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ĮVADAS 

 

Aerobinė gimnastika – tai sporto šaka, reikalaujanti gebėjimo pagal muziką atlikti didelio 

intensyvumo pagrindinius aerobikos judesius, jungiant (derinant) juos su sudėtingais jėgos, šuolių, 

lankstumo ir pusiausvyros pratimais. Kaip ir kitos gimnastikos rūšys, aerobinė gimnastika, 

reikalauja aerobinės ir anaerobinės ištvermės, šoklumo, lankstumo, jėgos ir puikios koordinacijos 

(Aleksandravičienė et.al., 2012). Visos šios fizinės ypatybės turi būti rodomos varţybinio pratimo 

metu, atliekant koordinaciniu poţiūriu sudėtingus judesius ir sudėtingumo elementus (šuolius, 

dinaminės, statinės jėgos, lankstumo pratimus) dideliu intensyvumu be poilsio intervalų (Code of 

Points, 2009). Tam reikia ne tik didelių valios pastangų, bet ir gero širdies bei kraujagyslių, 

kvėpavimo sistemų pajėgumo. 

Anot Remuta ir bendraautorių (1999), aerobinė gimnastika – sporto šaka, kurioje 

techniškumas, muzikalumas yra neatsiejama dalis nuo sportininko originalių ir sudėtingos 

koordinacijos judesių. Pasak Zetaruk (2000), visose gimnastikos sporto šakose reikalingi fiziniai 

gebėjimai, tokie kaip jėga, lankstumas, koncentracija, pusiausvyra grakštumas ir greitis turi būti 

lavinami jauname amţiuje. Fizinio vaikų ugdymo priemonės bei metodika turi būti parenkamos 

pagal amţių, lytį, fizinį pajėgumą, bei taikomi klasikiniai didaktikos principai (Katinas, 1999). 

Svarbus aerobinės gimnastikos fizinio parengtumo komponentas ra koordinaciniai 

gebėjimai. Kryptingas koordinacinių gebėjimų lavinimas ankstyvame amţiuje sudaro prielaidas 

ekonomiškai bei tiksliai valdyti įvairius judesius (Liubomirskis, 1989, Hirtz, 1985). Bendrų 

koordinacinių gebėjimų lavinimas yra daugelio autorių plačiai tirtas. Starostos (1995) nuomone, 

koordinacinius gebėjimus galima lavinti per visą mokyklinį laikotarpį. Hitz (1985) teigia, jog 

tikslinga koordinacinius gebėjimus lavinti jaunesniame mokykliniame amţiuje. Skernevičius (2004) 

teigia, kad vaikai sudėtingus judesius išmoksta greičiau ir jų judesių įgūdis yra pastovesnis. 

Atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad gimnastikos sporto šakų (meninės ir sportinės 

gimnastikos, aerobinės gimnastikos ir sportinės akrobatikos) aerobinio pajėgumo rodikliai nėra 

dideli (Guidetti et al., 2000; Aleksandravičienė, Stasiulis, 2004; Aleksandravičienė, 2005). Išaugus 

pratimų sudėtingumui per pastaruosius dešimtmečius gerokai padidėjo sportininkų maksimali galia, 

anaerobinis pajėgumas. 

Atskirų sporto šakų sportininkų rengimas mokslininkų yra plačiai nagrinėjamas, bet 

pasigendama vaikų amţiaus sportinį rengimą analizuojančių mokslo darbų. Masevičiūtė (2005) tyrė 

skirtingo amţiaus mergaičių aktyvumo, fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo ir poţiūrio į sportą 

kaitą, priklausomai nuo jų biologinio amţiaus, Šuopytė (2009) nagrinėjo 11-13 metų amţiaus 

tinklininkių pradinio sportinio rengimo, Grajauskas (2008) – 12-14 metų orientacininkų rengimo 

aspektus. 
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Aerobinės gimnastikos ypatumai, nors ir ne išsamiai, bet yra nagrinėjami mokslinėje 

literatūroje. Lietuvoje 12 – 14 metų amţiaus (jaunučių grupė) ir 18 metų amţiaus (suaugusiųjų 

grupė) aerobininkes tyrinėjo Morkūnaitė (2008), dvidešimtmečių LKKA maţo meistriškumo 

aerobininkių, aerobinės gimnastikos specializančių aerobinį pajėgumą tyrė Vaitkevičius (2006), 

aerobinės gimnastikos atstovų organizmo adaptaciniai pokyčiai tirti Aleksandravičienės (2005). 

Uţsienio mokslininkų akiratyje aerobinė gimnastika taip pat yra tyrimo objektu. Aerobinės 

gimnastikos didelio meistriškumo sportininkų organizmo adaptaciniai pokyčiai tirti ispanų 

mokslininkų (Rodrigues et al.,1998). 

Apţvelgiant įvairias mokslines publikacijas, pasigendama informacijos apie aerobinės 

gimnastikos sportininko rengimo planavimą, ypač jaunųjų sportininkų rengimą. Taip pat neaptikta 

tyrimų apie aerobinės gimnastikos treniruočių įtaką jauniausios varţybinės amţiaus grupės (6-11 

metų) fiziniams ir funkciniams gebėjimams. 2011 metų duomenimis aerobinės gimnastikos 

komandų Lietuvoje yra daugiau nei 30. Treneriai ugdo sportininkus, ruošia juos varţyboms. 

Kadangi stinga tyrimų apie vaikų amţiaus aerobinės gimnastikos sportininkių rengimą, iškyla 

mokslinė problema – kaip rengti vaikų amţiaus aerobinės gimnastikos sportininkes, koks turėtų 

būti metinio treniruočių ciklo turinys ir apimtis. 

Hipotezė. Parengta aerobinės gimnastikos metinio treniruočių ciklo programa pagerins 6-11 

metų mergaičių fizinius gebėjimus. 

Tyrimo objektas - 6-11 metų mergaičių, lankančių aerobinės gimnastikos pratybas, fiziniai 

gebėjimai. 

Tyrimo subjektas - Vilniaus gimnastikos mokyklos aerobinės gimnastikos komandos 6-11 

metų mergaitės. 

Darbo tikslas - ištirti aerobinės gimnastikos metinės treniruočių programos poveikį 6-11 

metų mergaičių fiziniams gebėjimams. 

Uţdaviniai: 

1. Nustatyti 6-11 metų aerobinės gimnastikos sportininkių fizinį išsivystymą ir fizinių 

gebėjimų lygį. 

2. Sudaryti metinio ciklo treniruočių programą ir ugdomuoju projektu patikrinti jos 

veiksmingumą 6-11 metų mergaičių fizinių gebėjimų kaitai. 

3. Parengti rekomendacijas apie aerobinės gimnastikos vaikų amţiaus grupės sportininkių 

rengimą. 
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Tyrimo teorinis naujumas ir praktinis reikšmingumas. 

Pirmą kartą Lietuvoje ištirtas parengtos aerobinės gimnastikos metinio treniruočių ciklo 

programos veiksmingumas 6-11 metų sportininkių fiziniams gebėjimams. Gauti tyrimo rezultatai 

papildo sporto mokslo teoriją apie vaikų amţiaus aerobinės gimnastikos sportinio rengimo turinį. 

Remiantis tyrimo medţiaga parengtos rekomendacijos treneriams, dirbantiems su vaikų 

amţiaus sportininkais, suteikiant jiems ţinių apie aerobinės gimnastikos specialaus fizinio rengimo 

priemonių taikymą metiniu treniruočių ciklu. 

 

Darbo struktūra. 

Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, apibendrinimas, išvados, rekomendacijos. Darbo apimtis 

82 puslapiai (16 lentelių, 20 paveikslų), 3 priedai. Literatūros sąrašą sudaro 57 pozicijos. 
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1. AEROBINĖS GIMNASTIKOS VAIKŲ AMŢIAUS SPORTINIO RENGIMO 

TEORINĖS TYRIMO PRIELAIDOS 

 

1.1. 6-11 METŲ VAIKŲ FIZINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMO YPATUMAI 

 

Vaikui augant ir vystantis atsiranda pokyčiai, kurie padeda išsirutuliuoti jam į sudėtingą 

subrendusio ţmogaus organizmą. Tie pokyčiai sukelia ląstelių ir audinių augimą, diferenciaciją, 

atskirų sistemų struktūros ir funkcijos tobulėjimą. Organizmui augant ir bręstant vyksta kiekybiniai, 

kokybiniai ir diferenciniai – integraciniai pokyčiai, apimantieji organizmo somą (morfologiją), 

funkciją bei motoriką (Gailiūnienė, Kontvainis 1994). 

Ontogenezėje po gimimo organizmas pereina tris vystymosi stadijas – augimo, brandos ir 

senėjimo. Ribos tarp šių stadijų yra sąlygiškos, nes kiekvienas ţmogus vystosi individualiai, turi 

tam tikrus nepakartojamus vystymosi tempus ir nukrypimus. Daţnai fizinis ir protinis individo 

brendimas, motorika ir vidaus organų funkcinis pajėgumas, bendroji organizmo būklė, t.y. visa tai, 

kas apibūdina biologinį amţių, neatitinka faktinio (chronologinio) amţiaus apibrėţtų ribų – aplenkia 

jį, arba atvirkščiai – atsilieka nuo jo. Tai ypač svarbu ţinoti ugdant vaikų fizinius gebėjimus. 

Sporto terminų ţodyne (2002) fiziniai gebėjimai apibrėţiami kaip fizinių ypatybių (jėgos, 

greitumo, ištvermės, vikrumo, lankstumo) ir kompleksinių gebėjimų (šoklumo ir kt.) išsiugdymas ir 

mokėjimas juos tikslingai naudoti sportinėje veikloje. 

Ugdant vaikų fizinius gebėjimus būtina atsiţvelgti į jų brendimo amţiaus tarpsnyje 

organizme vykstančius pakitimus. Vaikų ugdymo priemonės bei metodika parenkamos pagal amţių, 

lytį, fizinį pajėgumą, bei taikomi klasikiniai didaktikos principai (Katinas, 1999). 

Fizinis išsivystymas yra vienas informatyviausių vaiko raidos rodiklių. Fizinis išsivystymas 

nustatomas pagal antropometrinius (ūgis, svoris ir kt.) ir fiziometrinius (gyvybinė plaučių talpa, 

plaštakos bei liemens jėga) duomenis. Fizinio išsivystymo raida daţnai yra vertinama pagal 

regioninius standartus: ji priklauso nuo paveldėjimo, etinių, klimato, socialinių bei kt. veiksnių. R. 

Paulauskas (1999), tyrė nesportuojančių vaikų ir reguliarias sporto pratybas lankiusių vaikų fizinio 

išsivystymo rodiklius. Autorius, lygindamas savo tyrimais gautus duomenis su J.Tutkuvienės 

(1994) 1985m. tirtų Lietuvos nesportuojančių 8 metų berniukų vidutinio ūgio rodikliais, nustatė, 

kad Lietuvos berniukų ūgis per dešimtmetį turėjo tendenciją didėti, o kūno masės rodikliai beveik 

nepakito. 

Lytinio brendimo (pubertetinio) laikotarpiu sparčiai vystosi raumenų jėga, ištvermė, fizinis 

darbingumas. Ši problema ţinoma kaip sensityvinių (jautraus, labiausiai palankaus) periodų, susietų 

su individualiomis amţiaus, brendimo, biologinėmis ir psichinėmis ţmogaus funkcijomis, 

problema. Sensityviniai periodai paprastai siejami su intensyviausio fizinių ypatybių augimo 

amţiumi (Kuznecova, 1975, Guţalovskis 1979). A. Vilko (1993) atliktų tyrimų duomenys rodo kad 
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augimo procesas suaktyvėja jau pubertetiniame periode (mergaičių 8-11 metų, berniukų 9-12 metų). 

Ţenkliausi kūno svorio ir ūgio, raumenų jėgos ir funkcinių organizmo galių pokyčiai sutampa su 

pubertetiniu periodu (mergaičių 14-15 metų, berniukų 9-12 metų). Berniukų jėgos, jėgos ištvermės 

rodikliai intensyviausiai vystosi nuo 14 metų, ypatingai tarp 14-15 ir 15-16 metų. 

Guţalovskis (1986), vertindamas greitumo jėgos rodiklių vystymąsi, pastebėjo, kad ţiūrint 

pagal biologinį amţių, jėgos rodikliai kinta tolygiau, ţiūrint pagal kalendorinį - būdingas didelis 

augimo tempų svyravimas. Kuznecova (1975) ištyrė, kad greitumą mergaitėms geriausia lavinti 9 - 

12-13 metų amţiaus tarpsnyje. Mokslininkai nustatė, kad bendrąją vaikų ištvermę galima pradėti 

lavinti nuo 8-9 metų. Speciali ištvermė efektyviai lavinama 13 – 14 metų mergaitėms. 

Intensyviausiai ištvermės lavinimo rodikliai didėja 11 – 12 metų mergaitėms. Po 12-os metų 

ištvermės rodiklių augimas sulėtėja, o nuo 16 metų maţėja. Reikia paţymėti, kad ištvermė fiziniams 

krūviams pubertetiniame periode nedidėja, o jei treniruočių pagalba ir pavyksta ją padidinti, tai 

pasiektas rezultatas išsilaiko neilgai (Kuznecova 1975, Korčiagina 1977) (Borisevič 2010) 

Sensityvinio periodo pradţia yra signalas intensyviam vienos ar kitos fizinės ypatybės 

ugdymui. 

Vienas svarbiausių mokyklinio amţiaus vaikų fizinio ugdymo uţdavinių yra formuoti 

judėjimo gebėjimus, lavinti fizines ypatybes, aktyvinti ir plėtoti organizmo sistemų veiklą (Kuklys, 

Blauzdys, 2000). Bet kokiomis sąlygomis fizinis aktyvumas reikalauja jėgos, greitumo, ištvermės, 

vikrumo, lankstumo ir kitų fizinių ypatybių. Pasak L. Matvejev (1999), fizinėmis ypatybėmis 

priimta laikyti įgimtas (genetiškai paveldimas) morfofunkcines savybes, kurių dėka ţmogus gali 

laisvai judėti aplinkoje. 

Pastebima, jog šiuolaikinėje mokslinėje literatūroje painiojami terminai fizinės ypatybės ir 

fiziniai gebėjimai. Tai ne tas pats. Fiziniai gebėjimai aiškinami kaip mokėjimas panaudoti visumą 

įvairių (morfologinių, funkcinių, psichinių) ypatybių bei įgyti fizinę parengtį siekiant atlikti įvairius 

judesius erdvėje ir laike esant skirtingoms situacijoms. Kiekvieno ţmogaus fiziniai gebėjimai yra 

saviti, jie priklauso nuo įgimtų anatominių – fiziologinių savybių: 

• smegenų, nervų sistemos veiklos ypatumų (nervinių procesų savybių – jėgos paslankumo, 

pusiausvyros); 

• fiziologinių ( širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo sistemų ypatumų, maksimalaus deguonies 

sunaudojimo, periferinės kraujotakos rodiklių); 

• biologinių (medţiagų apykaitos, raumenų susitraukimo energetikos, endokrininės 

reakcijos); 

• kūno sudėties (kūno ūgio ir galūnių ilgio, svorio, raumenų ir riebalų masės); 

• chromosominių savybių (genų). 
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Manoma, kad fiziniams gebėjimams reikšmės turi ir psichologinės charakteristikos: 

temperamentas, charakteris, psichinių procesų reguliacijos ir savireguliacijos ypatumai. 

Ţmogaus fizinės ypatybės yra raumenų veiklos galutinė išraiška (Skurvydas, Mamkus, 

Ratkevičius, 1990). Gebėjimas atlikti judesį greitai ir stipriai dar negarantuoja, kad judesys bus 

greitas ir stiprus, tikslus ilgą laiko tarpą. Manoma, kad nėra abstrakčios fizinės ypatybės, kai nėra ir 

grynos ištvermės, jėgos greitumo; jos tarpusavyje glaudţiai susijusios, tik vienu metu gali vyrauti 

viena, kitu atveju kita. 

Ikimokykliniame ir mokykliniame amţiuje fizinės ypatybės ugdomos kompleksiškai, 

neišskiriant kurios nors vienos (Cholodov, Kuznecov, 2000). Autorių nuomone ugdyti fizines 

ypatybes reikia prisilaikant harmoningo vystymosi principo, sudarius tinkamas sąlygas, keičiant 

veiklos turinį, kryptingai reguliuojant fizinį aktyvumą. Ikimokykliniame amţiuje tikslingiausia 

ugdyti koordinacinius gebėjimus –pusiausvyrą, tikslumą, ritmiškumą, atskirų judesių derinimą. 

Judesių koordinacija yra labai svarbi fizinė ypatybė, kuri reikalinga įvairiems judesiams bei 

judėjimo veiksniams atlikti tiek sporte, tiek buityje. 

E. Adaškevičienės (1993) atliktas fizinių ypatybių tendencijų tyrimas 3 – 7 metų 

ontogenezės tarpsnyje parodė, kad jų pobūdis progresuojantis, bet netolygus. Šio amţiaus vaikų 

judesių greitumas pamaţu didėja: gerėja judesių koordinacija, didėja vienkartinio judesio greitis ir 

judesių daţnumas, ilgėja bėgimo ţingsnis, greitėja reakcija į signalą. Vaikų greitumo ypatybei 

teigiamos įtakos turi sistemingos treniruotės, kai fiziniai pratimai parenkami atsiţvelgiant į amţiaus 

ypatumus, kiekvieno vaiko fizinį pajėgumą, turimą judėjimo patirtį. Ištvermė yra labai skirtinga, ji 

priklauso nuo biologinio vaiko vystymosi. Pasak autorės, ikimokyklinio amţiaus vaikus reikia 

mokyti panaudoti jėgą atliekant įvairius šuolius ir metimo judesius. Sistemingos treniruotės, kuriuos 

reikalauja raumenų įtampos, ugdo jėgą, gebėjimą ją koncentruoti ir panaudoti reikiamu momentu. 

Manoma, kad geriausių rezultatų pasiekiama, kai taikomos individualaus ar diferencijuoto ugdymo 

nedidelėmis grupelėmis formos. 

R. Paulauskas (1999) tyrimais nustatė, kad reguliarios fizinės pratybos padidina 8 metų 

berniukų raumenų masę. Tyrimo duomenys rodo, kad sportuojančių berniukų ji yra reikšmingai 

didesnė negu nesportuojančių. 

Esminiai judėjimo funkciniai kitimai vyksta jaunesniame mokykliniame amţiuje, nuo 8 – 12 

metų. Tai pats produktyviausias laikotarpis mokinių judėjimo įgūdţių raidai, judėjimo galimybėms 

atsiskleisti. Mokslininkų tyrimais nustatyta, kad 7 – 8 metų vaikams sparčiai didėja lankstumas ir 

judesių plastiškumas. Vaikščiojant atsiranda koordinuoti rankų ir kojų judesiai, tačiau raumenų 

jėgos savybės formuojasi lėtai. Dozuoti raumenų jėgą vaikai sugeba apie 9 – 10 gyvenimo metus 

(Paulauskas, 1999). 



10 
 

Mokslinėje literatūroje jaunesnysis mokyklinis amţius vadinamas ―geriausiu amţiumi 

ugdymui‖, ―vikrumo ir nuovokumo amţiumi‖ arba ―specifinių poreikių amţiumi‖. Pasak J. 

Maţeikos (1997), šiame amţiuje formuojasi nevarţoma judesio funkcija. Vaiko organizmas yra 

ypač jautrus ir tą svarbu tinkamai panaudoti mokant įvairių judesių. 

Jaunesniame mokykliniame amţiuje pastebimi vidutiniai, greiti fizinių ypatybių augimo 

tempai. Nustatyta, kad 6 – 7 metų mergaitėms būdingi greiti jėgos, bendrosios ištvermės, 

koordinacijos augimo tempai. To paties amţiaus berniukų – jėgos, jėgos – greičio, greitumo, 

bendrosios ištvermės augimo tempai. 8 – 9 metų mergaičių labai greiti jėgos, koordinacijos, 

berniukų – koordinacijos, jėgos augimo tempai (Tutkuvienė, 1995). 

E. Karbočienės (1995) nuomone, mokinių fizines ypatybes reikia ugdyti ne tik kūno 

kultūros pamokose, bet ir uţklasiniuose uţsiėmimuose, veiksmingai stiprinant pradinių klasių 

psichines ir valios savybes. Ugdant moksleivių fizines ypatybes, įvertinant kiekvieno vaiko fizinį 

pajėgumą, būtina atsiţvelgti į fizinių galių raidos ypatumus (Grinienė, 1995). 

