikas mieliau žaidžia vienas? 

4) Ar Jūsų vaikas lipdamas laiptais aukštyn 

greitai uždūsta, pradeda „pūškuoti“? 

5) Jei Jūsų vaikui jau yra 6 m., ar jis išstovi 

ramiai ant vienos kojos mažiau nei 10 s 

(nuo 8 m. – užmerktomis akimis)? 

Jei į bent vieną klausimą atsakėte „taip“, 

turėtumėte žinoti, kokias pasekmes Jūsų 

vaikui gali turėti judėjimo stygius. 
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Kodėl svarbu, kad vaikas judėtų? 

 

1) Daug judėdamas vaikas įgyja patirtį. 

2) Rizikuodamas vaikas išbando savo kūną 

ir sužino jo galimybes. 

3) Įveikdamas kliūtis vaikas kuria 

pasitikėjimą savimi. 

Judėdamas, vaikas pats sau išsikelia 

užduotį, pats ją įveikia, tuo pačiu 

patirdamas džiaugsmą ir kaupdamas patirtį. 

O juo vaiko patirtis turtingesnė, tuo 

tvirtesnis pagrindas jo tolimesniam 

augimui. Mes gi, projektuodami į vaiką 

savo baimes ir nuogąstavimus, darome jį 

dar labiau neužtikrintą ir nesaugų. Kuo 

didesnė baimė prieš užduotį, kurią reikia 

įveikti, tuo didesnė nesėkmės tikimybė. 

Taip vaikui susiformuoja nesėkmių patirtis, 

ilgainiui ši nuostata įsitvirtina ir visą 

gyvenimą negatyviai veikia pasitikėjimą 

savimi… 

 

Kas atsitinka, kai vaikai juda per mažai? 

 

Specialistai teigia, kad judėjimo trūkumo 

pasekmės pasireiškia jau ikimokykliniame 

amžiuje. Jau vaikų darželyje vaikai patiria 

šias nesėkmes: 

1) spalvindami neišlaiko kontūrų; 

2) negeba sujungti punktyrinių linijų; 

3) piešdami per daug arba per mažai 

spaudžia pieštuką; 

4) štrichavimo linijos silpnos ir drebančios. 

Mokykloje judėjimo trūkumo pasekmės dar 

labiau išryškėja ir virsta:  

1) mokymosi sutrikimais; 

2) laikysenos sutrikimais; 

3) silpna motorine koordinacija; 

4) emociniais-socialiniais ir elgesio 

sutrikimais; 

5) sensoriniais (jutiminiais, pojūčių) 

sutrikimais; 

6) sumažėjusia raumenų jėga; 

7) antsvoriu. 

Ir tai tik dalis to, kaip judėjimo trūkumas 

veikia ir ateityje veiks augančio vaiko 

organizmą. Būdingi požymiai, kuriais 

paauglystėje pasireiškia judėjimo stoka ir 

pirminio patyrimo stoka: 

1) agresija; 

2) netolerancija; 

3) frustracija (frustracija [lot. frustratio – 

nusivylimas], nemaloni, įtempta emocinė 

būsena, atsirandanti dėl tikro arba tik 

manomo negalėjimo patenkinti kokio nors 

poreikio, realizuoti tikslo, įveikti sunkumų); 

4) žema mokymosi motyvacija, 

sumažėjusios pastangos; 

5) koncentracijos ir dėmesio sutrikimai; 

6) silpnai išreikšta socialinė kompetencija. 

 

Judėjimo poveikis 

1) Judėjimas teigiamai veikia kaulų tankio 

vystymąsi. 

2) Suaugusiesiems būdingi nugaros 

negalavimai išsivysto dar vaiko amžiuje dėl 

judėjimo trūkumo. 

3) Smegenų žievės tinklo vystymąsi 

spartina judėjimo ir pojūčių patirtis. Vaikai, 

turintys šiose srityse mažą patirtį, ateina į 

mokyklą su nepakankamai subrendusia 

smegenų žieve ir visomis iš to sekančiomis 

pasekmėmis. 

4) Vaikų, kurių judėjimas aktyviai 

skatinamas, aukštesni ir mokymosi 

pasiekimai. Taip pat dėka jutiminės ir 

judėjimo patirties teigiamai veikiamas 

bendras asmenybės vystymasis, formuojasi 

pozityvus savęs vertinimas, auga socialinė 

kompetencija. 

5) Vaikai, kurių judėjimas visapusiškai 

skatinamas, yra daug savarankiškesni ir 

lengviau integruojasi į kolektyvą. 

 

 


