
Ar sportas yra sveikata? 

„Sportas = sveikata“, tokį posakį girdėjome kiekvienas, bet ar tai tiesa? Fizinis 

aktyvumas yra būtinas mūsų organizmui ir rekomenduojamas aktyvumas kasdien yra po 60 

minučių. Tačiau praktika rodo, kad dauguma juda kur kas mažiau, o dalis vaikų užsiima iš karto 

keliuose sporto būreliuose, todėl jų krūvis būna didelis ir traumos pasitaiko jau vaikystėje.  

Labai svarbu atskirti mėgėjišką sportą nuo profesionalaus. Jei vaikai lanko būrelius 

noriai, nepervargsta, gauna teigiamų emocijų ir išsikrauna, jei jiems nekeliami kažkokie tikslai 

laimėti visus įmanomus apdovanojimus, jei sportas netrukdo mokslams ir dienotvarkei, manau 

tai tikrai yra sveikata ir džiaugsmas.  

Tačiau profesionalus sportas reikalauja didelių aukų. Jei girdėjote apie vaikystės 

nebuvimą, tai gali būti viena iš priežasčių. Nuolatinės treniruotės, kelionės į varžybas, dažnai 

mokslams nelieka laiko, o apie bendravimą su draugais galima pamiršti. Na, o vėliau prasideda 

traumos, lūžiai, patempimai, deformacijos ir kt. Jei pavyksta išvengti momentinių traumų, daug 

kas gali pasireikšti ateityje. Tokia to profesionalaus sporto kaina, o apmaudžiausia, jog šlovės ir 

finansinio pasitenkinimo pasiekia vienetai, o visi kiti tampa nereikalingi nei sirgaliams, nei 

valstybei, gauna invalidumą ir gyvena skurde.  

Mano nuomonė, bet kuris profesionalus sportas yra sveikatos žalojimas, nes užsiimti visą 

gyvenimą tik viena veikla yra nesveika. Jei tai fizinių jėgų reikalaujanti sporto šaka, tai bus 

treniruojama ta raumenų grupė, kuri reikalinga pasiekti rezultatų, kitoms kūno dalims dėmesio 

bus skiriama mažiau, ir kūnas vystysis netolygiai. Jei tai protinis sportas, kaip tarkim šachmatai, 

tai galite pasidomėti, kas nutinka senatvėje, kai smegenys tiek laiko yra nuolatinėje įtampoje. 

Mėgėjiškas boksas jaunesniame amžiuje leidžia gerinti koordinaciją, vikrumą, kūnas palaikomas 

tonuse, rankos stiprios, kojos lengvos, judesiai plastiški. Tačiau profesionalo karjera yra kitokia 

ir mes visi žinome, kas atsitinka, kai gauni tiek smūgių į galvą per savo gyvenimą.  

 

Nuo kelerių metų sportuoti? 

 
 Dažnai tėveliai, kurie domisi sportu, ar laikosi nuomonės, jog vaikams gėriau lankyti 

būrelius, negu sėdėti prie kompiuterio namie, užduoda sau klausimą: „o kada vaikui laikas 

pradėti?“. Jei vaikas neturi sveikatos sutrikimų ir gydytojai neriboja jo aktyvios veiklos, tai 

manau vienintelis kriterijus yra pats vaikas. Niekas geriau nepažįsta savo vaikų, negu jų tėvai. 

Dar sakyčiau, negu pats vaikas, bet aišku, reikėtų įvertinti jo sąmoningumą.  