Vaikų fizinių galių raida yra netolygi, ji priklauso nuo trijų aplinkybių: 

1. Nuo vaiko amţiaus. Tam tikrais amţiaus tarpsniais vienos ir kitos fizinės galios vystosi 

sparčiau ar lėčiau; 

2. Nuo vaikų nervų sistemos: nuo vaiko fizinę veiklą reguliuojančių smegenų centrų ir tam 

tikrų smegenų ţievės sričių raidos. Nustatyta, kad spartesnę smegenų raidą skatina fizinių ypatybių 

vystymasis, ir atvirkščiai – spartesnė fizinė raida aktyvina psichinį vystymąsi; 

3. Nuo priemonių, skatinančių vaiko fizinių galių raidą. 

Kalbant apie fizinių ypatybių kitimą skirtingais amţiaus tarpsniais pastebėta, kad tai 

priklauso nuo individualių augimo ir brendimo tempų, nuo organizmo genotipinės adaptacijos 

ypatumų ir tinkamų optimalių kryptingų fizinių krūvių sensityviais fizinių ypatybių raidos 

periodais. A. Vilko (1996) manymu, nuo 9 iki 17 metų intensyviai vystosi, kinta visos fizinės 

ypatybės, bet įvairiais amţiaus tarpsniais vystosi ne vienodais tempais. Fizinių ypatybių raidą lemia 

kalendorinis ir biologinis amţius. Autoriaus atlikti tyrimai rodo, kad 37,8proc. dvylikamečių 

mergaičių ir 30,2proc. to paties amţiaus berniukų biologinis amţius sutampa su kalendoriniu; 

20,2proc. mergaičių ir berniukų biologinis amţius pralenkia kalendorinį, 42proc. mergaičių ir 

46,2proc. berniukų biologinis amţius nuo jo atsilieka. Be to fizinių ypatybių raidai įtakos turi 

organizmo jautrumo aplinkos veiksniams kitimas, pedagoginio poveikio priemonės. 
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1.2. SPORTO TRENIRUOTĖS STRUKTŪRA IR PLANAVIMAS 

 

Sportinė veikla, kurioje orientuojamasi siekti sportinių rezultatų dalyvaujant varţybose, yra 

ilgalaikė. Ji apima vaikystės, paauglystės, ankstyvosios jaunystės ir kitus laikotarpius. Vaikystės ir 

paauglystės amţiaus tarpsniais vyksta sparti biologinė, socialinė, intelektinė asmenybės branda, kai 

kinta mąstymas, elgsena, saviraiška, vertybinės orientacijos. Tai yra intensyviausias savęs paieškos 

gyvenimo tarpsnis. Sportine ugdomąja prasme tai palankiausias talentų paieškos ir jų individualių 

gebėjimų raiškos tarpsnis (Barkauskaitė, 2001; Miškinis, 2002), kuris apima spontaniškos, 

empirinės, specializuotos ir elitinės atrankos etapus (Radţiukynas. 2005). Sportinės veiklos 

pasirinkimą ir ugdymo(si) vyksmą šiais etapais labai sąlygoja amţius, lytis, sportinis 

meistriškumas, rengimo sistemos, socialinė aplinka, individualūs gebėjimai, vertybinės nuostatos. 

Sportas kaip edukacinė sistema yra integrali Lietuvos valstybės švietimo sistemos dalis. 

Remiantis Lietuvos valstybės švietimo strategijos nuostatomis 2003-2012 metams ir jų 

įgyvendinimo programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2005m. sausio 24d. Nr.82): 

1. Mokymasis visą gyvenimą. 

2. Mokymosi individualizavimas pagal asmens poreikius ir gebėjimus. 

3. Savarankiškos asmenybės, gebančios adaptuotis konkrečioje socialinėje aplinkoje, 

ugdymas(is). 

Taigi visose švietimo, mokslo įstaigose, kuriose vyksta formalus ir neformalus 

besimokančio jaunimo ugdymas ir ugdymasis, akcentuojamas visapusiškas asmenybės ugdymas, 

atitinkantis jos asmeninius ir socialinius poreikius, nuolatinė asmens gebėjimų paieška ir jų sklaida. 

Šis ugdymo(si) vyksmas savitas įvairiais amţiaus tarpsniais, jo turinį sudaro socialinės, biologinės, 

intelektinės, be to ir sportinės veiklos įvairovė. Toks ugdymas(is) ir jo paţinimas gali būti plačiau 

taikomas rengiant įvairaus amţiaus ir skirtingo meistriškumo sportininkus, jis galėtų padėti geriau 

paţinti sportinės veiklos skirtingais etapais ypatumus, atskleisti individualius sportinius gebėjimus, 

vertybines nuostatas, socialinius ir sportinius interesus. 

Siekiant suprasti sportininką supančią ugdymo aplinką, darančią poveikį jo asmenybei, 

fiziniams gebėjimams, būtina išanalizuoti sporto treniruotės specifiką, struktūrą. 

Sporto treniruotė – valdomas pedagoginis vyksmas, ilgalaikis ir sistemingas, specializuotas 

ir kryptingas sportininko asmenybės bei jo fizinių, taktinių, intelektinių savybių ir gebėjimų 

tobulinimas fiziniais pratimais (Stonkus, 1996). D. Martinas ir kt.(1993) teigia, kad sporto 

treniruotė – tai bendras veiksmų procesas, nukreiptas į planingą atitinkamų sportinių paţangumo 

lygių ugdymą ir tobulinimą. Treniruotės rezultatas atspindi sportinėse varţybose, kur išbandomi 

sportininko gebėjimai įvairiose situacijose. 
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Ţinant ţmogaus amţiaus tarpsnių vystymosi psichofiziologinius ypatumus, sporto 

treniruotės struktūros ypatumus, galima efektyviau planuoti sportininko rengimą. Šiame poskyryje 

bus analizuojami specifiniai sporto treniruotės principai, atskleistas sportinio rengimo turinys, 

planavimo ypatumai. 

 

1.2.1. Specifiniai sporto treniruotės principai. 

 

Labai svarbu tikslingai planuoti treniruotę išskiriant atitinkamus tikslus, kurie skatintų siekti 

kuo geresnių sportinių rezultatų. Treneriui itin svarbu per pratybas tinkamai suderinti pedagogiką ir 

treniruotės metodiką, jis visada turi atsiminti, kad yra auklėtojas atliekantis atsakingą darbą. 

Pedagoginiu bei metodiniu poţiūriu per pratybas reikia stengtis, kad teigiamai būtų veikiama ir 

ţmogaus motorika, ir protas, ir jausmai (Karoblis, 1999). 

Šiandien sporte bendrieji didaktikos principai kartu su specifiniais sporto treniruotės 

principais, atspindinčiais ryšį tarp treniruotės poveikio sportininko organizmui ir sportininko 

reagavimo į treniruotės vyksmo dėsningumus, įgavo ypatingą turinį ir sudaro mokymo, ugdymo ir 

auklėjimo vientisą sistemą. Treniruotės sistema, kurią sukuria treneriai, mokslininkai ir kurią 

išbando čempionai, treniruodamiesi maksimaliomis pastangomis įveikdami perkrovimus ir 

ištverdami didţiulę įtampą, tampa visuotiniu mokslo turtu. Šiuolaikinis treneris turi gerai išmanyti 

bendrosios didaktikos ir sportinio rengimo principus (Karoblis, Raslanas, Steponavičius, 2002). 

P. Karoblis ir kt. (2002) pateikia tokius specifinius sporto treniruotės principus: 

Geriausių sportinių rezultatų siekimo principas įgyvendinamas taikant efektyvius 

treniruotės metodus ir priemones, nuolat didinant pratybų ir varţybų intensyvumą, optimizuojant 

sportininko gyvenimo reţimą – mitybą, poilsį ir atsigavimą. 

Specializacijos principas. Specializuotoms pratyboms būtina pasirinkti specifinius 

atitinkamos sporto šakos pratimus, taip pat ir bendrojo fizinio rengimo pratimus atsiţvelgiant į 

pasirinktos sporto šakos specifiką, apimtį ir intensyvumą. 

Individualizavimo principas. Sportininko individualumo esmę sudaro savitas įgimtų ir įgytų 

ypatybių derinys. Sportininkai skiriasi savo fiziologinėmis, antropometrinėmis, psichologinėmis 

savybėmis, nevienodi jų gebėjimai adaptuotis prie krūvio, be to, kiekvienas į krūvį reaguoja 

skirtingai. Būtina atsiţvelgti į amţiaus, lyties, sportinio staţo ypatumus. 

Bendrojo ir specialiojo sportinio rengimo principas. Kad sėkmingai vyktų treniruotė, būtina 

visapusiška fizinė sportininko parengtis, t. y. harmoningas kūno, raumenų, visų organų bei 

funkcinių sistemų išugdymas, aukštas fizinių (jėgos, greitumo, ištvermės, lankstumo, vikrumo) ir 

moralinių (atkaklumo, valios, pasitikėjimo savo jėgomis) savybių lygis. Todėl visapusiškas 

bendrasis fizinis rengimas turi būti planuojamas atsiţvelgiant į sporto šakos specifiką, o bet kurio 
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amţiaus ir parengties sportininkas pradedant sportinį rengimą privalo būti visapusiškai patikrintas, 

ištirtas ir įvertintas. 

Treniruotės vyksmo nenutrūkstamumo principas. Fizinę, techninę, taktinę ir psichologinę 

parengtį sportininkas įgyja ilgą laiką reguliariai treniruodamasis. Reguliarus, ilgalaikis 

treniruojamasis poveikis sportininko organizmui veiksmingai gerina kryptingą atleto parengtį bei 

didina funkcinių sistemų galias. 

 Fizinio krūvio didinimo principas. Fizinio krūvio didinimas turi vykti tolygiai, nes tik 

optimalus dydis, intensyvumas ir kryptingumas lemia veiksmingą sportininko organizmo 

adaptaciją. 

Sportinio rengimo cikliškumo principas. Svarbiausias šio principo reikalavimas yra tas, kad 

sistemingai kartojantis sporto treniruotės turiniui būtų nuosekliai kaitaliojami uţdaviniai, pratimų 

atlikimo metodika ir krūvis atsiţvelgiant į pratybų struktūrą, individualią sportininko treniravimosi 

raidą. 

Krūvio banguotumo principas. Šis principas susijęs su darbo ir poilsio dėsningumais, 

treniruotės krūvio apimtimi ir intensyvumu, skirtingu įvairaus kryptingumo pratybų santykiu. 

Krūvio apimties ir intensyvumo kaita uţtikriną visapusišką fizinių ypatybių ugdymą, kurį 

rodo rezultatai bei tam tikrų komponentų lygis atliekant įvairius pratimus. 

Taigi, šie pateikti specifiniai sporto treniruotės principai turėtų padėti tiek treneriui, tiek 

sportininkui planuoti treniruočių metodiką, priemones, siekti optimalaus rezultato neperţengiant 

galimybių. 

 

1.2.2. Sportinio rengimo turinio sudedamosios dalys. 

 

Sportininko rengimo turinį sudaro priemonės, veiksmai, reiškiniai, kurių indėlis į 

sportininko parengties kaitą, efektyvumą yra savitas, todėl sportinio rengimo turinys yra išskiriamas 

į 11 sudedamųjų dalių (Raslanas, 2001; Petkus, 2005): 

1. Sportininkų genotipinė ir fenotipinė adaptacija rodo sportininko organizmo įgimtus 

gebėjimus ir jo prisitaikymą prie fizinių krūvių bei atsigavimo priemonių veiksmingumą. 

Išplėstiniais kompleksiniais tyrimais nustato sportininko genetiškai uţprogramuotus gebėjimus, juos 

įvertina sulygindami su modelinėmis charakteristikomis. Ištyrę fizinio išsivystymo, fizinio 

pasirengimo, funkcinių bei psicho-motorinių galių kaitą veikiant planuotais fiziniais krūviais 

(fenotipinė adaptacija), parengia mokslines rekomendacijas dėl tikslingesnio sportinio rengimo 

programavimo, dėl rengimo korekcijos ir atsigavimo priemonių taikymo. Greitaisiais ir einamaisiais 

tyrimais nustatoma sportininko organizmo reakcija į atskirus fizinius krūvius, jų kompleksus 

(greitoji adaptacija), įvertinamas fizinių krūvių veiksmingumas, atsigavimo po jų eiga. 
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2. Fizinių krūvių apimtis ir intensyvumas – tai pagrindiniai sportinio rengimo elementai, jų 

paskirstymas keturmečiame cikle lemia sportinį vyksmą. Fiziniai krūviai turi gerai atitikti 

sportininko organizmo individualius ypatumus. Fizinių krūvių programa sudaroma gerai 

išanalizavus sportininko rengimą ankstesniais metais. Programos projektą rengia treneris 

bendradarbiaudamas su sportininku, pasitardamas su medikais bei mokslininkais. 

3. Atsigavimo organizavimas ir priemonių taikymas – tai viena iš svarbiausių sportinio 

rengimo turinio sudėtinių dalių. Labiausiai atsigavimą lemia racionali sportininkų mityba, 

atitinkanti sportininko organizmo poreikius, priderinta prie sporto šakos specifikos, treniruotės ar 

varţybų etapo. Mitybą koordinuoja komandos gydytojas, treneris, mokslo darbuotojas. 

Fizioterapijos priemonių ir biologiškai aktyvių medţiagų vartojimo programos sudaromos atskirai 

kiekvienam sportininkui. Sportininkui neleistina savo nuoţiūra vartoti biologiškai aktyvių ar kitų 

medikamentų. Mokslo darbuotojai tiria atsigavimo priemonių taikymo veiksmingumą ir rengia jų 

panaudojimo mokslines rekomendacijas. 

4. Techninis rengimas. Jo svarba kiekvienos sporto šakos rezultatams vis kitokia. Technikos 

efektyvumas, jos klaidos ir jų prieţastys nustatomos iš vaizdo įrašų, biomechaninių tyrimų. 

Veiksmų atlikimas koreguojamas ekspertų grupei gerai išanalizuos tyrimų medţiagą, remiantis 

biomechanikos, judesių mokymo ir valdymo teorija bei dėsningumais. Mokslines rekomendacijas 

vykdo sportininkas, padedamas trenerio. 

5. Taktinis rengimas – tai sportinės kovos būdo modeliavimas. Kad taktinis rengimas būtų 

tikslingas, tuomet reikia informacijos apie būsimų varţovų numatomus veiksmus, varţybų sąlygas, 

galimą sporto bazės bei aplinkos poveikį. Informaciją renka sporto organizatoriai, ekspertai, 

mokslinės grupės darbuotojai, treneris, sportininkas. 

6. Psichologinis rengimas. Svarbu tinkamai įvertinti sportininko įgimtus psichikos bruoţus, 

reikiamus jų skatinti. Formuojant stiprius charakterio bruoţus, valią, ryţtą, kovingumą, toleranciją, 

pagrindinis vaidmuo tenka treneriui, jam talkina gydytojas, masaţuotojas. Sportininkas turi išmokti 

daug problemų spręsti savo jėgomis. 

7. Teorinis rengimas – tai sportininko ir jo rengime dalyvaujančios komandos specialių ţinių 

kaupimas, bendro intelekto didinimas, tų ţinių tikslingas pritaikymas. Svarbu, kad sportininkas 

neimituotų veiksmus, kurių mokosi, o suvoktų jų esmę. Tam reikia išmanyti pedagogiką, 

fiziologiją, biomechaniką, sporto mediciną, psichologiją. Treneriai, mokslo darbuotojai, 

organizatoriai, medikai teorines ţinias papildo dalyvaudami mokslinėse konferencijose, 

kongresuose, seminaruose, kursuose, studijuodami naujus literatūros šaltinius. 

8. Medicininė prieţiūra – tai ypač svarbus veiksnys, leidţiantis sėkmingai įgyvendinti 

sportinio rengimo veiklą. Medicininės prieţiūros komandą (struktūrą) sudaro: olimpinės rinktinės 

vyr. gydytojas, atskirų komandų vyr. gydytojai, tiesiogiai atsakingi uţ kasdieninę sportininko 
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medicininę prieţiūrą, masaţuotojai. Išplėstinius kompleksinius medicininius tyrimus 3 kartus per 

metus atlieka sporto medicinos centrų darbuotojai. 

9. Socialiniai veiksniai: aplinka, kurioje sportininkas gyvena, treniruojasi, komandos 

draugai, treneriai, gydytojai, masaţuotojai, mokslo darbuotojai, šeima, tarpusavio santykiai, 

elgsena, bendravimo formos (stilius), savo asmenybės socialinėje aplinkoje suvokimas, – tai terpė, 

kurioje formuojasi ir tobulėja sportininko asmenybė, sportininkas psichiškai atsigauna (arba 

pavargsta) ir lavėja. 

10. Materialinis bei techninis aprūpinimas – tai didelis darbo baras, daugelio tarnybų darbas, 

nuo kurio didţia dalimi priklauso sportininkų rezultatų lygis. 

11. Mokslinis-metodinis aprūpinimas – tai fizinių krūvių, atsigavimo priemonių programų 

sudarymo teorinis pagrindimas, jų vykdymo mokslinis valdymas. Išplėstinius kompleksinius 

tyrimus tris kartus per metus atskirais treniruotės laikotarpiais atlieka mokslo laboratorijos 

bendradarbiaudamos su sporto medicinos centrais. Mokslo darbuotojai dalyvauja sudarant sportinio 

rengimo programas. 

Analizuojant sportininkų rengimą, matyti, kad reguliari sportininkų fizinės būklės analizė 

yra būtina prielaida sėkmingai valdyti sportinį rengimą. Etapiniai sportininko tyrimai atliekami 

kiekviename sportinio rengimo etape, teikiamos rekomendacijos dėl fizinių krūvių ir atsigavimo 

priemonių programų koregavimo. Greitieji tyrimai atliekami pratybų vietose arba laboratorijose: 

įvertinamas mikrociklų efektyvumas, atsigavimo eiga. Einamieji tyrimai atliekami tiesiogiai sporto 

pratybose: nustatomas atskirų sporto pratybų, veiksmų efektyvumas, intensyvumas. 

Taigi, šios pateiktos ir išnagrinėtos sporto rengimo turinio sudedamosios dalys turėtų būti 

sistemingai suderintos ir nukreiptos vienam bendram tikslui – gerų sportinių rezultatų siekimui. 

 

1.2.3.Treniruočių planavimo ypatumai. 

 

Norint pasiekti gerų rezultatų sporte, reikia planingai ugdyti sportininko sugebėjimus ir 

įgūdţius. Treniruotės planavimas turi uţtikrinti greitus sportinio darbingumo didėjimo tempus, 

puikius galutinius rezultatus, taip pat sportinį ilgaamţiškumą. Planavimas iš trenerio reikalauja 

plačių ţinių ir praktinės patirties treniruočių procese. 

Daugiametė, sisteminga ir tikslinga sportininkų rengimo sistema įgauna vis didesnę reikšmę, 

tampa vis sudėtingesnė. Kasmet vis jaunesni sportininkai pradeda sistemingas treniruotes, trumpėja 

laikas, kuriuo parengiamas aukštos klasės sportininkas. Didelio meistriškumo sportininkų rengimo 

technologijos tobulėja ir keičiasi Europoje ir pasaulyje, nes sportininko galimybės priartėja prie 

maksimalių ribų. 
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Visą daugiametį sportininko rengimo procesą galima skirstyti į tris etapus: pradinio (bendro) 

rengimo; bazinio (specialaus) rengimosi ir aukštų rezultatų siekimo. Kiekvienas etapas turi savo 

specifinius uţdavinius, pagal kuriuos parenkamos treniruotės priemonės ir metodai, nustatoma 

krūvio apimtis, intensyvumas. Sportininkas iš vieno etapo laipsniškai pervedamas į kitą. 

Treniruotės struktūrą apibūdina: 

 atskiros pratybos ir jų dalys, treniruotės etapai, periodai ciklai, kuriuos sudaro 

nuoseklios fazės, susijusios laiko atţvilgiu; 

 pratybų elementų santykis (greitumo, jėgos, ištvermės, bendrojo ir specialiojo fizinio 

bei techninio rengimo ir kt.) ir jo pokytis atskirose pratybose, etapuose, perioduose, cikluose; 

 krūvio parametrų (intensyvumo, apimties dydţių) santykis, jų pokytis atskirose 

pratybose, etapuose, perioduose, cikluose (Karoblis, 1999). 

Yra trys treniruotės struktūros lygiai: mikrostruktūra, mezostruktūra ir makrostruktūra. 

Kiekviena treniruotės struktūros dalis (daugiametė, metinė, treniruotės makrociklas, 

mezociklas, mikrociklas, pratybų dienos, pratybos ir jų dalys) nepriklausomai nuo jo trukmės turi 

tam tikrus uţdavinius ir specifinį turinį. Treniruotės vyksmas apima atskirų struktūros dalių visumą, 

sprendţia svarbiausią strateginį sportininko rengimo uţdavinį, uţtikrinant visapusišką fizinį, 

techninį, taktinį, psichologinį ir integralųjį sportininko parengimą remiantis konkrečios sporto šakos 

didelio meistriškumo sportininkų rengimo dėsningumais (Karoblis, 1999). 

Treniruočių proceso pagrindinis struktūrinis vienetas yra treniruotė. Treniruotės viena nuo 

kitos skiriasi kryptingumu, priemonėmis bei metodais ir pagal tai skirstomos į vientisines 

specifiškos krypties, kompleksines ir modelines (Karoblis, 1994). 

Treniruotės proceso planavimas prasideda nuo pratybų planavimo. Kiekvieną treniruotę 

sudaro trys dalys: 

 parengiamoji (pramankšta), 

 pagrindinė, 

 baigiamoji. 

Treniruotės struktūra priklauso nuo sportinės specializacijos. Pavyzdţiui, sunkiaatlečių, 

gimnastų treniruotės yra ilgos, bėgikų ir sprinterių – trumpos ir intensyvios, o irkluotojų, plaukikų, 

slidininkų – priklauso nuo rengimo etapo. 

Treniruočių negalima nagrinėti pavieniui. Kiekviena treniruotė yra praėjusios tęsinys ir 

būsimos prielaida. Priklausomai nuo to reguliuojama treniruočių krūvio apimtis ir intensyvumas 

(Maţeikienė, 1998). 

Toliau bus analizuojamos atskiros metinio treniruočių ciklo struktūrinės dalys. 
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Mikrociklų samprata. Treniruočių suma sudaro mikrociklus. Mikrociklas – kelias dienas 

(nuo 3–4 iki 10–14) vykdomų pratybų serija ir poilsis po jų. Toks darbas laiduoja kompleksinį tam 

tikro sportinio rengimosi etapo svarbiausių uţdavinių įgyvendinimą (Karoblis, 1999). 

Aerobinės gimnastikos varţybos vykdomos 2 arba 3 dienų mikrocikle (atrankinės varţybos, 

finalai). 

Daţniausiai mikrociklai trunka savaitę. Planuojant treniruotes mikrociklais lengviau įveikti 

didelį treniruotės krūvį, tikslingai kaitalioti ir derinti, taikyti pakankamą poilsį. Mikrociklai vienas 

nuo kito skiriasi struktūra, t. y. krūvio apimties ir intensyvumo santykiu bei dydţiu. Priklausomai 

nuo turinio ir vietos, sporto treniruotės procese skiriami: treniruojamieji, parengiamieji, varţybų, 

atgaunamieji mikrociklai (Maţeikienė, 1998). 

S. Starischka (1999) siūlo planuojant mikrociklą, atsiţvelgti į šiuos aspektus: 

1. Pratyboms, per kurias planuojama mokyti naujų pratimų ir/ar lavinti koordinaciją, reikia 

optimalios parengties, todėl jos negali vykti po didelio krūvio pratybų. 

2. Pratybos, kurioms svarbiausia yra greitumas arba greitumo jėga, taip pat gali būti 

rengiamos tik nepavargusiems sportininkams. 

3. Pratybos anaerobinės ištvermės gerinimui yra aukščiausias apkrovimo laipsnis, todėl jas 

reikia rengti mikrociklo pabaigoje arba kaitalioti su maţo krūvio pratybomis. 

4. Parengiamojo ir varţybų periodų mikrociklai skiriasi - varţybos numato krūvio 

kulminaciją, kuri turi eiti po visiško atsigavimo fazės. Tai reiškia maţo ir vidutinio krūvio pratybų 

išplėtimą ir kartu optimalų krūvį 2-3 dienas prieš varţybas. 

5. Pereinamuoju laikotarpiu mikrociklų vaidmuo antraeilis. 

Pagal turinį ir sprendţiamus uţdavinius mikrociklai gali būti skirstomi į: 

 įvadinius – parengiančius sportininkus dideliems krūviams. Jais daţniausiai prasideda 

mezociklai; 

 didelio krūvio – sportininko organizmo adaptacinių procesų stimuliavimas. Didelio 

krūvio mikrociklo uţdavinys daţniausiai atitinka paruošiamojo periodo tikslą. Jie taip pat plačiai 

taikomi ir varţybiniu periodu; 

 atgaunamasis – skiriamas poilsiui. Jie planuojami po serijos didelio krūvio ar 

varţybinių mikrociklų; 

 parengiamuosius (priešvarţybinius) – skiriamas pasirengti varţyboms; 

 varţybų – orientuoti į optimalias sąlygas siekiant sėkmingai startuoti, sudaromi pagal 

varţybų programą (Maţeikienė, 1998; Petkus, 2005). 

Mezociklų samprata. Susijungdami mikrociklai sudaro stambesnius ciklus – mezociklus. 

Kiekvienas mezociklas susideda iš 3–6 mikrociklų, kurie gali būti vienodi arba skirtingi. 

Pagrindiniai mezociklo uţdaviniai: 
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 esant optimaliai krūvių dinamikai, įvairiais metodais bei priemonėmis garantuoti 

veiksmingą pedagoginį poveikį ; 

 atgauti sportininko darbingumą (Karoblis, 1999). 

R. Maţeikienė (1998) skiria tokius mezociklų tipus: įvadinis, pagrindinis (bazinis), 

kontrolinis, tobulinimo (technikos glūdinimo), priešvarţybinis (tiesioginio rengimosi pagrindinėms 

varţyboms), varţybų ir atgaunamasis. 

Pagal turinį ir keliamus uţdavinius L. Matvejevas (1977) mezociklus skirsto į: 

1. Įvadinį – nuoseklų sportininko rengimą, specialaus rengimo etapui; 

2. Didelio krūvio – pagrindinį sportininko funkcinį organizmo sistemų rengimą, fizinių 

ypatybių lavinimą, technikos, taktikos tobulinimą; 

3. Kontrolinį parengiamąjį – sportininko galimybių patikrinimo; 

4. Priešvarţybinį – skirtą parengti varţybom, nedidelių rengimosi trūkumų panaikinimo, 

psichologinio ir taktinio rengimo; 

5. Varţybinį – parengtą pagal varţybų kalendorių, sportininko parengtį. Irkluotojų. 

Makrociklų samprata. Makrociklas – ilgas (nuo kelių mėnesių iki ketverių metų) planingas 

sporto pratybų ir varţybų laiko tarpas. Makrociklo trukmę ir struktūrą lemia atskiro daugiametės 

treniruotės etapo pagrindiniai uţdaviniai, sporto šakos ypatybės, būtinybė parengti sportininką 

konkrečioms varţyboms (Karoblis, 1999). Metiniai makrociklai gali būti įvairių variantų, bet 

daţniausiai vieno ar dviejų ciklų. Pirmuoju atveju geriausia sportinė forma įgaunama vienąkart, 

antruoju – dukart (ţiemą ir vasarą) (Karoblis, 1994). 

Svarbus periodizacijos orientyras yra varţybų kulminacija. Jei numatyta viena kulminacija 

per metus, tuomet kalbama apie „vienos viršūnės― periodizaciją, jei optimalią sportinę formą reikia 

pasiekti du ir daugiau kartų per metus, kalbama apie dviejų arba daugiau viršūnių periodizaciją 

(Starischika, 1999). Aerobinei gimnastikai būdingas dviejų ciklų pasirengimas. Todėl jai būdingas 

dviciklis pasirengimas (per metus pasiekiamos dvi sportinės formos viršūnės). 

Tačiau V. Aliošinas (1989) nurodo, kad siekimas kiekviename pasiruošimo etape atlikti 

maksimalų darbą sąlygoja dviejų ir net trijų pasiruošimo ciklų atradimą. 

Metinis treniruočių ciklas skirstomas į laikotarpius, kurie turi savitus konkrečius uţdavinius 

ir bendrą tikslą – per atsakingas varţybas siekti geriausios sportinės formos. Metinį ciklą sudaro 

parengiamasis, varţybų ir pareinamasis laikotarpiai (Skernevičius, 1985). 

Metinio treniruočių ciklo atskirais laikotarpiais, etapais sportininkų rengimui taikomos 

skirtingos treniruočių priemonės, metodai, krūvio apimtys ir intensyvumas. Fizinių krūvių ir kitų 

treniruotės turinio dalių poveikio efektyvumą nustato atliekami tikslingi, visapusiški tyrimai. 

Klasikinė L. Matvejevo (1977) periodizacijos teorija tokia: makrocikle periodų ribos 

apibrėţiamos ne kokiu nors formaliu skaičiumi, o laiku, kuris efektyviai būtinas parengti 
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sportininką konkretiems uţdaviniams išspręsti, sporto šakos fizinėms ypatybėms ugdyti. Todėl 

skiriamos trys metinės treniruotės ciklo laikotarpiai: 

 parengiamasis (sportiniai formai įgyti); 

 varţybų (optimaliai siekiama geriausių sportininko rezultatų ir jų stabilizacijos); 

 pereinamasis (aktyvus sportininko poilsis). 

Parengiamasis laikotarpis trunka nuo 6 iki 8 mėnesių. Parengiamąjį laikotarpį sudaro du 

arba trys etapai: įvadinis, bazinis ir specialusis. 

Pirmas parengiamojo laikotarpio etapas prasideda rugsėjo mėnesį. Šiame etape daug 

dėmesio skiriama bendram fiziniam pasirengimui, sudaromos prielaidos ugdyti sportinę formą. 

Didinama bendro krūvio apimtis, treniruočių intensyvumas vidutiniškas. 

Antras parengiamojo laikotarpio etapas yra specialiosios ištvermės, specialiosios jėgos, bei 

jėgos ištvermės ugdymas. Šiame etape uţsibrėţiami sportinės formos įgijimo uţdaviniai. 

Pagrindinė priemonė – specialiai parinkti, atitinkantys sporto šakos technikos reikalavimus 

pratimai. Šiame etape stabilizuojasi bendrojo treniruotės krūvio apimtis, sumaţėja bendrojo fizinio 

rengimo treniruočių skaičius, tačiau padidėja specialiojo rengimo treniruočių skaičius ir 

intensyvumas (Maţeikienė, 1998). 

V. Nikolskaja (1985) siūlo dviejų etapų parengiamąjį laikotarpį, kurį sudaro trys mezociklai: 

bazinis, specialusis, priešvarţybinis. 

Per pirmojo etapo bazinį mezociklą gerinamos funkcinės galios, tobulinama techninė 

parengtis, ugdoma bendroji ir specialioji ištvermė. 

Per antrojo etapo mezociklą – specialiosios fizinės ypatybės ir bendroji fizinė parengtis. 

Specialiame mezocikle ugdomos specialiosios fizinės ypatybės ir palaikomas bendrosios 

fizinės parengties lygis. Per priešvarţybinį mezociklą didinama specialiosios fizinės parengties 

treniruočių krūvio apimtis taikant didelio intensyvumo krūvius. 

Diskusijų objektu vis dar išlieka specialiojo ir bendrojo fizinio rengimo santykis dalis 

mokslininkų pirmenybę teikia bendrajam fiziniam rengimui (iki 70–80% treniruočių krūvio 

parengiamojo laikotarpiu). Kiti siūlo šiuo laikotarpiu didinti specialiojo rengimo dalį iki 80% 

treniruotės krūvio (Maţeikienė, 1998). Kvalifikuotų sportininkų metiniame treniruočių cikle bendro 

fizinio rengimo (BFR) ir specialaus fizinio rengimo (SFR) santykis priklauso nuo metinio ciklo 

periodizacijos. Pirmojo ciklo parengiamajame laikotarpyje BFR ir SFR santykis (%) lygus 70/30, o 

varţybiniame laikotarpyje – 20/80. Antrojo ciklo parengiamajame laikotarpyje BFR ir SFR santykis 

(%) toks – 55/45, o varţybiniame laikotarpyje – 15/85 (Vaicechovskis, 1971). Tuo tarpu V. 

Platonovas (1980) rašo, kad parengiamajame laikotarpyje BFR ir SFR santykis (%) yra 30 – 60/40 

– 70, o varţybiniame laikotarpyje – 10 – 25/75 – 90. 
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Varžybų laikotarpiai nustatomi pagal varţybų skaičių ir varţybų kalendorių. Perţvelgus 

sportininkų rengimo planus, galima pastebėti, kad varţybų kalendorių sudaro parengiamosios 

varţybos, rengimasis svarbiausioms varţyboms ir svarbiausios varţybos. Parengiamųjų varţybų 

etapo trukmė 4–6 savaitės. Šio etapo uţdaviniai: 

 patikrinti atleto sportinio rengimo efektyvumą; 

 ugdyti kovotojo savybes, psichinį pastovumą ir patikimumą dalyvaujant varţybų 

serijoje; 

 etapo pabaigoje pasiekti geriausių rezultatų (Karoblis, 1999). 

V. Aliošinas (1989) teigia, kad paruošiamųjų varţybų etapui (trukmė – apie 6 savaites), 

būdingas didelis varţybų ir startų skaičius, tarp kurių būtinos treniruotės aerobiniam darbingumui 

palaikyti. 

Rengimosi svarbiausioms varţyboms etapo trukmė 6–8 savaitės. Tik per tokį laikotarpį 

galima gerokai padidinti sportininko treniruotumą, pasiekti naują kokybinį fizinių ir psichinių galių 

lyg. (Karoblis, 1999). 

Varţybų laikotarpio svarbiausias uţdavinys – išsaugoti ir toliau kelti specialaus pasiruošimo 

lygį. Tai pasiekiama treniruotėse taikant specifinius varţybinius krūvius ir dalyvaujant varţybose, 

kurios yra ypatingai efektyvi treniruočių priemonė. Tačiau negalima pamiršti ir bendrojo lavinimo 

pratimų. Be jų pamaţu silpnėja raumenys, blogėja lankstumas ir varţybų laikotarpio pabaigoje 

pradeda blogėti rezultatai. Bendrajam fiziniam pasirengimui šiuo laikotarpiu turėtų būti skiriama 

apie 5proc. treniruočių laiko (Skernevičius, 1985). 

Varţybinis laikotarpis trunka 3–5 mėnesius. Krūvio apimtis šiuo laikotarpiu maţinama, 

tačiau didinamas intensyvumas, krūvis daţnai viršija vidutinį varţybinį lygį. Didelis dėmesys 

skiriamas greitumo ištvermei ugdyti. Kadangi sportininkas treniruojasi prie fizinių ir psichinių 

galimybių ribos, jam būtina aktyvaus poilsio fazė. 

Todėl reikalingas pereinamasis laikotarpis, kurio trukmė 3–6 savaitės. Šis laikotarpis 

pasiţymi treniruotės krūvio maţinimu, nevyksta varţybos, naudojamos ne specifinės treniruotės 

priemonės. Šiuo laikotarpiu reikia treniruotis taip, kad per daug nesumaţėtų sportininkų fizinis 

darbingumas ir funkcinis pajėgumas (Karoblis, 1999). 

Literatūroje aptariami trys pereinamojo laikotarpio variantai: 

1. Visiškas (pasyvus) poilsis 4–6 savaitės. 

2. Aktyvus poilsis nuo 4 iki 8 savaičių, taikant bendrojo fizinio rengimo priemones ir 

nedidelę dalį specialiojo fizinio rengimo priemonių. 

3. Į sporto treniruotės procesą įterpiant skirtingo pobūdţio, apimties bei intensyvumo 

treniruotes 3–4 dienas (Maţeikienė, 1998). 
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Visi šie išvardyti ciklai sudaro tam tikrą struktūrą, kuri remiasi pedagoginio treniruotės 

vyksmo organizavimo dėsniais (bendrojo ir specialiojo rengimo vienove, cikliškumu, 

nepertraukiamumu, krūvio ir poilsio sistemingumu ir t.t.). Nuoseklus, darnus ir metodiškai teisingas 

pratybų priemonių ir metodų naudojimas mikro–, mezo– ir makrocikluose laiduoja sudėtingą jų 

vyksmą. Šio vyksmo nuosekli, sisteminga ilgos trukmės eiga ugdo fizines ypatybes, tobulina 

techninius ir taktinius gebėjimus, stiprina psichines galias ir garantuoja didţiausią darbingumą per 

varţybas (Karoblis, 1994). 

Taigi, apžvelgus treniruočių planavimo ypatumus galima teigti, kad norint pasiekti gerų 

rezultatų pirmiausia reikia sudaryti sportininko daugiametį rengimo planą, priklausomai nuo jo 

rengimo etapo. Po to yra planuojamas metinis planas, makrociklai, mezociklai, mikrociklai, 

pratybų dienos, pratybos ir jų dalys, kurie turi tam tikrus uždavinius, tikslus ir priemones. 

 

1.3. AEROBINĖS GIMNASTIKOS TRENIRUOTĖS TURINYS IR METINIO 

TRENIRUOČIŲ CIKLO YPATUMAI 

 

Gimnastika skirstoma į tris pagrindines grupes pagal jų kryptingumą ir uţdavinius. Pirmajai 

grupei priklauso lavinamosios krypties gimnastika: bendroji, higieninė, atletinė gimnastika, 

aerobika. Antrąją grupę apima sportinė (vyrų ir moterų ), meninė (tik moterys) gimnastika, sportinė 

akrobatika, aerobinė gimnastika, šuoliai ant batuto. Trečiajai grupei priskiriama taikomosios 

krypties gimnastika: profesinė taikomoji, sportinė taikomoji, gydomoji (Katinas, 2003) 

Aerobinė gimnastika, kaip ir meninė, sportinė gimnastika ar dailusis čiuoţimas yra viena iš 

sporto šakų, kurioje gausu sudėtingų elementų, atliekamų pagal muzikinį ritmą be poilsio intervalų. 

Vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių gerus rezultatus aerobinėje gimnastikoje. yra judamųjų 

gebėjimų (koordinacijos, greitumo, ištvermės, jėgos, jėgos ištvermės, greitumo ištvermės ir kt.) 

lavinimas, kurie turi būti nuolat lavinami (Remuta, Stengl, Daubner, Walter, 1999). Aerobinėje 

gimnastikoje varţybinė veikla, trunkanti maţiau negu 2min., apibūdinama kaip intensyvus fizinis 

krūvis, kuriame aktyviai dalyvauja daugelis raumenų grupių, lavinamas aerobinis ir anaerobinis 

organizmo pajėgumas (Rodriguez et al., 1998; Aleksandravičienė, 2005). 

Šiame poskyryje bus apţvelgti aerobinės gimnastikos ypatumai, varţybinių pratimų 

specifika, bei vaikų amţiaus grupės varţybinių pratimų reikalavimai. Reikia pabrėţti, kad nėra daug 

darbų, kur būtų nagrinėjami aerobinės gimnastikos treniruotės struktūra, šios sporto šakos atstovų 

fizinio išsivystymo ir parengtumo duomenys. Neaptikome darbų apie jauno amţiaus aerobininkų (9-

11 metų amţiaus) treniruočių turinį ar treniruočių programų poveikį šio amţiaus sportininkams. 

Lietuvoje 12 – 14 metų amţiaus (jaunučių grupė) ir 18 metų amţiaus ir vyresnes (suaugusių grupė) 

aerobininkes tyrinėjo Morkūnaitė (2008). 
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1.3.1. Aerobinės gimnastikos kaip sporto šakos ypatumai. 

 

Aerobinė gimnastika - tai viena naujausių gimnastikos sporto šakų, kuri gyvuoja tik 

dešimtmetį. Ši sporto šaka gerina pasitikėjimą savimi, tobulina įvairias fizines savybes, ruošia kūną 

gyvenimo iššūkiams yra moderni, įdomi bei kūrybinga ir patraukli ţiūrovams. Ji skiriasi nuo 

bendrosios (sveikatingumo) aerobikos, tačiau yra nemaţai panašumų - pagrindiniai ţingsniai, 

choreografiniai junginiai, kai kurie jėgos elementai. Bendrąją aerobiką sudaro fizinių pratimų 

sistema, gerinanti širdies veiklą, jėgą, lankstumą, koordinaciją (Aleksandravičienė, 2005). 

Bendrosios aerobikos pratybų tikslas – pagerinti ţmogaus fizinį pajėgumą, reguliuoti kūno svorį, 

skatinti riebalų ir gliukozės oksidaciją aerobiniu būdu (Williford et al., 1989). Nustatyta, kad 

reguliarūs aerobiniai krūviai lemia ilgalaikius širdies kraujagyslių sistemos (ŠKS) funkcijos 

pokyčius, todėl padidėja gebėjimas tiekti deguonį dirbantiems raumenims (Spina et al., 1992). 

Amerikos sporto medicinos kolegijos tyrimų duomenys rodo, kad bendrosios aerobikos pratybos 

(treniruotės) – puiki fizinio aktyvumo forma įvairaus amţiaus ţmonėms. Tokio pobūdţio pratybos 

padeda keisti ne tik kūno kompoziciją, reguliuoti kūno svorį, bet ir gerina psichologinę būseną, 

ugdo pasitikėjimą savimi, gebėjimą išlaikyti gerą nuotaiką (Netz, Lidor, 2003; Dyer, Cruoch, 2004; 

Williams et al., 2006). 

Aerobinė gimnastika – tai sporto šaka, tobulinanti gebėjimą pagal muziką daryti specialius, 

labai intensyvius aerobikos judesius (1 priedas), juos jungti (derinti) su sudėtingais jėgos, šuolių, 

lankstumo ir pusiausvyros pratimais (Aleksandravičienė, 2005). Aerobinę gimnastiką kitaip negu 

bendrąją aerobiką, gali pasirinkti tik nuolat sportuojantys ir gerai fiziškai pasirengę asmenys. Anot 

Remuta ir bendraautorių (1999) aerobinė gimnastika – sporto šaka, kurioje techniškumas, 

muzikalumas yra neatsiejama dalis nuo sportininko originalių ir sudėtingos koordinacijos judesių. 

Ypač svarbus yra sudėtingumo elementų techninis atlikimas. Kadangi šioje sporto šakoje yra 

5 rungtys (vaikinų vienetai, merginų vienetai, mišrios poros, trejetai, šešetai), tai vertinant techninį 

atlikimą, didelę reikšmę turi sinchroniškumas atliekant bet kokį sudėtingumo elementą ar judesį 

(ACSM, 2009). Nustatyta, kad aerobinės gimnastikos, skirtingai negu meninės ar sportinės 

gimnastikos, varţybose būdinga įtampa yra maţesnė. Tikėtina, kad tam turi įtakos tai, jog 

sportininkas varţybų metu atlieka tik vieną varţybinį pasirodymą, kai tuo tarpu meninėje 

gimnastikoje atliekami pratimai su įvairiais įrankiais (kamuoliu, kaspinu ir kt.), sportinėje 

gimnastikoje rungtyniaujama ant atskirų prietaisų (lygiagrečių, buomo ir kt.) (Remuta et al., 1999, 

Cottyn et al., 2006). Ši gana nauja sporto šaka ţavi greitu ritmu atliekamais pratimais, puikia 

sportininkų saviraiška, įvairiapusiška choreografija ir sudėtingais elementais. Pasak Zetaruk (2000), 
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visose gimnastikos sporto šakose reikalingi fiziniai gebėjimai, tokie kaip jėga, lankstumas, 

koncentracija, pusiausvyra grakštumas ir greitis turi būti lavinami jauname amţiuje. 

 

1.3.1.1. Aerobinės gimnastikos varţybinio pratimo reikalavimai. 

 

Aerobinės gimnastikos varţybinis pratimas trunka nepilnai dvi minutes (nuo 1min. 15 s iki 

1min. 45 s) ir judesiai atliekami pagal muziką dideliu intensyvumu be jokių poilsio pauzių. Taip pat 

jungiami sudėtingi jėgos, šuolių, lankstumo ir pusiausvyros pratimai. Kaip ir kitos gimnastikos 

rūšys, šioje sporto šakoje reikalinga: ištvermė, šoklumas, lankstumas, jėga ir puiki koordinacija. 

Vienas iš varţybinio pratimo reikalavimų yra tai, kad sportininkas privalo atlikti sudėtingumo 

elementus iš keturių sudėtingumo elementų grupių: dinaminės jėgos, statinės jėgos, šuolių, 

pusiausvyros ir lankstumo (Aleksandravičienė et al., 2004). Toliau ir bus apţvelgtos šios elementų 

grupės. 