Mano vaikas lanko futbolo treniruotes nuo ne pilnų trejų metų ir jam jos patinka bei 

juntamas progresas. Esu matęs muzikos būrelius nuo 4 mėnesių, kur ateina tėveliai su kūdikiais 

ir vyksta muzikos terapija. Krepšinio būrelius lanko kiek vyresni vaikučiai, nes labai mažiems 

dar sunku mesti kamuolį aukštai virš galvos. Šiuo metu vyrauja tendencija, kad kuo anksčiau 

vaikas pradės sportuoti, tuo didesni jo šansai ateityje pasiekti aukštų rezultatų. Logikos tame yra, 

bet neretai nutinka ir taip, kad jauno vaiko poreikiai yra ,,perspaudžiami“ ir jam dingsta noras 

sportuoti, nepaisant gerų rezultatų. Todėl skubėti ne visada yra gerai. Nepamirškime, jog 

svarbiausia, ko nori pats vaikas. Jei vaikas judrus ir pats prašo žaisti, ar jeigu jis pabandė kurią 



nors sporto šaką ir negali sulaukti kito karto, tai manau reikėtų atkreipti į tai dėmesį ir esant 

galimybėms leisti vaikui pabandyti dar. 

Svarbu žinoti, jog pradėti sportuoti niekada ne vėlu. Ir net jei yra manančių, jog sportuoti 

reikia tam, kad siekti gerų rezultatų, tai yra nemažai atvejų, kai pradėję sportuoti paauglystėje ir 

net dar vėliau, žmonės sugebėdavo tapti vienais geriausių pasaulyje.  

Kokią sporto šaką pasirinkti? 

 
Aišku, vaikas pats nesugalvos pradėti lankyti būrelio, tokią galimybę jam turi suteikti 

tėveliai: pasiūlyti, sudominti. Neretai sportuojančių tėvų vaikai nori išbandyti tas pačias sporto 

šakas. Pats labai mėgstu sportą ir nors, mano favoritas yra futbolas, kitomis šakomis taip pat 

domiuosi ir visos mane žavi. Daug kartų teko treniruoti žinomų krepšininkų vaikus ir man buvo 

smagu, jog jie leido savo vaikams spardyti kamuolį ir nebuvo skeptiški.  

Tokios sporto šakos kaip gimnastika, plaukimas, lengvoji atletika ar kovų menai puikiai 

vysto discipliną, padeda kūnui formuotis, gaunamas reikalingas krūvis ir vaikas gauna daugybę 

teigiamų emocijų. Svarbiausia, kad vaikas per žaidimą patirtų įvairių emocijų, išmoktų ir 

džiaugtis pergalėmis ir išmoktų pralaimėti, taptų savarankiškesniais, taip pat ugdytų savo 

atsakomybę, išmoktų saugoti save ir artimuosius. 

Aišku, neretai būrelių lankymas atsiremia ir į tėvų galimybes. Patogu, jei būrelis 

darželyje ar mokykloje, ar prie pat namų, o neretai tėvams tenka dirbti taksistais, arba vaikams 

tenka anksti išmokti naudotis viešuoju transportu, nei tai atima laiko. Nereikia pamiršti ir apie 

finansinius dalykus, kai kurie būreliai tikrai nepigus malonumas, nes inventorius ir patalpų 

nuoma sudaro didelius kaštus, kaip pavyzdžiui ledo ritulys, lauko tenisas ar žiemos sporto šakos. 

Mano patarimas pabandyti keletą prieinamiausių variantų, kurie yra patogūs 

(laikas/vieta/kaina), o vaikas pasakys savo nuomonę ir tai padės jums apsispręsti. Nepamirškite, 

jog sportuoti teks jūsų vaikui, todėl domėkitės jo rezultatais, paklauskite ar jam viskas patinka, ar 

jis nepatiria patyčių, ar jam tinka trenerio pozicija ir elgesys, ar turi draugų tame būrelyje.  

Kaip visada pasiūlysiu naujų sporto pratimų. Apačioje yra dvi nuorodos: jaunesniems (2-

4 metų) ir vyresniems (4-7) vaikams. Gražios savaitės ir sirkite tik sportu! 

Jaunesniems: https://youtu.be/YtsWPAKG4cI 

Vyresniems: https://youtu.be/MUrixv-pEIc 
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