A – dinaminės jėgos grupė (Code of Points, 2009): 

Šiai grupei aerobinėje gimnastikoje priskiriami atsispaudimai, ratai kojomis, peršokimai. 

Atliekant šiuos sudėtingumo elementus reikalinga gera raumenų ištvermė ir jėga. Aerobinėje 

gimnastikoje svarbus veiksnys yra tai, kad būtų kuo ilgiau palaikomas kiek galima didesnis darbo 

intensyvumas. Atliekant dinaminės jėgos sudėtingumo elementus aerobinėje gimnastikoje daugelis 

jų reikalauja ir greitumo (pvz.: atsispaudimas pašokant ir pasisukant 360°). 

Ţinoma, kad ugdant greitumą, gerėja jėga, šoklumas, vikrumas, speciali ištvermė (Volkovas, 

1997). 

B – statinės jėgos grupė: 

Statinės jėgos elementams gebėjimas išlaikyti atremtį yra labai svarbus. Atliekant atremtį, 

svarbu stabiliai išlaikyti kūno svorį ant vienos arba abiejų rankų. Abiem atvejais kojos turi likti 

tiesios. Kiekvieną baigiamąją padėtį sportininkas privalo išlaikyti. Jeigu statinės jėgos elementai yra 

atliekami su pasisukimu (pvz.: kampas atremtyje kojomis ţergtai pasisukant 720°) atremtis turi būti 

išlaikoma prieš, po ar posūkio metu ne maţiau 2 sekundţių (Remuta et al., 1999). 

Šios grupės elementai reikalauja ne tik jėgos, bet ir pusiausvyros, kuri apibūdinama kaip 

gebėjimas išlaikyti stabilią kūno padėtį, esant maţam atramos plotui, arba išlaikyti reikiamą kūno 

padėtį, atliekant įvairius judesius (Aleksandravičienė et al., 2004). 

Ţinoma, kad jėgos ugdymo pratybos gerina visų sporto šakų sportininkų rezultatus, nervinę 

raumenų veiklos funkciją, kuri pasireiškia didesne judesio veiksmo jėga. Šios pratybos turi atitikti 

varţybinės veiklos reikalavimus (Aleksandravičienė et al., 2004). 

Ugdant ištvermės jėgą būtina teisingai nustatyti krūvį, jo pobūdį ir trukmę. Pasak 

Hettingerio (1980) ir Hollmanno (1961) raumenų jėgos maţėjimo greitis priklauso nuo jos ugdymo 
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trukmės, vadinasi, jėgos dydis grįţta į pradinį lygį per tokį pat laiką, per kokį jis buvo įgytas. Kuo 

intensyvesnė ir trumpesnė treniruotė jėgai ugdyti, tuo trumpesnis jėgos maţėjimo periodas 

nutraukus reguliarias pratybas. Šis dėsningumas pastebimas ugdant skirtingas fizines ypatybes ir 

funkcijų organizmo sistemų gebėjimus. Tai priklauso nuo sporto treniruotės struktūros, etapų, ciklų. 

Raumenų jėgą didinti patartina izotoniniu darbu dideliam pasipriešinimui kartojant pratimus, 

kol dar raumuo ar raumenų grupės nėra išsekintos. Treniruojantis stimulas susidaro, kai 

susitraukiančios raumenų skaidulos beveik maksimaliu valingu intensyvumu, tokiu būdu 

sukeliamas atitinkamas miozino ir aktino tiltelių miofibrilėje įtempimas. 

C – šuolių grupė: 

Atliekant šuolių grupės sudėtingumo elementus išskiriamos trys fazės: atsispyrimas, polėkis 

ir priţemėjimas (Remuta et al., 1999, Sergiev et al., 2004). Visos šios fazės labai svarbios, nes jų 

techninis atlikimas ir judesių ekonomiškumas turi įtakos energijos eikvojimui, o tai lemia ir 

sportininko ištvermę varţybinės veiklos metu. 

Italų mokslininkai Di Cagno at al. (2008), siekdami pateikti rekomendacijas atrankai į 

gimnastiką, ištyrė gimnastų (vyrų ir moterų) judamuosius gebėjimus, atliekant tris skirtingus šuolius 

(„Cossack― šuolį pasisukant 180°― ,Jeté šuolį pasisukant ir šuolį špagatu keičiant kojomis). Gauti 

tyrimų rezultatai parodė, kad šuolių atlikimui įtaką turi antropometriniai duomenys (kūno riebalų 

masė), raumenų elastinės savybės, judesių koordinacija. 

D - lankstumo ir pusiausvyros grupė: 

Aerobinėje gimnastikoje lankstumo ir pusiausvyros elementai skirstomi į statinius ir 

dinaminius. Šie elementai gali būti atliekami stovint statinėje padėtyje arba sukantis, sukiniai 

atliekami stovint ant vienos kojos (Alexander, 2000). Atliekant statinę pusiausvyrą vienas iš 

reikalavimų yra išlaikyti ją ne maţiau 2 sekundes. Didţioji dalis pusiausvyros pratimų reikalauja 

gero lankstumo. Lankstumo elementai taip pat gali būti statiniai (špagatas) arba dinaminiai 

(„Iliuzija―). Šios sudėtingumo grupės elementų techniniam atlikimui didelę svarbą turi judesių 

amplitudė, kurią gali įtakoti sąnario struktūra, bei ir raiščių, raumenų ir sausgyslių elastingumas. 

Mokslininkai teigia, kad šios sudėtingumo elementų grupės pratimams svarbus yra daţnas jų 

atlikimas (Santonja et al., 2007). 

 

1.3.1.2. Aerobinės gimnastikos vaikų amţiaus (iki 9 metų ir 10 – 11 metų) grupės 

varţybų pratimo reikalavimai. 

 

Išskiriamas toks aerobinės gimnastikos varţybų dalyvių amţius (kalendoriniais varţybų 

organizavimo metais): 

 Suaugusieji – 18 metų ir vyresni; 
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 Jauniai – 15 – 17 metų; 

 Jaunučiai – 12 – 14 metų; 

 Vaikai – iki 9 metų ir 10 – 11 metų. 

Aerobinės gimnastikos varţybų metu dalyviai varţosi šiose rungtyse: 

 Merginų vienetas (MV) (1 mergina); 

 Vaikinų vienetas (VV) (1 vaikinas); 

 Mišri pora (MP) (2 dalyviai – mergina ir vaikinas); 

 Trejetas (TR) (3 dalyviai – merginos, vaikinai, mišrus); 

 Šešetas (GR) (6 dalyviai – merginos, vaikinai, mišrus); 

Plačiau aptarsime vaikų amţiaus grupės aerobinės gimnastikos varţybų pratimo 

reikalavimus. 

Vaikų iki 11 metų varţybinio pratimo atlikimo trukmė – 1min. 15 s ( ± 5 s ) . Varţybinės 

aikštelės matmenys - 7 m x 7 m – MV, VV, MP, TR; 10 m x 10 m - GR 

Pratimo metu reikia atlikti tam tikrus, ţemiau pavaizduotus, privalomus sudėtingumo 

elementus: 

 A grupė ( dinaminė jėga ) – rankų lenkimas ir tiesimas atremtyje gulomis 

(atsispaudimas) (angl. Push up) 

 

 C grupė - šuolis susiriečiant (angl. tuck jump ); 

 

 D grupė – špagatas (angl. splits on floor ); 

 

Didţiausias sudėtingumo elementų skaičius – 6. 

Elementai pagal sudėtingumą įvertinti nuo 0,1 iki 0,4 (sudėtingumo elementai pagal 

galiojančias taisykles yra klasifikuojami įvertinant juos nuo 0,1 iki 1,0 balo). 

Didţiausias elementų krintant į špagatą skaičius – 1. 

Elementai, atliekami viena ranka, draudţiami. 

Privaloma padaryti po vieną elementą iš kiekvienos sudėtingumo grupės. 

Vienas pakėlimas privalomas MP, TR, GR. 

Varţybų pratimas vertinamas ir pagal šiuos kriterijus: 
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 pakankamas kiekis ir sudėtingumas, įvairumas aštuoniukėmis išdėstytų bazinių 

ţingsnių junginių su rankų judesiais; 

 pratimo dinamiškumas: judėjimas visomis kryptimis, kuo platesnis erdvės aikštelėje 

išnaudojimas; 

 meistriškumas atliekant įvairaus sudėtingumo elementus ir bazinius ţingsnius; 

 pratimo atlikimo ir muzikos atitiktis, sportininko gebėjimas neprarasti ritmo; 

 grupiniuose pratimuose – pratimų atlikimo sinchroniškumas; 

 sportininko artistiškumas, charizma. 

 

1.3.2. Aerobininkų ir kitų gimnastikos sporto šakų atstovų organizmo adaptaciniai 

ypatumai fizinio krūvio metu. 

 

Ţinoma, kad reguliarus ilgalaikis fizinis krūvis lavina ištvermę, aerobinį, širdies ir 

kraujagyslių sistemos pajėgumą, padeda adaptuotis kvėpavimo ir nervų raumenų sistemoms. Ši 

adaptacija leidţia treniruotis ilgesnį laiką tuo pačiu intensyvumu arba didesniu intensyvumu tam 

tikrą laiko tarpą (Remuta et al., 1999; Spanaus, 2002) 

Atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad gimnastikos sporto šakų (meninės ir sportinės 

gimnastikos, aerobinės gimnastikos ir sportinės akrobatikos) aerobinio pajėgumo rodikliai nėra 

dideli (Guidetti et al., 2000; Aleksandravičienė, Stasiulis, 2004; Aleksandravičienė, 2005). 

Aerobinės gimnastikos atstovių aerobinis pajėgumas yra 25% didesnis negu nesportuojančių 

panašaus amţiaus merginų norminės reikšmės, bet gerokai maţesnis (apie 35%) negu ištvermę 

lavinančių sportininkų rodikliai. Nustatyta, kad absoliutus VO2maks. bėgimo krūvio metu buvo 2,5 

l/min. santykinis – 45 ml/kg/min., o maksimali plaučių ventiliacija siekė 87 l/min. 

(Aleksandravičienė, 2005). 

Italų mokslininkai Guidetti et al. (2000), Baldari, Guidetti (2001) ištyrė meninės 

gimnastikos sportininkes, atliekančias pratimus su kamuoliu. Vidutinės VO2, ŠSD ir laktato [La] 

reikšmės pratimo metu buvo panašios kaip ir ties laktato kaupimosi slenksčiu, kuris buvo nustatytas 

testo bėgimo taku metu 2001). Jemni et al. (2001), ištyrus didelio meistriškumo gimnastų 

maksimalios galios pokyčius Wingate testu ir fiziologinius pokyčius varţybinės veiklos metu 

nustatė, kad vyrų maksimali galia siekė nuo 12 iki 14 W/kg, o moterų – nuo 10 iki 12 W/kg. 

Autoriai teigia, kad išaugus pratimų sudėtingumui per pastaruosius keturis dešimtmečius gerokai 

padidėjo sportininkų maksimali galia, anaerobinis pajėgumas (gebėjimas kuo ilgiau atlikti 

didţiausiu arba beveik didţiausiu intensyvumu fizinį krūvį). 

Tiriant 13−16 metų amţiaus meninės gimnastikos sportininkus, buvo nustatyta, kad La 

rodikliai po varţybinės veiklos buvo 4,0 mmol/l (Guidetti et al., 2000). Ištyrus ir palyginus to paties 
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amţiaus gimnastus ir baleto šokėjus, nustatyta, kad gimnastų ir baleto šokėjų VO2max buvo 

panašus, o LKS buvo: gimnastų [La] siekė 4,4 mmol/l, o baleto šokėjų – 3,0 mmol/l (Baldari, 

Guidetti, 2001). 

Aerobinė gimnastika – tai sporto šaka, kuriai būdingas 100 – 110 s trukmės intensyvių, 

įspūdingų ir palyginti sunkių fizinių pratimų, atliekamų pagal muzikinio kūrinio ritmą (kurio 

intensyvumas 140 dūţių/min.), kompleksas. Dalyvaujant aerobinės gimnastikos pratybose gerėja 

sveikata, tobulinamas kūno groţis, judesių kultūra, koordinacija, geriau jaučiamas ritmas, 

lavinamos fizinės ypatybės. 

Manoma, kad aerobinėje gimnastikoje svarbi fizinė ypatybė yra lankstumas. Ši fizinė 

ypatybė suprantama kaip gebėjimas daryti didelės amplitudės judesius (Sporto terminų ţodynas, 

1996). 

Sportinėje veikloje ypač svarbus yra geras aktyvus dinaminis ir statinis lankstumas. 

Pasyvaus lankstumo pratimais galima gerinti ir aktyvųjį lankstumą. 

Lankstumo pratimus galima daryti tik gerai įšilus. Tai labai svarbu, kai tempiami raumenys 

ir sausgyslės: šilti raumenys ţymiai elastingesni, geriau pasiduoda tempiami. Ypač atsargiai 

tempimo pratimus reikia daryti vėsiu arba šaltu oru (Skernevičius, 1997). 

Pratimai gali būti atliekami dinamiškai arba statiškai. Dinaminiais pratimais trumpą laiką 

tempiami raumenys, jie nėra efektingi norint pasiekti didelį lankstumą. Statiniais pratimais 

gaunamas didesnis efektas. Šiuo būdu daţnai tempiami raumenys ir sausgyslės. Lėtai ir ilgai (iki 15 

– 20 s) tempiami raumenys geriau pasiduoda ištempiami. Taip efektyviau ilgėja raumenys ir gerėja 

raumenų bei sausgyslių elastingumas. 

Lankstumo pratimus reikia daryti daţnai ir sistemingai pratybų pradţioje, pagrindinėje 

dalyje, po jėgos ir greičio pratimų, pratybų pabaigoje, po ilgo darbo. 

Yra svarbus ir kitos fizinės ypatybės – pusiausvyros lavinimas. Sporto terminų ţodyne 

(1996) pusiausvyros terminas aiškinamas kaip gebėjimas išlaikyti santykinai pastovią kūno padėtį 

įvairiomis pozomis, atliekant įvairius judesius ar veiksmus, veikiant išorinėms jėgoms. 

Pasak įvairių autorių pusiausvyros lavinimas sudėtingas procesas, jis turi būti labai 

kryptingas ir atitikti sportinės veiklos specifiką. Pusiausvyra turi įtakos daugelio sportinių šakų 

sportiniam rezultatui, jos specifiškumas labai platus. 

Gera pusiausvyra leidţia efektyviai atlikti pratimus, ekonomiškai naudoti energiją. 

Ištvermė ţmogui, vaikui reikalinga visur – tiek gyvenime, tiek sportinėje veikloje, ji yra 

savita kiekvienai rungčiai. Ištvermė – tai ţmogaus atsparumas įvairiems vidiniams ir išoriniams 

veiksniams: deguonies trūkumui, karščiui, skausmui, didţiuliams emociniams dirgikliams, 

fiziniams krūviams ir kt. 
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Ištvermės lavinimas treniruotėje skiriamas į dvi grupes: darbas ištisiniu tempu ir darbas su 

pertraukėlėmis. Ištisinio darbo metodai yra trys: tolygus, pakaitinis, tempo. Darbo su poilsio 

pertraukėlėmis yra du metodai: intervalinis ir kartotinis (Skernevičius, 1997). 

Lavinant ištvermę naudojami įvairūs treniruočių metodai, jų deriniai atsiţvelgiama į daugelį 

veiksnių: amţių, lytį, treniruotumą, treniruočių laikotarpius, etapus, adaptacijos prie fizinių krūvių 

eigą, kiekvienos treniruotės uţdavinius. 

Mokslinėje literatūroje yra rašoma, kad raumens sugebėjimas įsitempti yra raumens jėga. 

Pagal darbo pobūdį jėga, kaip ir fizinė ypatybė skirstoma į statinę ir dinaminę. Stipriausiai raumuo 

sugeba įsitempti, kai jis nekeičia savo ilgio. Anot įvairių autorių tai ir yra maksimali statinė jėga. 

Dinaminė jėga – tai toks raumenų darbas, kai jie įsitempdami trumpėja arba ilgėja. Įsitempdami ir 

nugalėdami išorinį pasipriešinimą raumenys trumpėja, o įsitempdami ir pasiduodami išoriniam 

pasipriešinimui – ilgėja. Statinė jėga – kai raumenys įsitempia, bet jų ilgis nekinta, gali kisti tik 

įsitempimo laipsnis. 

Bet kokia fizinė veikla yra susijusi su energija, kuria naudoja organizmas. Energija 

naudojama raumenų darbui. Fizinis krūvis, kurį lemia fizinių pratimų kiekis, sistemingumas, 

koordinacinis sudėtingumas, turi atitikti vaiko organizmo galias. Jis naudingas vaikų sveikatai tik 

tuo atveju, jei nėra labai didelis, nes didelis fizinis krūvis sukelia organizme dideles permainas, 

kurios ţalingos augančiam ir bręstančiam organizmui. Jei fizinis krūvis labai maţas, jis neturi 

treniruojamojo efekto, nes nesukelia permainų vaiko organizme ir nesudaro palankių sąlygų 

atsiskleisti vaiko prigimčiai ir ją tobulinti fiziniais pratimais. Optimalus fizinis krūvis – tai 

organizmui tam tikra ―sveikatos dozė‖, kuria siekiama plėtoti vaiko fizinę ir psichinę prigimtį, 

tobulinti kūno motoriką. Tikslingai reguliuojama vaikų fizinė veikla, kai atsiţvelgiama į kiekvieno 

vaiko fizines galias, sveikatą, savijautą, galima ugdyti ir tobulinti vaiko organizmo sistemas. 

Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad aktyvi fizinė veikla yra glaudţiai susijusi su 

kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių sistemomis. Kuo ilgiau ir intensyviau dirbama, tuo labiau 

nuvargsta raumenys. Didėjant griaučių raumenų fiziniam krūviui didėja ir širdies susitraukimų 

daţnis, gylėja ir daţnėja kvėpavimas, intensyvėja kitų organų ir sistemų veikla. 

Vaikų širdies ir kraujagyslių sistema dar nesusiformavusi, todėl perkrauti širdį labai 

pavojinga. Fizinis krūvis turi atitikti vaikų amţių, fizinį pajėgumą, sveikatą. Reikia nuosekliai 

pereiti nuo lengvų pratimų prie sunkesnių, nuo trumpesnės jų trukmės prie ilgesnės, tad kartu su 

kūno raumenimis treniruojasi ir širdies raumuo. Širdies ir kraujagyslių sistema greičiau prisitaiko 

prie fizinių krūvių, trumpėja atsigavimo periodas. Jaunesniojo mokyklinio amţiaus vaikams taip pat 

svarbu tinkamai parinkti pratimus, duodančius optimalų fizinį krūvį, nes tik tokia fizinė veikla 

sukelia širdies ir kraujagyslių sistemos reakciją, treniruoja ir stiprina ją. Kuo aktyvesnė raumenų 

veikla, tuo daugiau organizmui reikia deguonies. E. Adaškevičienės (1999) nuomone, vaikus reikia 
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pratinti derinti judesius su kvėpavimu, mokyti taisyklingai kvėpuoti – įkvėpti pro nosį, iškvėpti pro 

burną. 

R. Paulauskas (1999) tyrimais nustatė, kad 8 metų amţiaus reguliariai lankančių krepšinio 

treniruotes vaikų organizmas prie fizinių krūvių prisitaiko savitai: labai trumpo ir intensyvaus darbo 

raumenų galingumas išauga, o ilgo darbo – aerobinė ištvermė yra maţiau pakitusi. Minėto autoriaus 

tyrimo duomenys rodo, kad reguliariai sportuojančių berniukų lyginant su nesportuojančiais 

ramybės pulso daţnis yra retesnis, greitesnis jų atsigavimas po fizinių krūvių, didesnis maksimalus 

deguonies sunaudojimas. 

Kiekvieno vaiko fizinis pajėgumas yra skirtingas, todėl ir fizinį krūvį reikia grieţtai 

normuoti atsiţvelgiant į kiekvieno vaiko sveikatą, savijautą ir fizines galias. Kiekvienas pratimas 

turėtų būti parenkamas įvertinus anksčiau atlikto pratimo poveikį organizmui, jo pobūdį. Dėl 

anksčiau atlikto pratimo įtakos kiekvieno naujo pratimo poveikis organizmui įgauna naują pobūdį. 

Jei fizinis krūvis visą laiką vienodas, organizmas greitai prie jo prisitaiko ir pradeda beveik 

nereaguoti. Programuodami fizinį krūvį turime atsiţvelgti į vaikų amţių, lytį, fizinį pajėgumą. 

Vaikų fizinis pajėgumas turi būti siejamas su jų fizinėmis išgalėmis be didelės įtampos atlikti 

fizinius pratimus. Tačiau tai nereiškia, jog per kūno kultūros pratybas vaikai gali maţai judėti ar 

maţai įdėti fizinių pastangų. 

Pasak J. Skernevičiaus (1997), pagal įtraukiamų į darbą raumenų kiekį fizinis krūvis yra 

lokalusis, bendrasis ir regioninis. 

Svarbi ir fizinio krūvio trukmė. Mokslinėje literatūroje rekomenduojama laipsniškai 

treniruoti mokinius, kad jie tam tikrą laiką galėtų toleruoti krūvį. Toks darbas (apie 70proc. 

maksimalaus ), kai pulsas siekia 150 – 170 tv./min., I – IV klasių mokiniams galėtų būti 4 – 5min. 

160 – 180 tv./min. pulsas – V – VII klasės mokiniams – 10min., VIII – IX klasių paauglėms – tik 6 

– 8min., paaugliams – 10 – 12min., X – XII klasių merginoms ir vaikinams – iki 15min. Likusį 

laiką priimtiniausias maţesnis fizinis krūvis. Siektino krūvio trukmė pratybose, atsiţvelgiant į 

uţdavinius, fizinį sportuojančio pasirengimą gali būti vientisa arba iš kelių dalių. Didelį krūvį 

ugdytiniams skaidyti į kelias dalis tikslinga pratybų pradţioje ir pabaigoje. Paaugliams (ypač 

mergaitėms) fizinį krūvį būtina normuoti itin pamaţu ir atsargiai ne tik trukmės, bet ir intensyvumo 

poţiūriu. 

Norminant krūvį, turi reikšmės ir vaiko savijauta, dienos ir savaitės biologiniai ritmai. 

Jautriausiai į fizinius krūvius organizmas reaguoja pirmadienį, ypač iki pietų. Tvirtinama, jog 13 

valandą širdies ir kraujagyslių sistemos veikla itin susilpnėja. Vengtina iš įtampos pereiti į statišką 

būseną. Medikai rekomenduoja lėtai judėti dar kelias minutes. 

Po sporto pratybų vaikas turi būti nepavargęs, jo pulsas neviršyti 110 tv./min., o ar fizinis 

krūvis buvo tinkamas, galima padidinti taip: po pagrindinės pratybų dalies lavinamųjų uţduočių 



30 
 

suskaičiuojamas pulsas. Po 1min. jis turėtų suretėti 20proc., po 3 – 30proc., o po 5min. - 50proc. 

Tokia širdies ir kraujagyslių sistemos reakcija į krūvį yra palanki. 

R. Nauţemys ir kt. ( 2000 ) mano, kad fizinėse pratybose tikslinga stiprinti vaikų raumenų – 

sausgyslių aparatą, sąnarių sistemą, gerinti viso organizmo funkcinę būklę. Nepatartina atlikti 

sudėtingus pratimus ar duoti didelius fizinius krūvius, kurie galėtų sukelti organizmo perkrovą. 

Pastebėta, jog vaikai daţnai pervertina savo fizines galimybes, todėl pedagogas turėtų stebėti, kad 

jie nepersistengtų, laiku sumaţinti krūvius, sudaryti sąlygas jėgoms atstatyti. Anot E. 

Adaškevičienės ( 1999), vaiko organizmą veikia tik per didelis fizinis nuovargis – pervargimas. Jo 

išvengti galima atidţiai stebint vaikus, nustatant išorinio nuovargio poţymius, nuovargio laipsnį ir 

koreguojant fizinį krūvį. 

Taigi, apibendrinant galima teigti, kad literatūros šaltiniuose pažymimas aerobinės 

gimnastikos fizinių krūvių specifiškumas, reikalaujantis ir ugdantis tam tikrus fizinius gebėjimus. 

Siekiant optimalaus fizinio krūvio, būtina pažinti vaiko organizmą ir atsižvelgiant į tai, parinkti 

tinkamas ugdymo priemones. Fizinių ypatybių išsivystymo lygis didina vaiko judėjimo galimybes, 

praturtina judėjimo patirtį, o tai stimuliuoja vaiko fizinį vystymąsi, didina fizinį pajėgumą. Svarbu, 

kad fizinių ypatybių ugdymo priemonės atitiktų vaikų fiziologinius ypatumus. 

Siekiant kryptingai valdyti sportinio rengimo vyksmą, reikalingas grįžtamasis ryšys apie 

organizmo sistemų reakcijas į taikomus fizinius krūvius. Eurofit‘o testai yra savita, tiksli ir patikima 

įvairių fizinio pajėgumo komponentų (širdies ir kvėpavimo sistemos ištvermės, jėgos, raumenų 

ištvermės, lankstumo, greitumo, pusiausvyros) vertinimo priemonė. Be to, šie testai tinka 

išsamesniam arba moksliniam tyrimui. 
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2. 6 – 11 METŲ AEROBINĖS GIMNASTIKOS SPORTININKIŲ METINIO 

TRENIRUOČIŲ CIKLO PROGRAMOS VEIKSMINGUMO TYRIMO 

METODIKA IR ORGANIZAVIMAS 

 

2.1. TYRIMO METODAI IR ORGANIZAVIMAS 

 

Tyrime buvo taikyti šie tyrimo metodai: 

1. Literatūros šaltinių analizė. Buvo studijuojami įvairių autorių moksliniai straipsniai, 

disertacijos ir kita su darbo tema susijusi mokslinė, metodinė literatūra. 

2. Fizinio išsivystymo ir fizinio parengtumo testavimas. 

3. Ugdomasis projektas. Darbo autorės parengta metinio treniruočių ciklo programa ir siekta 

nustatyti šios programos veiksmingumą aerobinės gimnastikos treniruotes lankančių 6 – 12 metų mergaičių 

fiziniam išsivystymui ir fiziniam parengtumui 

4. Matematinė statistika. Statistinė duomenų analizė atlikta Microsoft Excel ir SPSS programa, 

apskaičiuoti vidurkiai X, aritmetinių vidurkių paklaidos Sx. Statistinis skirtumo tarp vidurkių reikšmingumas 

vertintas taikant Stjudento t kriterijų, o jų reikšmingumo lygmuo p < 0,05. 

Tyrimas buvo atliktas Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) psichofiziologijos ir 

biomechanikos laboratorijoje bei Vilniaus gimnastikos mokykloje trimis etapais (1 lentelė) 

1 lentelė 

Tyrimo etapai ir testavimo turinys 

I TYRIMO ETAPAS 

2011 03 20 - 30 

II TYRIMO ETAPAS 

2011 09 25 - 27 

III TYRIMO ETAPAS 

2012 03 19 - 29 

 Fizinis išsivystymas 

 

 Fizinis parengtumas 

pagal Eurofit'ą 

 

 Fizinis parengtumas 

pagal modifikuotus 

LEU testus 

 

 Funkcinis pajėgumas 

 

 Fizinis išsivystymas 

 

 Fizinis parengtumas 

pagal modifikuotus 

LEU testus 

 

 Funkcinis pajėgumas 

 

 Fizinis išsivystymas 

 

 Fizinis parengtumas 

pagal Eurofit’ą 

 

 Fizinis parengtumas 

pagal modifikuotus 

LEU testus 

 

 Funkcinis pajėgumas 

 

 

 

Vilniaus gimnastikos mokykloje pratybų metu buvo atliekami Eurofit‗o testai (I tyrimo etapas – 

2011 03 20 – 25; II tyrimo etapas – 2012 03 19 – 20). Mergaitės buvo supaţindintos su testavimo tikslu, 

testų turiniu ir atlikimo eiga. Testavimą atliko darbo autorė. Nebuvo leidţiama atlikti parengiamųjų testo 

bandymų, jeigu to nenurodyta testo instrukcijoje. 
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Buvo atlikti šie Eurofit‘o testai (Volbekienė, Kavaliauskas, 2003): 

 Pusiausvyra. Flamingo pusiausvyra – balansavimas stovint viena koja ant nurodytų matmenų 

buomelio. Fiksuotas mėginimų (ne kritimų) išlaikyti pusiausvyrą stovint ant buomelio per 1 minutę skaičius; 

 Galūnės judesio greitis. Tepingas – pakaitinis dviejų skritulių palytėjimas parankia ranka. 

Fiksuotas laikas per kurį kiekvienas skritulys buvo palytėtas 25 kartus, išreikštas dešimtosiomis sekundės 

dalimis. Fiksuotas rezultatas centimetrais; 

 Kojų raumenų staigiajai jėgai – šuolis į tolį iš vietos; 

 Liemens jėga ( pilvo raumenų ištvermė ). Sėstis ir gultis – per pusę minutės kuo daugiau kartų 

atsisėsti ir atsigulti. Fiksuotas tiksliai atliktų per 30 sekundţių judesių skaičius; 

 Bėgimo greitis, vikrumas – 10 x 5 m bėgimas šaudykle maksimaliu greičiu. Fiksuota penkių 

bėgimo ciklų trukmė, išreikšta sekundės dešimtosiomis dalimis. 

 

Testuojant buvo atsiţvelgta į Eurofit‗o programoje siūlomą testų seką. Tarp testų buvo taikomos 

būtinos pertraukos, kad atsigautų vaikų organizmas ( Volbekienė, 2002 ) 

Tris kartus ( I – 2011 03 28 -30; II – 2011 09 25-27; III – 2012 03 27-29) sportininkės buvo 

testuojamos LEU psichofiziologijos ir biomechanikos laboratorijoje. Tyrimui naudoti amerikiečių 

mokslininkų W.A Payne., D.B. Hahn (2002) testai, aprašyti minėtų autorių knygoje "Understanding Your 

health". Šie testai buvo modifikuoti LEU psichofiziologijos ir biomechanikos laboratorijoje. Testai pritaikyti 

aerobinės gimnastikos sportininkams, kuriems svarbiausios fizinės ypatybės yra lankstumas, dinaminė ir 

statinė jėga, taip pat kompleksinis fizinis gebėjimas - šoklumas. 

LEU laboratorijoje atlikti testai fiziniams gebėjimams bei kai kuriems funkciniams rodikliams 

matuoti: 

 Siekimas sėdint (lankstumas). Įranga: vieno metro ilgio liniuotė, lipni juosta. Liniuotė 

priklijuota prie grindų. Atsisėsti ir ištiesti kojas taip, kad liniuotė būtų išilgai tarp kojų, o atstumas nuo vieno 

kulno iki kito – apie 12,5 cm. Pasislinkti tiek, kad kojų kulnai būtų sulig 37,5 cm padala ant liniuotės. Sėdint 

lėtai lenktis pirmyn, stengtis pasiekti kuo toliau. Fiksuotas rezultatas – centimetrai, kuriuos sugebėjo 

pasiekti; 

 Rankų lenkimas ir tiesimas (atsispaudimai) atremtyje gulint (viršutinės kūno dalies 

stiprumas). Fiksuotas atsispaudimų skaičius per vieną minutę; 

 Kybojimas ištiestomis rankomis, delnais į priekį (viršutinės kūno dalies jėga). Fiksuotas 

sekundţių skaičius, kurį iškybojo; 

 Trijų minučių uţlipimų ir nulipimų ant suolelio testas (aerobinė ištvermė). Įranga: 15cm ir 

25cm suoleliai, chronometras, metronomas. Eiga: atsistoti veidu į suolelį, per minutę atlikti 22 pilnus 

ţingsnius (abi kojos ant suolelio, abi kojos ant ţemės), ţingsniuoti tris minutes. Fiksuojamas pulso daţnis 

iškart po krūvio ir pulso daţnis po vienos poilsio minutės. Pulso daţnis skaičiuojamas 15 s ir dauginamas iš 

4, gaunamas širdies susitraukimų daţnis per minutę. 
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Fizinio išsivystymo rodikliams matuoti: 

 Ūgis (cm). Ūgis matuotas Soehnle firmos Waagen balances ūgio matuokliu; 

 Kūno masė (kg). Išskaičiuotas KMI; 

 Riebalų masė ( % ) – Fitness scale (Soehnle) professional svarstyklėmis; 

 Spirometrija. 

Plaučių funkcijos tyrimai: atlikti spirometru taikant SpidaXpert programą organizmo funkcinės 

ramybės sąlygomis. Nustatyta: gyvybinė plaučių talpa litrais, forsuota gyvybinė plaučių talpa litrais (FVC), 

forsuoto iškvėpimo tūris per pirmą sekundę litrais (FEV1), maksimalaus iškvėpimo srovės greitis (PEF, 1/s). 

Naudota SpidaXpert programa pateikia rezultatus skaitmenine ir grafine reikšmėmis (spirogramą, 

srovės ir tūrio kreivę). Į spirometrą įvedus tiriamojo amţių, lytį, ūgį apskaičiuojami rodikliai ir automatiškai 

lyginama su norminiais dydţiais. 

Tyrimo metu spirometru buvo atliekami kvėpavimo pratimai laikantis spirometrijos metodo 

reikalavimų. 

 

2.2. TIRIAMOJI IMTIS 

 
Tyrimo imtis tikslinė. Tyrime dalyvavo Vilniaus gimnastikos mokyklos aerobinės gimnastikos 

grupės 6 – 12 metų sportininkės (n = 18). Šešiamečių (n = 2) sportinis staţas buvo nuo 0,5 iki 1m., 

aštuonmečių (n = 2) sportinis staţas nuo 0,5 iki 3m., devynmečių (n = 6) sportinis staţas nuo 0,5 iki 4 m , 

vienuolikmečių (n = 2) – nuo 0,5 iki 4 m, dvylikmečių (n = 6) – nuo 0,5 iki 6m. 

 

 
 

1 pav. Tiriamoji imtis  

2 

8 

8 6 metai (sportinis stažas nuo 0,5 iki
1 metų)

8-9 metai (sportinis stažas nuo 0,5
iki 3 metų)

11-12 metų (sportinis stažas nuo 0,5
iki 6 metų)
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2.3. METINIO TRENIRUOČIŲ CIKLO STRUKTŪRA IR TURINYS 

 

Metinė sportinės aerobikos treniruočių apimtis – 484 val., o turinį sudarė teorinis ir praktinis 

sportuojančiųjų rengimas (2 lentelė). 

2 lentelė 

Metinio treniruotės ciklo struktūra 

Metinio treniruotės ciklo turinys Val. % 

Teorinis rengimas 12 2,5 

Praktinis rengimas 472 97,5 

Iš viso 484 100 

 

Praktinį sportininkų rengimą sudarė bendrasis (BFP) ir specialusis fizinis rengimas (SFP) (2 

pav.). BFP sudarė 40proc., o SFP – 60 proc. viso praktinio rengimo turinio. 

 

 
2 pav. Metinio treniruotės ciklo praktinio rengimo struktūra 

 

BFP turi garantuoti sportininkų pagrindinių fizinių gebėjimų lavinimą, tačiau atsiţvelgiant į 

sporto šaką ar rungtį įvairių sportininkų BFP skiriasi. Todėl aerobinės gimnastikos sportininkių BFP 

sudaro fizinių gebėjimų būtinų siekiant pasirinktos sporto šakos sėkmingų rezultatų tikslingas 

lavinimas. Kadangi kalbame apie vaikų amţiaus grupę (6-11m.) pratybose taikytas kompleksinis 

BFP. 

SFP turinį sudarė pratimai, skirti specialiesiems fiziniams gebėjimams ugdytis, bei techninis 

sportininkių rengimas: atskirų aerobinės gimnastikos varţybinių elementų, junginių mokymasis ir 

tobulinimas, varţybinio pratimo technikos tobulinimas (3 lentelė). 
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3 lentelė 

Aerobinės gimnastikos treniruočių specialaus fizinio parengtumo (SFP) turinys 

SFP turinys Val. Proc. 

A grupės pratimai*  20 7 

B grupės pratimai**  20 7 

C grupės pratimai***  20 7 

D grupės pratimai ****  30 10,7 

Atskirų elementų mokymasis ir tobulinimas  50 17,7 

Junginiai  50 17,7 

Varžybiniai pratimai  93 32,9 

Iš viso 283 100 

* - dinaminė jėga 

** - statinė jėga 

*** - šuoliai 

**** - lankstumas ir pusiausvyra (Aleksandravičienė, 2012) 
 

Iš 3 lentelės matyti, kad dinaminės ir statinės jėgos ugdymui bei šuolių mokymui SFP skirtas 

vienodas valandų skaičius - po 20 val. kiekvienai grupei. Lankstumo ir pusiausvyros ugdymui skirta 

daugiau valandų – 30. Daugiausiai valandų (arba 32,9 proc.) programoje skirta varţybinių pratimų 

choreografijai, mokymuisi ir atlikimui. Po 50 valandų skirta atskirų judesių, sudėtingumo elementų 

mokymuisi ir tobulinimui, bei judesių junginių sudarymui ir mokymuisi. Išsamesnis SFP turinys 

pateiktas 2 priede. 

4 lentelėje pateikiami duomenys apie metinį treniruočių skaičių, treniruočių skaičių per 

savaitę bei vienos treniruotės trukmę. 

4 lentelė 

Metinis treniruočių skaičius, treniruočių skaičių per savaitę bei vienos treniruotės trukmė 

Parametrai Dienų 

skaičius per 

metus 

Valandų skaičius 

per metus 

Kartai per savaitę Vienerių pratybų 

trukmė (min.) 

Pratybos 242 484 5 60-90 

Varţybos 13 65-70 - - 

 

5 lentelėje pateikiamas metinis treniruočių planas 
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5 lentelė 

Aerobinės gimnastikos vaikų amţiaus grupės metinis treniruočių planas 

 

Metininiame treniruočių plane (5 lentelė) matyti, kad yra du varţybiniai periodai. Pirmasis 

varţybų periodas trunka nuo spalio vidurio iki gruodţio vidurio, antrasis - nuo vasario vidurio iki 

birţelio vidurio. Jų metu vyksta kontrolinės, moksleivių lygos, Lietuvos Respublikos taurės 

varţybos bei vaikų, jaunučių pirmenybės, atviri uţsienio šalių čempionatai. Varţybų periodu 

treniruočių turinyje dominuoja SFP (80 %) ir daugiausiai laiko skiriama varţybinių pratimų 

mokymuisi bei tobulinimui. 

Pereinamajame periode (nuo birţelio vidurio iki rugpjūčio pabaigos) treniruočių pagrindą 

sudaro BFP (80 %). 

Metiniame treniruočių cikle išskiriami du parengiamieji periodai – pirmasis nuo rugsėjo 

pradţios iki spalio vidurio, antrasis - nuo gruodţio vidurio iki vasario vidurio. Jų metu BFP sudaro 

60proc., SFP – 40proc. treniruočių programos turinio. Varţybinių pratimų mokymas sudaro 20 % 

viso SFP, o atskirų judesių, elementų mokymasis bei junginių sudarymas ir mokymasis - po 40 %. 

Iš viso metiniame cikle numatomos 242 treniruočių ir 13 varţybų dienų. 

6 lentelėje pateikiamas varţybų periodo vienos savaitės trukmės mikrociklo fizinio krūvio 

turinys. Mikrociklą sudaro penkios treniruotės, kurių bendra trukmė – 10 akademinių valandų. 

Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. BFP mikrocikle sudaro 15,5 proc., SFP 84,5 proc.. 

Varţybų pratimo mokymasis bei tobulinimas mikrocikle sudaro 54 proc., atskirų elementų 

mokymasis – 22,3 proc., junginių iš pagrindinių ţingsnių, bei sudėtingumo elementų - 23,7 proc.. 

 

6 lentelė 

MĖNESIAI IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 
IŠ VISO PERIODAI 

 
PARENGIA-

MASIS 

VARŢYBINIS 

1 
PARENGIAMASIS VARŢYBINIS 2 PEREINAMASIS 

Treniruočių 

dienų skaičius 
22 20 20 20 22 17 21 18 21 18 21 22 242 

Treniruočių 

valandų 

skaičius 
44 40 40 40 44 34 42 36 42 36 42 44 484 

Varţybų 

dienų skaičius 
 1 1 2  2 1 4  2   13 

BFP ir SFP (100 %) 

BFP % 40 20 20 20 40 40 20 20 20 20 80 80 
 

SFP % 60 80 80 80 60 60 80 80 80 80 20 20 

SFP (100%) 

Atskiri 

elementai % 
40 30 20 20 40 30 30 20 20 20 45 40 

 Junginiai % 40 30 20 30 40 30 25 20 20 30 45 40 

Varţybų 

pratimas % 
20 40 60 50 20 40 45 60 60 50 10 20 
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Aerobinės gimnastikos sportininkų varţybų periodo vienos savaitės trukmės mikrociklo 

fizinio krūvio turinys 

 

7 lentelėje pateikta varţybinio periodo vienų pratybų struktūra ir turinys.  

7 lentelė 

Varţybinio periodo vienų pratybų struktūra ir turinys lentelė 

 

 

 

Savaitės dienos          val 

TRENIRUOTĖS DALYS (min) 

BFP 

SFP 

ELEMENTAI JUNGINIAI 
VARŢYBŲ 

PRATIMAS 

PIRMADIENIS 2 15 20 20 35 

ANTRADIENIS 2 15 15 20 40 

TREČIADIENIS 2 10 15 20 45 

KETVIRTADIENIS 2 15 20 15 40 

PENKTADIENIS 2 15 15 15 45 

ŠEŠTADIENIS - - - - - 

SEKMADIENIS - - - - - 

IŠ VISO 14 70 85 90 205 

 

Dalys ir laikas Turinys Tikslas 

Parengiamoji 

dalis 

(12min.) 

3min. 

Lengvas bėgimas, keičiant kryptis, aukštai 

keliant kelius, pėda liečiant sėdmenis, su 

įvairiais rankų judesiais. 

Įšildyti raumenyną, 

parengti širdies 

kraujotakos sistemą. 

3min. 
Pristatomas ţingsnis šuoliuku, keičiant kryptis, 

su įvairiais rankų judesiais. 

Koordinacijos 

gerinimas 

6min. 

Atskiri pratimai rankų, liemens, nugaros, kojų 

raumenims, dubens sąnario lenkiamųjų, 

keturgalvio, stuburą tiesiamųjų, blauzdos 

dvilypio raumenų, pakinklių bei achilo 

sausgyslių dinaminis tempimas stovint. 

Padidinti lankstumą ir 

raumenų elastingumą 

Pagrindinė 

dalis 

(72min.) 

10min. 

Srautiniu metodu pagrindinių aerobinės 

gimnastikos ţingsnelių kartojimas su rankų 

judesiais. 

Technikos tobulinimas 

6min. 

Šuoliukai su rankų judesiais. 

Mostai kojomis pirmyn, į šalis, atgal (vertikalūs 

špagatai ). 

Tobulinti šuolių 

techniką, gerinti 

lankstumą 

 

8min. 

Varţybiniame pratime atliekamų 

 C ir D grupių sudėtingumo elementų 

kartojimas. 

Technikos tobulinimas 

8min. 
Varţybiniame pratime atliekamų A ir B grupių 

sudėtingumo elementų kartojimas. 

Technikos tobulinimas 

30min. 

Varţybinių pratimų atlikimas. Individualus 

atskirų junginių ir sudėtingumo elementų 

kartojimasis. 

Pasiruošti varţyboms, 

gerinti koordinacinius 

gebėjimus, didinant 

ţinomų judesių seką  

10min. 

Pratimai pilvo raumenims stiprinti (ant paklotų 

ir gimnastikos sienelės). 

Špagatai nuo pakilų, 

Didinti raumenų jėgą, 

sustiprinti raumenyną, 

gerinti lankstumą. 

Baigiamoji dalis 

(6 min.) 

Tempti tas raumenų grupes, kurios buvo 

apkrautos. Aptarimas. 

Organizmo 

atsigavimas. Klaidų 

taisymas 
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3. 6 – 11 METŲ AEROBINĖS GIMNASTIKOS SPORTININKIŲ FIZINIŲ 

GEBĖJIMŲ KAITOS METINIU TRENIRUOČIŲ CIKLU TYRIMO 

REZULTATŲ ANALIZĖ IR APTARIMAS 

 

3.1. FIZINIO IŠSIVYSTYMO RODIKLIAI 

 

3 paveiksle pateikiami aerobinės gimnastikos treniruotes lankančių tiriamųjų fizinio 

išsivystymo duomenys. Iš 3 paveikslo matyti, kad šešiamečių ūgio vidurkis tyrimo pirmajame etape 

buvo 117,5 cm, antrajame 120 cm, trečiajame 123 cm. Per metus mergaitės vidutiniškai paaugo 5,5 

cm (A - 6 cm, B – 5 cm). Lyginant su S.Norkaus metodinėje priemonėje ,,Pradinukų fizinio 

pajėgumo diagnostika― (2002) pateiktais duomenimis, tirtas mergaitės pirmajame etape galima 

įvardinti ţemesnes nei vidutinio ūgio (114-120 cm), o trečiajame - vidutinio ūgio (121-123 cm). 

Tirtųjų šešiamečių svorio vidurkis kito tokia seka: pirmajame etape buvo 22,4 kg, antrajame 

– nepakito, trečiajame padidėjo iki 24 kg. Per metus minėtų mergaičių svoris vidutiniškai padidėjo 

1,6 kg. Lyginant su Norkaus (2002) pateiktais duomenimis, pirmame etape mergaičių svoris buvo 

aukščiau vidutinio (22-23 kg), o jau trečiame - aukštas (=>24 kg). 

Kūno masės indekso vidurkis per metus kito nuo 16,15 iki 15,75. 

Kadangi buvo tirtos tik dvi šešiametės, statistiškai patikimų skirtumų, stebint jų fizinio 

išsivystymo rodiklių kaitą, nerasta. 

 
3 pav. Šešiamečių mergaičių fizinio išsivystymo rodiklių kaita per metus 

 

8 lentelėje pateikiami 8-9 metų mergaičių fizinio išsivystymo rodikliai. Iš 8 lentelės matyti, 

kad 8–9 metų tirtų mergaičių ūgio vidurkis pirmajame tyrimo etape buvo 134,3 cm, antrajame – 
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138,5 cm, trečiajame - 141,6 cm. Per metus mergaitės vidutiniškai paaugo 7,3 cm, ir šis skirtumas 

yra statistiškai reikšmingas (p<0,000). 

Lyginant su pateiktais Norkaus (2002) duomenimis, pirmajame etape viena iš tirtų 

aštuonmečių buvo labai ţema 114 cm (<=122 cm), o kita labai aukšta – 138 cm (=>136), praėjus 

metams abi paaugo vidutiniškai 8,5 cm (viena 8 cm, kita 9 cm). Pirmosios mergaitės ūgio lygis 

pakilo iki ţemiau vidutinio (123-127 cm), o antroji taip ir liko labai aukšto ūgio grupėje - 146 cm 

(=>136 cm). 

Analizuojant devynmečių fizinio išsivystymo rodiklius, matyti, kad jų ūgio vidurkis 

pirmame tyrimo etape, lyginant su Norkaus (2002) duomenimis buvo vidutinis – 137 cm (134-137 

cm), paskutiniame šios mergaitės jau buvo priskirtos labai aukštoms (=>142)., jų ūgio vidurkis 

buvo 144 cm. 

8–9 metų tirtų mergaičių svorio vidurkis pirmajame tyrimo etape buvo 28,8 kg, antrajame – 

130,7 kg, trečiajame – 132,9 kg. Aštuonmetės per metus vidutiniškai pasunkėjo 2,05 kg, 

devynmetės – 4,95 kg. 8-9 metų mergaičių kūno masė per metus statistikai reikšmingai išaugo 

(p<0,000). 

Aštuonmečių kūno svorio vidurkis pirmame tyrimo etape buvo 22,95 kg. Lyginant su 

Norkaus (2002) duomenimis mergaičių svoris buvo ţemo lygio (<=22 kg), po metų minėtų 

mergaičių kūno svorio vidurkis buvo 25 kg, ir jas jau priskirti prie ţemiau vidutinio lygio (23-25 

kg) (Norkus, 2002). 

Devynmečių kūno masės vidurkis per metus kito nuo 30,75 kg iki 35,7 kg. Pirmame tyrimo 

etape, lyginant su Norkaus (2002) duomenimis jos buvo vidutinio svorio (29-30 kg), po metų – 

aukšto lygio (=>35 kg). 

Aštuonmečių kūno masės indekso vidurkis per metus kito nuo 14,3 iki 13,6, devynmečių – 

nuo 16,3 iki 17,1. 

Tarp pirmo – antro tyrimų etapų aštuonmečių svoris pakito statistiškai reikšmingai 

(p=0,049), tarp pirmo – trečio statistiškai reikšmingai skyrėsi ūgis (p=0,037). 

Kiekvieno pusmečio devynmečių ir ūgio, ir svorio rodiklių kaita buvo statistiškai 

reikšminga (p=0,00; p=0,01). KMI statistikai reikšmingai skyrėsi, lyginant antro ir trečio tyrimo 

etapų rezultatus (p=0,032). 
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8 lentelė 

8-9 metų (n=8) mergaičių fizinio išsivystymo rodiklių kaita per metus 

Rodikliai 

 

Tyrimo etapai 

Ūgis (cm) 

X ± Sx 

Svoris (kg) 

X ± Sx 

KMI 

X ± Sx 

I 134,3 ± 3,172 28,8 ± 1,774 15,85 ± 0,443 

II 138,5 ± 3,207 30,8 ± 2,079 15,89 ± 0,631 

III 141,6 ± 2,964 32,9 ± 2,114 16,23 ± 0,689 

Skirtumų 

patikimumas 

I-II 0,000 0,001 0,869 

II-III 0,000 0,003 0,109 

I-III 0,000 0,000 0,250 

 

9 lentelėje pateikiami 11-12 mergaičių fizinio išsivystymo rodikliai. Iš jos matyti, kad 11–12 

metų tirtų mergaičių ūgio vidurkis pirmame etape buvo 152,3 cm, antrame – 155,6 cm, trečiame – 

158,4 cm. Per metus jos vidutiniškai paaugo 7,3 cm (11 m. – 7,3 cm; 12 m. – 4,2 cm). Statistiškai 

reikšmingas ūgio skirtumas pastebėtas tik tarp antro ir trečio tyrimo etapų (p=0,001). 

Lyginant su orientacinėmis vertinimo skalėmis, pateiktomis Eurofit‗e (Volbekienė,2002) 

vienuolikmetės pirmame tyrimo etape buvo ţemo ūgio (1,36-1,40 cm), po metų - aukščiau vidutinio 

(1,58-1,62 cm). Statistiškai patikimai vienuolikmečių mergaičių ūgis pakito tik tarp antro – trečio 

tyrimo etapų (p=0,045). 

Dvylikametės, lyginant su Eurofit‗o orientacinėmis vertinimo skalėmis, visuose etapuose 

buvo vidutinio ūgio (157,8 -1,61 cm). Jų ūgis statistiškai reikšmingai pakito tarp antro - trečio 

tyrimo etapų (p=0,014). 

11–12 metų tirtų mergaičių svoris pirmame etape buvo vidutiniškai 39,7 kg, antrame - 42,5 

kg, trečiame – 45,7 kg. Per metus jos vidutiniškai pasunkėjo 6 kg (11m. – 5 kg; 12m. – 6,37 kg). 

Statistiškai reikšmingas svorio skirtumai stebimi visais tyrimo etapais: tarp pirmo – antro (p=0,001) 

ir tarp pirmo – trečio (p=0,000) tyrimo etapų. 

Lyginant su orientacinėmis vertinimo skalėmis, pateiktomis Eurofit‗e, vienuolikmetės 

pirmame tyrimo etape buvo tarp ţemo ir ţemiau vidutinio svorio, po metų – ţemiau vidutinio svorio 

(32,3-35,8 kg). 

Dvylikamečių svoris pagal Eurofit‗o skales ir pirmame etape ir po metų buvo vidutinis (44,6 

-48,6 kg). Dvylikamečių svorio kaita visais tyrimų etapais buvo statistiškai reikšminga (p<0,00; 

p<0,01). 

KMI vienuolikmečių išliko beveik nepakitęs (16,2-16,0), o dvylikamečių statistiškai 

reikšmingai kito tarp pirmo ir trečio etapo (p<0,037). 
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9 lentelė 

11–12 metų (n=8) mergaičių fizinio išsivystymo rodiklių kaita per metus 

Rodikliai 

 

Tyrimo etapai 

Ūgis (cm) 

X ± Sx 

Svoris (kg) 

X ± Sx 

KMI 

X ± Sx 

I 152,3 ± 3,736 39,7 ± 2,401 17,10 ± 0,681 

II 155,6 ± 2,549 42,6 ± 2,280 17,55 ± 0,694 

III 158,4 ± 2,464 45,8 ± 2,527 18,21 ± 0,808 

Skirtumų 

patikimumas 

I-II 0,171 0,001 0,403 

II-III 0,001 0,005 0,093 

I-III 0,054 0,000 0,105 

 

3.2. SPORTININKIŲ FIZINIO PARENGTUMO RODIKLIŲ (PAGAL 

EUROFIT‗Ą) KAITA 

 

3.2.1. Šešiamečių sportininkių fizinio parengtumo rodikliai. 

 

Tiriamojoje imtyje buvo tik dvi šešiametės sportininkės (jas ţymėsime: sportininkė A, 

sportininkė B), todėl jų fizinio parengtumo rodikliai analizuojami kiekvienos atskirai. 

Aerobinės gimnastikos šešiamečių mergaičių Eurofit‗o testų rezultatai pateikti 4-8 

paveiksluose. 

Flamingo testo rezultatai rodo, kad abiejų sportininkių pusiausvyra pagerėjo. Tiriamosios A 

testo rodikliai pagerėjo nuo 19 iki 7, o tiriamosios B – nuo 10 iki 7 bandymų išlaikyti pusiausvyrą 

kartų (4 pav.). 

 

 
4 pav. Aerobinės gimnastikos šešiamečių mergaičių flamingo testo rezultatai 
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Tepingo testo rezultatai rodo, kad galūnės judesio greitis tiriamosios A padidėjo nuo 243 ms 

iki 199 ms, tiriamosios B – nuo 235 ms iki 211 ms (5 pav.). 

 

5 pav. Aerobinės gimnastikos šešiamečių mergaičių tepingo testo rezultatai 

 

Šuolio į tolį iš vietos rodikliai abiejų tiriamųjų išaugo nevienodai: tiriamosios A pirmame 

etape buvo 107 cm, antrame - 114 cm (d =7 cm), tiriamosios B – 120 cm ir 139 cm (d = 19 cm) (6 

pav.). 

 

6 pav. Aerobinės gimnastikos šešiamečių mergaičių šuolio į tolį testo rezultatai 
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Pilvo raumenų ištvermė vidutiniškai pagerėjo nuo 17 ik 22 atsilenkimų per pusę minutės. 

Šešiametės A pirmame etape atsilenkimų skaičius buvo 14, antrame etape - 21, tiriamosios B - 

pirmame etape – 19, antrame – 23 kartai per 30 s (7 pav.). 

 

7 pav. Aerobinės gimnastikos šešiamečių mergaičių sėstis-gultis testo rezultatai 

Tyrimai rodo, kad abiejų mergaičių vikrumo rodikliai pagerėjo: mergaitės A šaudyklinio 

bėgimo laikas sutrumpėjo nuo 303 s iki 260 s (d=43 s), sportininkės B - nuo 245 s iki 220 s (d=25s) 

(8 pav.). 

 

8 pav. Aerobinės gimnastikos šešiamečių mergaičių šaudyklinio bėgimo (5 x 10 m) testo 

rezultatai 

Lyginant šešerių metų mergaičių fizinio parengtumo rodiklius su S.Norkaus metodinėje 

priemonėje ,,Pradinukų fizinio pajėgumo diagnostika― (2002) pateiktais duomenimis, matyti (3 

priedas), kad pirmame tyrimo etape mūsų tirtų šešiamečių šaudyklinio bėgimo rodikliai buvo ţemo 
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lygio (=>275ms), o jau antrame etape – aukšto lygio (<=250ms). Aerobinės gimnastikos 

sportininkių flamingo ir tepingo testų rodikliai pirmame etape buvo aukščiau vidutinio (pagal 

Norkų, flamingo testas -17 -15 n/min. , teping testas - 268-248ms), antrajame – aukšto lygio 

(flamingas - =>14 n/min.; tepingas - <=224ms). Tirtų šešiamečių šuolio į tolį ir sėstis gultis 

rezultatai jau pirmame etape buvo aukšto lygio, lyginant pagal Norkaus pateiktas skales (šuolis į tolį 

=>108 cm, sėstis ir gultis =>14 n/30). Per antrąjį tyrimą uţfiksuoti dar geresni rezultatai. 

 

3.2.2. 8-9 metų sportininkių fizinio parengtumo rodikliai. 

 

Aerobinės gimnastikos aštuonmečių mergaičių Eurofit‗o testų rezultatai pateikti 9 paveiksle. 

 

 

9 pav. Aerobinės gimnastikos aštuonmečių mergaičių Eurofit‘o testų rezultatai 

Flamingo testo rezultatai rodo, kad bandymas išlaikyti pusiausvyrą nuo pirmo tyrimo etapo 

iki antro pagerėjo vidutiniškai nuo 14 iki 3 kartų. Lyginant aštuonerių metų mergaičių fizinio 

parengtumo rodiklius su S.Norkaus metodinėje priemonėje ,,Pradinukų fizinio pajėgumo 

diagnostika― (2002) pateiktais duomenimis, matyti (3 priedas), kad pirmojo tyrimo etapo flamingo 

testo rezultatas buvo aukščiau vidutinio lygio (15-13 n/min.), o antrojo – labai aukštas (=>12 

n/min.). 

Aštuonmečių tepingo testo rezultatai pagerėjo nuo 223 s iki 186 s. Tepingo testo rezultatai, 

lyginant su Norkaus (2002) duomenimis, pirmame etape buvo ţemiau vidutinio lygio (241-214ms) 

– antrame aukščiau vidutinio lygio (193-169ms) (3 priedas). 
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Aštuonmečių šuolio į tolį iš vietos testo rezultatai vidutiniškai pagerėjo 9 cm (nuo 112 cm 

iki 121 cm). Lyginant su Norkaus (2002) duomenimis, pirmojo etapo rezultatai buvo ţemo lygio 

(<=115 cm), antrojo - ţemiau vidutinio lygio (116-127 cm) (3 priedas). 

Mergaičių pilvo raumenų ištvermė nuo pirmojo tyrimo (15 kartų) iki antrojo (23 kartų) 

vidutiniškai pagerėjo 8 atsilenkimais per pusę minutės. Remiantis Norkaus (2002) duomenimis, 

pirmojo testo rezultatą galime priskirti prie ţemiau vidutinio lygio (13-15 n/30s), antrojo prie labai 

aukšto (18-19 n/30s) (3 priedas). 

Tirtų aštuonmečių vikrumo rodikliai vidutiniškai pagerėjo nuo 253ms iki 240ms. Pirmojo 

etapo rezultatas, lyginant su Norkaus (2002) pateiktais duomenimis, buvo ţemiau vidutinio lygio 

(257-249ms), antrojo – aukščiau vidutinio lygio (242-234ms). 

Nors visi tiriamųjų aštuonmečių rezultatai pagerėjo, tačiau dėl maţos imties, statistiškai 

reikšmingų skirtumų nerasta. 

Aerobinės gimnastikos devynmečių mergaičių Eurofit‗o testų rezultatai pateikti 10 

paveiksle. 

 

10 pav. Aerobinės gimnastikos devynmečių mergaičių Eurofit‘o testų rezultatai 

Flamingo testo rezultatai rodo, kad devynmečių sportininkių pusiausvyra statistiškai 

reikšmingai pagerėjo (p=0,011). Pirmame etape bandymų išlaikyti pusiausvyrą skaičius buvo 11, 

antrame – 6. Lyginant su Norkaus (2002) pateiktais duomenimis, jau pirmame etape testo rezultatų 

vidurkis buvo aukšto lygio (14-12 n/1min.) – antrame dar pagerėjo (3 priedas). 

Devynmečių tepingo testo rezultatai rodo, kad galūnės judesio greitis pakito statistiškai 

reikšmingai – nuo 194 iki 153ms (p=0,016). Pirmame etape, lyginant su Norkaus (2002) pateiktais 
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duomenimis, testo rezultatų vidurkis buvo ţemiau vidutinio lygio (211-185ms), antrame – aukščiau 

vidutinio lygio (165-149ms) (3 priedas). 

Mergaičių kojų raumenų staigioji jėga pakito statistiškai reikšmingai – vidutiniškai nuo 

132cm iki 146 cm (p=0,016). Pirmame tyrimo etape šuolio į tolį devynmečių rezultatų vidurkis, 

remiantis Norkaus (2002) duomenimis, buvo ţemiau vidutinio lygio (121-138 cm), antrame – 

aukščiau vidutinio lygio (144-150 cm) (3 priedas). 

Devynmečių pilvo raumenų ištvermės rodikliai vidutiniškai pagerėjo nuo 18 iki 22 n/30s, 

skirtumas statistiškai reikšmingas (p=0,000). Pirmame tyrimo etape rezultatų vidurkis pagal Norkų 

(2002) buvo vidutinio lygio (18-19 n/30s), antrame – aukšto lygio (20-21 n/30s) (3 priedas). 

Aerobinės gimnastikos devynmečių mergaičių vikrumo rodikliai pagerėjo nuo 247ms 

(ţemas lygis =>245ms, Norkus, 2002) iki 204ms (aukštas lygis <=221ms, Norkus, 2002). 

Skirtumas statistiškai reikšmingas (p=0,029). 

Toliau bus analizuojami 8-9 metų mergaičių rezultatų kaita per metinį treniruočių ciklą. Šios 

amţiaus grupės rezultatai pateikiami apjungiant, siekiant atskleisti aerobinės gimnastikos vaikų 

amţiaus grupėje besivarţančių vaikų rezultatų kitimo tendencijas., nes būtent 8-9 metų vaikai 

varţosi toje pačioje amţiaus grupėje. 

Aerobinės gimnastikos 8 –9 metų mergaičių Eurofit‗o testų rezultatai pateikti 10 lentelėje. 

10 lentelė 

Aerobinės gimnastikos 8 –9 metų mergaičių Eurofit‘o testų rezultatų kaita per metinį 

treniruočių ciklą 

Testai 
Tyrimo 

etapai 

Aritmetinis 

vidurkis 

± Sx 

d t p 

Flamingas (n/1min.) 
1 11.63 ± 1.64 

6.75 4.918 0.002 
2 4.88 ± 0.83 

Tepingas (ms) 
1 200.75 ± 11.63 

39.75 4.597 0.002 
2 161 ± 8.70 

Šuolis į tolį (cm) 
1 127 ± 5.80 

12.5 4.278 0.004 
2 139.5 ± 5.22 

Sėstis-gultis (n/30s) 
1 17.13 ± 0.93 

5.25 7.233 0.000 
2 22.38 ± 0.63 

Šaudyklinis bėgimas 

(ms) 

1 248.63 ± 9.88 
35.625 3.095 0.017 

2 213 ± 7.04 

 

Iš 10 lentelės matyti, kad visi 8-9 metų mergaičių visų testų rodikliai per metinį treniruočių 

ciklą pakito statistiškai reikšmingai: flamingo testo rodikliai sumaţėjo 6,75 bandymais išlaikyti 

pusiausvyrą ( p=0,002), tepingo testo laikas sutrumpėjo 200,75 ms iki 161 ms (p=0,002), 

šaudyklinio bėgimo – nuo 248,63 ms iki 213 ms (p=0,017), šuolio į tolį rezultatas išaugo 12,5 cm 

(p=0,004), sėstis- gultis rezultatas – 5,25 karto per 30s (p=0,000). 
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Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, kad parengta metinio treniruočių ciklo 

programa reikšmingai pagerino sportuojančių 8-9 mergaičių fizinio parengtumo rodiklius. 

 

3.2.3. 11-12 metų mergaičių fizinio parengtumo rodikliai. 

 

Aerobinės gimnastikos vienuolikmečių mergaičių Eurofit‗o testų rezultatai pateikti 11 

paveiksle. 

 

11 pav. Aerobinės gimnastikos vienuolikmečių mergaičių Eurofit‘o testų rezultatų kaita per 

metinį treniruočių ciklą 

 

Flamingo testo rezultatai rodo, kad vienuolikmečių sportininkių pusiausvyra pagerėjo: 

pirmame etape bandymų išlaikyti pusiausvyrą skaičius buvo 6, antrame – 2,5. Lyginant su Eurofit‗o 

(Volbekienė, 2002) pateiktomis orientacinėmis vertinimo skalėmis, pirmojo testo rezultato vidurkis 

buvo aukščiau vidutinio lygio (7-4 n/min.), antrojo – aukšto lygio (1-2 n/min.) (3 priedas). 

Vienuolikmečių tepingo testo rezultatai pagerėjo nuo 157 ms iki 139 ms. Lyginant su 

Eurofit‗o duomenimis pirmojo tyrimo rezultatų vidurkis buvo ţemiau vidutinio lygio (155-147 ms), 

antrojo – vidutinio lygio (140-139 ms) (3 priedas). 

Šuolio į tolį iš vietos testo rezultatai pagerėjo nuo 155 cm iki 182 cm. Lyginant su Eurofit‗o 

duomenimis pirmojo tyrimo rezultatų vidurkis buvo vidutinio lygio (144-153 cm), antrojo – aukšto 

lygio (181-190 cm) (3 priedas). 

Vienuolikmečių sportininkių pilvo raumenų ištvermė vidutiniškai pagerėjo nuo 18 iki 24 

atsilenkimų per pusę minutės. Pirmojo tyrimo etapo testo sėstis-gultis rezultatų vidurkis, lyginant su 
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Eurofit‗u, buvo ţemiau vidutinio lygio (18-20 n/30s), antrojo – vidutinio lygio (22-24 n/30s) (3 

priedas). 

Vienuolikmečių mergaičių vikrumo rodikliai vidutiniškai pagerėjo nuo 227 ms iki 197 ms. 

Pirmojo etapo rezultatas, lyginant su Eurofit‗u buvo vidutinio lygio (233-222 ms), antrojo – aukšto 

lygio (197-181 ms) (3 priedas). 

Tyrimas rodo kad vienuolikmečių visų testų rodikliai per metinį treniruočių ciklą pagerėjo, 

bet statistiškai reikšmingų skirtumų neuţfiksuota dėl maţos tiriamųjų imties (n=2). 

Aerobinės gimnastikos dvylikamečių mergaičių Eurofit‗o testų rezultatai pateikti 12 

paveiksle. 

  

12 pav. Aerobinės gimnastikos dvylikamečių mergaičių Eurofit‘o testų rezultatų kaita per 

metinį treniruočių ciklą 

 

Flamingo testo rezultatai rodo, kad dvylikamečių sportininkių pusiausvyra pagerėjo labai 

neţymiai - nuo 5 iki 4 bandymų išlaikyti pusiausvyrą. Lyginant su Eurofit‗o (Volbekienė, 2002) 

pateiktomis orientacinėmis vertinimo skalėmis, abiejų testų rezultatų vidurkiai buvo aukščiau 

vidutinio lygio (6-3 n/min.) (3 priedas). 

Dvylikamečių tepingo testo rezultatai pagerėjo nuo 131 ms iki 123 ms (p>0,05). Lyginant su 

Eurofit‗o (2002) duomenimis, pirmojo tyrimo rezultatų vidurkis buvo vidutinio lygio (132-125 ms), 

antrojo – aukščiau vidutinio lygio (123-111 ms) (3 priedas). 

Kojų raumenų staigioji jėga pakito statistiškai reikšmingai – d = 11 cm (p=0,019). Pirmame 

tyrimo etape šuolio į tolį dvylikamečių rezultatų vidurkis, remiantis Eurofit‘o (2002) duomenimis, 
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buvo vidutinio lygio (154,4-164,5 cm), antrame – aukščiau vidutinio lygio (174,5-184,6 cm) (3 

priedas). 

Dvylikamečių mergaičių pilvo raumenų ištvermės rodiklių vidurkis pagerėjo nuo 22 iki 25 

kartų per 30s, skirtumas statistiškai reikšmingas (p=0,019). Pirmame tyrimo etape rezultatų vidurkis 

buvo ţemiau vidutinio lygio (Eurofit‘as, 2002) (19-21 n/30s), antrame – vidutinio lygio (23-25 

n/30s) (3 priedas). 

Sportininkių vikrumo testo rodikliai vidutiniškai pagerėjo nuo 213 ms iki 198 ms. Pirmojo 

etapo rezultatas, lyginant su Eurofit‗u, išliko aukščiau vidutinio lygio (213-200 ms) (3 priedas). 

Toliau bus analizuojami 11-12 metų mergaičių rezultatų kaita per metinį treniruočių ciklą. 

Šios amţiaus grupės rezultatai pateikiami apjungiant, siekiant atskleisti aerobinės gimnastikos šioje 

vaikų amţiaus grupėje besivarţančių vaikų rezultatų kitimo tendencijas, nes 11-12 metų vaikai 

varţosi toje pačioje amţiaus grupėje. 

Aerobinės gimnastikos 11 –12 metų mergaičių Eurofit‗o testų rezultatai pateikti 11 lentelėje. 

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, 11-12 metų mergaičių visų testų rezultatai per metinį treniruočių 

ciklą pagerėjo. Statistiškai reikšmingi skirtumai uţfiksuoti keturiuose iš penkių testų: tepingo 

(d=10,5 ms; p=0,009), šuolio į tolį (d=14,75 cm; p=0,031), bėgimo šaudykle (d=18,38 ms; 

p=0,025), sėstis – gultis (d=3,75 n/30s; p=0,003). Flamingo antrojo testo rezultatų vidurkis buvo 

geresnis nei pirmo, tačiau skirtumas nebuvo statistiškai reikšmingas (d=1,75 n/min.; p>0,05). 

11 lentelė 

Aerobinės gimnastikos 11-12 metų mergaičių Eurofit‘o testų rezultatų kaita per metinį 

treniruočių ciklą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apibendrinant galima teigti, kad parengta aerobinės gimnastikos metinio treniruočių ciklo 

programa turėjo reikšmingą poveikį 11-12 metų mergaičių fiziniams gebėjimams. 

  

Testai 
Tyrimo 

etapai 

Aritmetinis 

vidurkis 

± Sx 

d t p 

Flamingas (n/1min.) 
1 5.25 ± 1.15 

1.75 1.549 0.165 
2 3.5 ± 0.71 

Tepingas (ms) 
1 137.375 ± 5.57 

10.5 3.550 0.009 
2 126.875 ± 4.45 

Šuolis į tolį (cm) 
1 162.625 ± 9.50 

14.75 2.693 0.031 
2 177.375 ± 5.32 

Sėstis-gultis (n/30s) 
1 20.625 ± 1.41 

3.75 4.465 0.003 
2 24.375 ± 0.75 

Šaudyklinis (ms) 
1 216.25 ± 8.75 

18.375 2.843 0.025 
2 197.875 ± 4.32 
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3.3. SPORTININKIŲ FIZINIO PARENGTUMO RODIKLIŲ (PAGAL PAYNE, 

HIHN (2002) TESTUS) KAITA 

 

Kadangi šešiametės sportininkės buvo tik dvi, jų testų rezultatus nagrinėjome atskirai 

kiekvienos. 

Abiejų šešiamečių mergaičių lankstumo testų rezultatai per visus tris tyrimo etapus gerėjo 

(13 pav.). Pirmajame ir antrajame etapuose abiejų tiriamųjų rezultatai buvo vienodi (pirmame 52 

cm, antrame 56 cm). Trečiame etape B tiriamoji parodė 4 cm geresnį rezultatą, nei A tiriamoji. 

 

13 pav. Šešiamečių mergaičių testo siekimas sėdint (cm) rodiklių kaita per metinį treniruočių 

ciklą 

 

Šešiamečių rankų lenkimo ir tiesimo atremtyje gulint testų rezultatai labai skiriasi. Kaip 

matyti iš 14 pav., tiriamoji A pirmuose dvejuose tyrimo etapuose padarė vienodą atsispaudimų 

skaičių -12. Tuo tarpu tiriamoji B jau pirmame etape atsispaudė 23 kartus, antrame - 31 kartą. 

Trečiame etape tiriamoji A padarė - 23, o tiriamoji B- 39 atsispaudimus. Tiriamosios A didelis 

viršutinės kūno dalies sustiprėjimas matyti tarp II ir III tyrimų etapų, tai yra per antrą pusmetį - 

mergaitė atsispaudė 11 kartų daugiau. Tiriamosios B viršutinės kūno dalies stiprėjimas vyko 

palaipsniui - 8 atsispaudimais daugiau kiekviename etape. 



51 
 

 

14 pav. Šešiamečių mergaičių rankų lenkimo ir tiesimo gulint atremtyje testo (n/min.) 

rodiklių kaita per metinį treniruočių ciklą 

Abiejų sportininkių viršutinės kūno dalies jėgos testo rezultatai nuo pirmo iki trečio tyrimo 

etapo pagerėjo (15 pav.). Pirmame tyrimo etape sportininkė A buvo silpnesnė - ji iškabojo 17 s, 

tiriamoji B – 28 s. Antrame tyrimo etape labiau pagerėjo A tiriamosios rezultatai: uţfiksuotas 

rezultatas - 25,5 s (skirtumas, lyginant su pirmuoju tyrimu - 8,5 s). B sportininkės rezultatas per tą 

patį laikotarpį pagerėjo neţymiai - tik 0,6 s. Trečiame etape A tiriamoji iškabojo 28,3 s, B tiriamoji 

- 32,9. Didesnę paţangą per metus padarė A tiriamoji – 11,3 s. B sportininkės paţanga- 4,9 s. 

 

15 pav. Šešiamečių mergaičių kybojimo testo (s) rodiklių kaita per metinį treniruočių ciklą 

8–9 metų mergaičių lankstumas per metinį treniruočių ciklą vidutiniškai pagerėjo 4 cm (12 

lentelė). Ir per pirmą ir per antrą pusmetį lankstumas gerėjo tolygiai vidutiniškai po 2 cm. 

Statistiškai reikšmingas skirtumas buvo tarp pirmo ir antro (p=0,29) ir tarp pirmo – trečio (p=0,14) 

tyrimo etapų Tarp antro ir trečio – statistiškai reikšmingo skirtumo neuţfiksuota. 
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Aerobinės gimnastikos 8-9 metų sportininkių rankų lenkimo ir tiesimo (atsispaudimų) 

atremtyje gulint skaičius per pirmą tyrimo etapą buvo vidutiniškai 26 (12 lentelė). Per metus 

atsispaudimų skaičius padidėjo vidutiniškai keturiais. Antrame tyrimo etape 8–9 metų mergaičių 

atsispaudimų skaičiaus vidurkis buvo 25, trečiame – 30. Statistiškai reikšmingas skirtumas 

uţfiksuotas tik tarp antro ir trečio tyrimų etapo (p=0,43). Atsispaudimo testo rezultatų statistiškai 

reikšmingas skirtumas pastebėtas tarp aštuonmečių pirmojo – trečiojo tyrimo etapų (p=0,028). 

Kaip matyti iš 12 lentelės, 8–9 metų mergaičių kybojimo testo rezultatai per metus pagerėjo 

vidutiniškai nuo 45 s iki 67 s . Antrame etape vidutiniškas iškybojimo laikas buvo 63 s. Statistiškai 

reikšmingi skirtumai uţfiksuoti tarp pirmo – antro (p=0,035) ir tarp pirmo – trečio (p=0,49) tyrimo 

etapų. Tarp pirmo – trečio tyrimo etapų kybojimo testų statistiškai reikšmingas skirtumas pastebėtas 

tarp aštuonmečių (p=0,000). 

12 lentelė 

8–9 metų mergaičių testų siekimas sėdint (cm), atsispaudimų (n/min.) ir kybojimo (s) rodiklių 

kaita per metinį treniruočių ciklą 

 

Aerobinės gimnastikos 11–12 metų sportininkių lankstumo testo rezultatai per metinį 

treniruočių ciklą vidutiniškai pagerėjo nuo 59 cm iki 64 cm. Antrojo lankstumo testo rezultatas 

buvo 62 cm. Kaip matyti iš 13 lentelės, statistiškai reikšmingi skirtumai uţfiksuoti tarp visų tyrimo 

etapų lankstumo rezultatų: tarp pirmo – antro (p=0,021), tarp antro – trečio (p=0,29), tarp pirmo – 

trečio (p=0,002). Statistiškai reikšmingi skirtumai uţfiksuoti dvylikamečių lankstumo testų tarp 

pirmo – antro (p=0,048), tarp antro – trečio (p=0,034) ir tarp pirmo – trečio (p=0,003) tyrimo etapų. 

11–12 metų sportininkių rankų lenkimo ir tiesimo (atsispaudimų) atremtyje gulint skaičius 

per pirmą tyrimo etapą buvo vidutiniškai 22, antrame – 23, trečiame – 29. Per metus mergaičių 

atsispaudimų skaičius padidėjo vidutiniškai 7. Statistiškai reikšmingų skirtumų neuţfiksuota. 

11–12 metų mergaičių kybojimo testų rezultatai per metus vidutiniškai pagerėjo 10 s. 

Pirmame etape kybojimo laikas buvo 49 s, antrame – 50 s, trečiame – 59 s. Statistiškai reikšmingas 

skirtumas uţfiksuotas tarp antro ir trečio etapo (p=0,024). Tarp dvylikos metų mergaičių kybojimo 

testų rezultatų statistiškai reikšmingas skirtumas pastebėtas pirmo – trečio etapo (p=0,006). 

Rodikliai 
I etapas 

(n=8) X ± Sx 

II etapas 

(n=8) X ± Sx 

III etapas 

(n=8) X ± Sx 

Sėstis – siekti (cm) 58.13 ± 0.99 60.13 ± 0.79 61.63 ± 0.98 

Atsispaudimai (n/min.) 25.88 ± 2.28 25.38 ± 1.91 29.88 ± 2.02 

Kybojimas (s) 44.88 ± 6.29 62.69 ± 8.55 66.51 ± 10.99 

 p I-II p II-III p I-III 

Sėstis – siekti (cm) 0,029 0,064 0,014 

Atsispaudimai (n/min.) 0,831 0,043 0,109 

Kybojimas (s) 0,035 0,514 0,049 
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13 lentelė 

11 - 12 metų mergaičių testų sėstis-siekti (cm), atsispaudimų (n/min.) ir kybojimo (s) rodiklių 

kaita per metinį treniruočių ciklą 

 

 

3.4. AEROBINĖS GIMNASTIKOS SPORTININKIŲ FUNKCINIO PAJĖGUMO 

RODIKLIŲ KAITA 

 

3.4.1. Spirometrijos rodiklių kaita. 

 

Kaip matyti iš 16 paveikslo, šešiamečių forsuoto iškvėpimo tūris per pirmą sekundę litrais 

(FEV1) buvo 1,48 l pirmo tyrimo metu. Trečio tyrimo metu šis rodiklis turėjo tendenciją maţėti – 

iki 1,34 l. 

Maksimalaus iškvėpimo srovės greitis PEF (l/s) didėjo viso tyrimo metu, bet ryškiausiai 

didėjo po antro tyrimų etapo, o trečio etapo tyrimai parodė nors ir nepatikimai, bet sumaţėjusį 

iškvėpimo srovės greitį. 

 

 

16 pav. Šešerių metų mergaičių spirometrijos rodikliai funkcinės ramybės sąlygomis 

 

Rodikliai 
I etapas 

(n=8) X ± Sx 

II etapas 

(n=8) X ± Sx 

III etapas 

(n=8) X ± Sx 

Sėstis – siekti (cm) 59.25 ± 1.9 61.88 ± 2.07 64.13 ± 1.54 

Atsispaudimai (n/min.) 22.13 ± 3.01 23.38 ± 2.25 29 ± 2.77 

Kybojimas (s) 48.5 ± 7.12 49.9 ± 6.01 59.39 ± 5.77 

 p I-II p II-III p I-III 

Sėstis – siekti (cm) 0,021 0,029 0,002 

Atsispaudimai (n/min.) 0,699 0,066 0,174 

Kybojimas (s) 0,863 0,024 0,157 
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17 paveiksle matyti, kad 8-9 metų aerobinės gimnastikos sportininkių gyvybinė plaučių 

talpa (FVC) turėjo tendenciją didėti visais tyrimo etapais. 

8-9 metų amţiaus sportininkių forsuoto iškvėpimo tūris per pirmą sekundę litrais (FEV1) 

lyginant pirmą, antrą ir trečią tyrimų etapus kito labai neţymiai ir turėjo tendenciją didėti trečiame 

tyrimų etape. Iškvėpimo srovės greitis (PEF l/s) patikimai padidėjo antro tyrimo etapo metu (p< 

0,013), trečiame etape matomas iškvėpimo greičio maţėjimas. 

 

17 pav. 8-9 metų mergaičių spirometrijos rodikliai funkcinės ramybės sąlygomis 

 

Kaip matyti iš 18 paveikslo 11-12 metų sportininkių spirometrijos rodiklių kitimo ai per 

metinį treniruočių ciklą funkcinės ramybės sąlygomis kiek kitokie, nei 6-9 metų mergaičių. 

Forsuoto iškvėpimo tūris per pirmą sekundę litrais (FEV1) neţymiai didėjo per visus tris tyrimo 

etapus. Kiek ryškesnis didėjimas nustatytas forsuotos gyvybinės plaučių talpos litrais (FVC). 

Lyginant pirmą ir trečią tyrimo etapus, patikimai didėjo FVC (p=0,015) ir FEV1 (p=0,013). 

 

18 pav. 11-12 metų mergaičių spirometrijos rodikliai funkcinės ramybės sąlygomis 

p < 0.05 
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3.4.2. Aerobinio pajėgumo rodiklių kaita. 

 

Trijų minučių uţlipimų ir nulipimų ant suolelio testas atliktas trimis etapais. Pirmasis ir 

trečiasis tyrimo etapai vyko varţybiniu metiniu treniruočių periodu, antrasis pereinamuoju periodu. 

Kaip matyti iš 14 lentelės tarp šešiamečių pulso daţnio po 1min. poilsio statistiškai reikšmingas 

skirtumas uţfiksuotas tarp antro – trečio tyrimo etapų (p<0,05). 

14 lentelė 

Aerobinės gimnastikos šešiamečių mergaičių aerobinės ištvermės rodiklių kaita per metinį 

treniruočių ciklą 

 

Kadangi šešerių metų tiriamosios buvo tik dvi, jų pulso daţnio po 3 min. fizinio krūvio ir po 

1min. poilsio kaitą per metinį treniruočių ciklą panagrinėsime kiekvienos atskirai (19 pav. ir 20 

pav.). 

Pirmajame tyrimo etape abiejų šešiamečių pulso daţnis po 3min. krūvio pakilo beveik tiek 

pat: tiriamosios A – 132 tv./min, tiriamosios B – 130 tv./min. Antrajame – parengiamajame 

treniruočių ciklo periode pulso daţnis po 3min. krūvio pakilo ţenkliai maţiau sportininkės A iki 

104 tv./min., sportininkės B iki 88 tv./min., tačiau trečiajame vėlgi varţybiniame periode pulso 

daţnis tiriamosios A pakilo net iki 156 tv./min., tiriamosios B pakilo panašiai kaip ir pirmame 

tyrimo etape iki 132 tv./min. (19 pav.). 

 

19 pav. Aerobinės gimnastikos šešiamečių mergaičių pulso daţnio po 3min. krūvio kaita per 

metinį treniruočių ciklą 

Rodikliai 
I etapas 

(n=2) X ± Sx 

II etapas 

(n=2) X ± Sx 

III etapas 

(n=2) X ± Sx 

Pulso daţnis po 3min. krūvio 131 ± 1 96 ± 8 144 ± 12 

Pulso daţnis po 1min. poilsio 107 ± 1 74 ± 6 112 ± 8 

 p I-II p II-III p I-III 

Pulso daţnis po 3min. krūvio 0,126 0,053 0,447 

Pulso daţnis po 1min. poilsio 0,133 0,033 0,677 
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Kaip matyti 20 paveiksle pulso daţnis po 1min. poilsio sportininkės A kito tokia seka: 

pirmame tyrimo etape buvo 108 tv./min., antrame – 68 tv./min., trečiame – 104 tv./min. 

Sportininkės B – pirmame tyrimo etape buvo 106 tv./min., antrame – 80 tv./min., trečiame – 120 

tv./min.. 

 

20 pav. Aerobinės gimnastikos šešiamečių mergaičių pulso daţnio po 1min. poilsio kaita per 

metinį treniruočių ciklą 

 

Treniruočių ir varţybų anaerobinis krūvis turėjo įtakos simpatinei nervų sistemai. Fizinių 

krūvių metu ji dominavo, dėl to pulso daţnis praėjus vienai minutei po fizinio krūvio buvo didesnis 

varţybiniais metinio treniruočių ciklo periodais, lyginant su pereinamuoju laikotarpiu, kuriame 

dominavo aerobinis krūvis. 

Iš 15 lentelės matyti, kad 8-9 metų sportininkių statistiškai reikšmingas pulso daţnio po 

1min. poilsio skirtumas uţfiksuotas tarp pirmo – trečio tyrimų periodų (p<0,05). 

15 lentelė 

Aerobinės gimnastikos 8–9 metų mergaičių aerobinės ištvermės rodiklių kaita per metinį 

treniruočių ciklą 

Rodikliai 
I etapas 

(n=8) X ± Sx 

II etapas 

(n=8) X ± Sx 

III etapas 

(n=8) X ± Sx 

Pulso daţnis po 3min. krūvio 129,5 ± 7,129 117 ± 8,677 121,5 ± 5,889 

Pulso daţnis po 1min. poilsio 102,5 ± 3,775 88 ± 6,719 90,9 ± 4,006 

 p I-II p II-III p I-III 

Pulso daţnis po 3min. krūvio 0,230 0,405 0,349 

Pulso daţnis po 1min. poilsio 0,136 0,648 0,047 

 

8-9 metų mergaičių pulso daţnis statistikai reikšmingai per visus tyrimus nekito, tačiau 

tyrimų duomenys rodo, kad antro tyrimo metu pulso daţnis tiek iš karto po fizinio krūvio, tiek ir po 
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3min., turėjo tendencija maţėti (vidutiniškai iš karto po krūvio PD maţėjo nuo 129,5 iki 117 

tv./min., o po praėjus 1min. po fizinio krūvio – nuo 102,5 iki 88 tv./min.). 

11–12 metų grupėje pulso daţnis po 3 min. krūvio ir po 1min. poilsio visų trijų tyrimo etapų 

metu turėjo tendenciją maţėti, tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta (16 lentelė). 

16 lentelė 

Aerobinės gimnastikos 11–12 metų mergaičių aerobinės ištvermės rodiklių kaita per metinį 

treniruočių ciklą 

Rodikliai 
I etapas 

(n=8) X ± Sx 

II etapas 

(n=8) X ± Sx 

III etapas 

(n=8) X ± Sx 

Pulso daţnis po 3min. krūvio 140,5 ± 10,992 135,8 ± 4,511 131,5 ± 5,422 

Pulso daţnis po 1min. poilsio 105,5 ± 8,878 100,3 ± 2,737 96,5 ± 2,872 

 p I-II p II-III p I-III 

Pulso daţnis po 3min. krūvio 0,699 0,505 0,449 

Pulso daţnis po 1min. poilsio 0,609 0,377 0,361 

 

Tyrimai parodė, kad visų tiriamųjų grupių forsuoto iškvėpimo santykis FEV1/FVC (Tifno 

indeksas) neviršijo normos ribų (norma vaikams 90 % ir daugiau). Tai rodo, kad sportininkės buvo 

sveikos. 

Tirtų 6, 8–9 metų aerobinės gimnastikos sportininkių geriausi maksimalaus iškvėpimo 

srovės greičio (PEF) rodikliai gauti antro tyrimo etapo metu, nes tuomet treniruotėse dominavo 

aerobiniai krūviai (80proc.), kurie įtakojo kvėpavimo rodiklių gerėjimą, o šių rodiklių mažėjimą 

trečiojo tyrimo etapo metu sukėlė krūviai, kuriuose dominavo anaerobinis darbas. Galima daryti 

išvadą, kad dėl varžybiniame etape dominavusio didelio intensyvumo anaerobinio krūvio, 

kvėpavimo rezultatai pablogėjo, lyginant su parengiamuoju metinio treniruočių ciklo periodu, 

kuriame dominavo aerobinis krūvis. Tokias prielaidas galima daryti dėl to, kad pulso dažnis šiose 

amžiaus grupėse varžybiniame treniruočių periode labai padidėjo tiek iš karto po fizinio krūvio, 

tiek po vienos minutės poilsio. Tai galima paaiškinti, kad varžybiniame periode treniruotėse daug 

pratimų reikalauja statinio darbo, o statinio darbo metu kraujagyslės užsispaudžia ir pablogėja 

kraujotaka. Didelė dalis pratimų atliekama sulaikius kvėpavimą, todėl pablogėja tiek kvėpavimo 

tiek ir kiti funkciniai rodikliai. 

11–12 metų mergaičių kvėpavimo rodikliai patikimai padidėjo tarp pirmo – trečio tyrimų 

periodų (p<0,05), nors trečiajame periode treniruotėse ir dominavo anaerobiniai krūviai.. Nustatyti 

kvėpavimo rodiklių lyginant su 6-9 metų mergaitėmis skirtumai parodo, kad vyresniame amžiuje 

kvėpavimo rodiklius (FVC ir FEV 1) įtakoja ne tik padidėjusi kūno masė (Bachter-Jones, 2001), bet 

galima teigti kad tai yra 11–12 metų sportininkių adaptacijos prie sportinių krūvių pasekmė. 
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IŠVADOS 

 

1. Pradedant vykdyti parengtą aerobinės gimnastikos metinio treniruočių ciklo programą 

6-11 metų mergaičių dauguma fizinio parengtumo rodiklių, lyginant su Eurofit‗u (flamingas, 

tepingas, šuolis į tolį, sėstis- gultis, šaudyklė) buvo ţemiau vidutinio ir ţemo lygio. Geriausi 

rodikliai (aukščiau vidutinio lygio) uţfiksuoti atliekant flamingo testą. Lyginant skirtingo amţiaus 

mergaites, geriausi rodikliai buvo šešiamečių, prasčiausi – aštuonmečių. 

2. Sudaryta aerobinės gimnastikos 484 val. apimties, turinti du varţybinius periodus, 

metinio ciklo programa, kurios 40 proc. buvo skirti bendram fiziniam, 60 proc. – specialiajam 

fiziniam rengimui, reikšmingai pagerino daugumą 6 -11 metų mergaičių fizinių gebėjimų: 

lankstumą, pusiausvyrą, kojų raumenų staigiąją, liemens jėgą, vikrumą. Uţfiksuota viršutinės kūno 

dalies jėgos rodiklių augimo tendencija. 

3. Aerobinės gimnastikos 8-9 metų mergaičių visi fizinio parengtumo rodikliai, išskyrus 

rankų lenkimo ir tiesimo atremtyje gulint testo rodiklius, per metinį treniruočių ciklą statistiškai 

reikšmingai pagerėjo. 11 – 12 metų sportininkių visi fizinio parengtumo rodikliai, išskyrus 

viršutinės kūno dalies jėgą, statistiškai reikšmingai pagerėjo. Šešiamečių mergaičių visi fizinio 

parengtumo rodikliai per metinį treniruočių ciklą pagerėjo. Tuo remiantis galima teigti, kad 

parengta aerobinės gimnastikos metinio ciklo treniruočių programa buvo veiksminga. 

4. Funkcinio pajėgumo rodikliai parodė, kad ši sudaryta programa efektyviausiai veikė 

11 – 12 metų mergaičių fizinius gebėjimus. Tačiau ją taikant 6-9 metų amţiaus sportininkėms, 

programą reiktų koreguoti didinant aerobinio potencialo vystymą. 
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REKOMENDACIJOS 

 

Rengiant vaikų amţiaus aerobinės gimnastikos treniruočių metinio ciklo programą siūloma: 

 Pratybas vykdyti penkis kartus per savaitę, pratybų trukmė 60-90 min. 

 Metiniame treniruočių cikle BFP turėtų sudaryti 40 proc., taikant kompleksinį fizinių 

gebėjimų ugdymą, SFP – 60 proc. Varţybiniame periode SFP turėtų sudaryti 80 proc., 

pereinamajame – 20 proc., parengiamajame – 60 proc. SFP turinį siūloma išdėstyti taip: 

varţybiniams pratimams skirti trečdalį, junginių ir atskirų elementų mokymuisi iki 20 proc., 

dinaminės ir statinės jėgos, šuolių, bei lankstumo ir pusiausvyros ugdymui – iki 50 proc. SFP skirto 

laiko. 

 Rengiant 6-9 metų amţiaus sportininkes, siūloma didinti BFP apimtį iki 50 – 60 proc. 

bendros metinės treniruočių programos apimties, kurios turinyje vyrautų aerobiniai krūviai. 

 Dirbant su pradedančiaisiais, svarbiausias akcentas turėtų būti skirtas taisyklingai 

laikysenai ir pagrindinių aerobikos ţingsnių mokymui. Labai svarbu tuo pačiu metu mokant 

pagrindinius ţingsnius ir sudėtingumo elementus, uţfiksuoti taisyklingas galvos, rankų (riešo, 

plaštakos, alkūnių), kojų (pėdos, kelio), dubens, nugaros padėtis. Siekiant gerinti vaikų 

koordinacinius gebėjimus, naudoti kuo įvairesnius rankų judesius atliekant pagrindinius aerobikos 

ţingsnius. 

 Vykdant treniruočių programą, šio amţiaus vaikams siūloma kuo daţniau taikyti 

ţaidimų metodą. 

 Siūloma vykdyti teorinį sportininkų rengimą, kurio turinys galėtų būti susietas su 

varţybų taisyklių aiškinimu, klaidų analize ir treniruočių proceso aptarimu, psichologiniu rengimu.  
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SANTRAUKA 

 

6-11 METŲ MERGAIČIŲ, LANKANČIŲ AEROBINĘ GIMNASTIKĄ, 

FIZINIŲ GEBĖJIMŲ KAITA PER METINĮ TRENIRUOČIŲ CIKLĄ 

 

Aerobinė gimnastika – tai sporto šaka, reikalaujanti gebėjimo pagal muziką atlikti didelio 

intensyvumo pagrindinius aerobikos judesius, jungiant ir derinant juos su sudėtingais jėgos, šuolių, 

lankstumo ir pusiausvyros pratimais. Kaip ir kitos gimnastikos rūšys, aerobinė gimnastika reikalauja 

aerobinės ir anaerobinės ištvermės, šoklumo, lankstumo, jėgos ir puikios koordinacijos (Aleksandravičienė 

et.al., 2012). Visose gimnastikos sporto šakose reikalingi fiziniai gebėjimai turi būti lavinami jauname 

amţiuje (Zetaruk, 2000). 

Daţniausiai mokslininkų tyrinėtas 12 -20 metų amţiaus aerobinės gimnastikos sportininkų funkcinis 

organizmo pajėgumas (Rodrigues et al.,1998; Aleksandravičienė, 2005; Morkūnaitė, 2008). Stinga tyrimų 

apie vaikų amţiaus aerobinės gimnastikos sportininkų rengimą. Iškyla mokslinė problema – kaip rengti vaikų 

amţiaus aerobinės gimnastikos sportininkes, koks turėtų būti metinio treniruočių ciklo turinys ir apimtis. 

Tyrimo objektas - 6-11 metų mergaičių, lankančių aerobinės gimnastikos pratybas, fiziniai 

gebėjimai. 

Tyrimo subjektas - Vilniaus gimnastikos mokyklos aerobinės gimnastikos 6-11 metų mergaitės. 

Darbo tikslas - ištirti aerobinės gimnastikos metinės treniruočių programos poveikį 6-11 metų 

mergaičių fiziniams gebėjimams. 

Uždaviniai: 

1. Nustatyti 6-11 metų aerobinės gimnastikos sportininkių fizinį išsivystymą ir fizinių gebėjimų 

lygį. 

2. Sudaryti metinio ciklo treniruočių programą ir ugdomuoju projektu patikrinti jos 

veiksmingumą 6-11 metų mergaičių fizinių gebėjimų kaitai. 

3. Parengti rekomendacijas apie aerobinės gimnastikos vaikų amţiaus grupės sportininkių 

rengimą. 

 

Tyrimo organizavimas ir metodika. 

Buvo taikyti šie tyrimo metodai: 

1. Literatūros šaltinių analizė. 

2. Testavimas: fizinio išsivystymo (ūgis (cm), svoris (kg), KMI); fizinio parengtumo (pagal 

Eurofit‘ą: flamingo pusiausvyra (n/1min.); tepingas (ms); šuolis į tolį iš vietos (cm); sėstis – gultis (n/30s); 

10 x 5 m bėgimas šaudykle (s) ir pagal Payne , Hahn (2002) testus, modifikuotus Lietuvos edukologijos 

universiteto (LEU) psichofiziologijos ir biomechanikos laboratorijoje: siekimas sėdint (cm); rankų lenkimas 

ir tiesimas atremtyje gulint (n/1min.); kybojimas ištiestomis rankomis, delnais į priekį (s)); funkcinis 

pajėgumas (spirometrijos rodikliai: FVC (l) - forsuota gyvybinė plaučių talpa litrais, FEV1 (l) - forsuoto 
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iškvėpimo tūris per pirmą sekundę litrais, PEF (l/s) - maksimalaus iškvėpimo srovės greitis; aerobinio 

pajėgumo testas: trijų minučių uţlipimų ir nulipimų ant suolelio testas (pulso daţnis po 3min. krūvio ir po 

1min. poilsio). 

3. Ugdomasis projektas. Darbo autorės buvo parengta metinio treniruočių ciklo programa. 

Siekta nustatyti šios programos veiksmingumą sportinės aerobikos treniruotes lankančių 6 – 11 metų 

mergaičių fiziniam išsivystymui ir fiziniam parengtumui. 

4. Matematinė statistika. Statistinė duomenų analizė atlikta Microsoft Excel ir SPSS programa, 

apskaičiuoti aritmetiniai vidurkiai X, aritmetinių vidurkių paklaidos Sx. Statistinis skirtumo tarp vidurkių 

reikšmingumas vertintas taikant Stjudento t kriterijų. Skirtumai laikomi statistiškai reikšmingais, kai p < 

0,05. 

Tyrimas vyko nuo 2011 03 20 iki 2012 3 19. Sportininkės buvo tris kartus ( I – 2011 03 28 -30; II – 

2011 09 25-27; III – 2012 03 27-29) testuojamos LEU psichofiziologijos ir biomechanikos laboratorijoje. 

Tyrimo imtis tikslinė. Tyrime dalyvavo Vilniaus gimnastikos mokyklos aerobinės gimnastikos 

grupės 6 – 11 metų sportininkės (n = 18). 

Ugdomoji programa. Metinį treniruočių ciklą sudarė du varţybiniai, du parengiamieji ir vienas 

pereinamasis periodai .Planuota 242 treniruočių ir 13 varţybų dienų. Teorinis sportininkių rengimas sudarė 

2,5proc., praktinis – 97,5proc. (bendrasis fizinis rengimas (BFP)- 40proc., specialus fizinis rengimas (SFP) - 

60proc.. Pratybos vyko penkias dienas per savaitę po 90min. Varţybiniuose perioduose dominamo SFP 

(80proc.), pereinamajame - BFP (80proc.), parengiamuosiuose - BFP – 40proc., SFP – 60proc. 

 

Nustatyta: 

1. Pradedant vykdyti parengtą aerobinės gimnastikos metinio treniruočių ciklo programą  

6-11 metų mergaičių dauguma fizinio parengtumo rodiklių, lyginant su Eurofit‗u (flamingas, tepingas, šuolis 

į tolį, sėstis- gultis, šaudyklė) buvo ţemiau vidutinio ir ţemo lygio. Geriausi rodikliai (aukščiau vidutinio 

lygio) uţfiksuoti atliekant flamingo testą. Lyginant skirtingo amţiaus mergaites, geriausi rodikliai buvo 

šešiamečių, prasčiausi – aštuonmečių. 

2. Sudaryta aerobinės gimnastikos 484val. apimties, turinti du varţybinius periodus, metinio 

ciklo programa, kurios 40proc. buvo skirti bendram fiziniam, 60proc. – specialiajam fiziniam rengimui, 

reikšmingai pagerino daugumą 6-11 metų mergaičių fizinių gebėjimų: lankstumą, pusiausvyrą, kojų raumenų 

staigiąją, liemens jėgą, vikrumą. Uţfiksuota viršutinės kūno dalies jėgos rodiklių augimo tendencija. 

3. Aerobinės gimnastikos 8-9 metų mergaičių visi fizinio parengtumo rodikliai, išskyrus rankų 

lenkimo ir tiesimo atremtyje gulint testo rodiklius, per metinį treniruočių ciklą statistiškai reikšmingai 

pagerėjo. 11 – 12 metų sportininkių visi fizinio parengtumo rodikliai, išskyrus viršutinės kūno dalies jėgą, 

statistiškai reikšmingai pagerėjo. Šešiamečių mergaičių visi fizinio parengtumo rodikliai per metinį 

treniruočių ciklą pagerėjo. Tuo remiantis galima teigti, kad parengta aerobinės gimnastikos metinio ciklo 

treniruočių programa buvo veiksminga. 
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4. Funkcinio pajėgumo rodikliai parodė, kad ši sudaryta programa efektyviausiai veikė 11 – 12 

metų mergaičių fizinius gebėjimus. Tačiau ją taikant 6-9 metų amţiaus sportininkėms, programą reiktų 

koreguoti didinant aerobinio potencialo vystymą. 
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SUMMARY 

 

DYNAMIC OF 6-11 YEAR OLD GIRLS’ ATTENDING AEROBIC GYMNASTICS, 

PHYSICAL ABILITIES DURING THE ONE YEAR TRAINING CYCLE 

Aerobic gymnastics is one of sports that require the ability to perform high intensity aerobic 

movements with the music the music combining them with the jumps, difficult exercises requiring 

strength, flexibility and balances. 

The same as other gymnastics types, this kind of gymnastics requires aerobic and anaerobic 

endurance, flexibility, strength and perfect coordination. (Aleksandravičienė et.al., 2012). In all 

gymnastic sports physical abilities needed to be trained in a young age (Zetaruk, 2000). 

The scientists mostly have researched the functional capacity of the 12-20 year old aerobic 

gymnasts (Rodrigues et al.,1998; Aleksandravičienė, 2005; Morkūnaitė, 2008). There are lack of 

researches about the training process of children‘s attended aerobic gymnastics.  

There is a scientific problem - how to prepare children ages aerobic gymnastics athletes, 

what should be the annual cycle of training content and scope. 

The object of the research –physical abilities of the girls aged 6-11 who attend aerobic 

gymnastics. 

The subject of the research - the girls aged 6-11 who attend Vilnius gymnastics school and 

belong to aerobic gymnastics teams. 

The goal of this paper - to analyze the influence of the annual gymnastics training 

programmes on the physical abilities of girls‘ aged 6-11. 

Tasks: 

1. To evaluate the level of the development and physical abilities of the aged 6-11 

aerobic gymnastics athletes. 

2. To establish the one year training cycle programme and applying the education project 

to verify its effectiveness on the dynamics of girls‘ aged 6-11 physical abilities 

3. To prepare recommendations about the training peculiarities of children‘s attended 

aerobic gymnastics. 
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The organization and methodology of the research 

The methods have been applied to the research are: 

1. The analysis of the literature source. 

2. Testing: physical development (height (cm), weight (kg), KMI); physical fitness 

(Eurofit: flamingo balance (n/1 min.); teping (ms); long jump (cm); sit- lie (n/ 30s); 10 x 5 m 

running in the shuttle(s). According to Payne , Hahn (2002) modified in the LEU psychology and 

biomechanics laboratory: sitting aspiration (cm); arm bend and to make a reach (push- up) (n/1 

min.); hanging outstretched, palms to front; functional potential (Spirometric index: FVC (l)- forced 

vital capacity of the lungs in liters, FEV1 (l)- forced expiratory volume in 1 second in liters, PEF 

(l/s)- the Peak expiratory flow; aerobic strength test; 3 minutes climbing up and down on the bench 

test (pulse rate after 3 min. strain and after 1 min. rest). 

3. Educational project. The training cycle programme prepared by the paper authoress 

and in this paper it was sought to evaluate the effectiveness of the programme of the physical 

abilities of girls aged 6-11. 

4. Mathematical statistics. The data base was performed by Microsoft Excel and SPSS, 

the averages were calculated X, the bias of the arithmetic averages Sx. The importance of the 

statistical difference between the averages was assessed applying Student‘s t criterion, and their 

importance level p < 0,05. 

The research was held from 20th March till 19th April. The athletes were tested in the LEU 

psychology and biomechanics laboratory three times: ( I – 2011 03 28 -30; II – 2011 09 25-27; III – 

2012 03 27-29).  

The grip of the research is objective. The girls aged 6-11 who attend Vilnius gymnastics 

school and belong to aerobic gymnastics teams participated in this research (n = 18). 

Educational programme. The annual training cycle was done in two competitive periods: 2 

preliminary and 1 transitional -on the whole 242 trainings and 13 competition days. Academic 

training has taken 2.5 percent, practical- 97.5 percent. The practical arrangement was divided into 

(BFP)- 40 percent and (SFP) - 60 percent. There were 5 training sections for 90 minutes. During the 

competitive periods dominated SFP (80 percent), during the transitional - BFP (80 percent), during 

the preliminary BFP – 40 percent, SEP – 60 percent. 
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Conclusions 

1. The majority of the physical fitness indices of the girls aged 6-11 who attend aerobic 

gymnastics comparing to Eurofit EUROFIT (flamingo, teping, sit- lie, running in the shuttle(s) and 

long jump) were below average and low levels. The best results (higher than average level) were 

committed while doing the flamingo test. Compering the different aged girls, the best results were 

the 6 years-old and the worst – 8 years- old girls. 

2. The one year duration programme of aerobic gymnastics consist of 484 hours and had 

two competitive periods. 40 percent of physical load were devoted to general physical and 60 

percent for special physical training. This program for girls aged 6-11 improved their physical 

abilities: flexibility, balance, the explosive muscles strength of legs, the strength of the waist and 

agility. There were a tendency of increasing of the indices of the upper body strength. 

3. all physical fitness indices of the aerobic gymnastics girls aged 8-9, except pushups 

test indices increased statistically evidentially, during the one year training cycle. The athletes aged 

11- 12 physical fitness indices, except the upper body strength statistically increased also. 6 years- 

old girls all indices increased also. According to these results, it can be claimed that the one year 

aerobic gymnastics training programme was effective. 

4. The analysis of functional capacity indices showed, that the programme was the most 

effective for 11-12 aged girls‘ physical abilities and functional capacities. However, the program 

should be adjusted by increasing the aerobic capacity development for the 6-9 year old girls. 
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PRIEDAI 

 

1 PRIEDAS 

PAGRINDINIAI AEROBINĖS GIMNASTIKOS ŢINGSNIAI 

 

PAGRINDINIAI ŢINGSNIAI  

Ėjimas (walk) 

Maţos apkrovos aerobinės gimnastikos judesys, kurį 

atliekant kaitaliojasi vienos ir dviejų atremčių fazės. 

 

Bėgimas (run) 

Didelės apkrovos judesys, kai kartojasi vienos atremties ir 

be atremties (lėkimo) fazės. 

 

Spyris (skip) 

Didelės apkrovos aerobinės gimnastikos judesys, atliekamas 

taip: pradinė padėtis – ant dešinės kojos, kairė sulenkta 

atgal, pašokant tiesiama kairė koja pirmyn. Tas pats 

kartojama kita koja. 

 

Kelio kėlimas (knee lift) 

Didelės apkrovos aerobinės gimnastikos judesys: 

sportininkas stovi tiesiai, 1 – pakelia kelį iki horizontalios 

padėties, pėda įtemta, 2 – pristato koją, 3-4 – tą patį veiksmą 

pakartoja kita koja. 

 

Mostai (kiks) 

Laisvas didelės amplitudės judesys koja pirmyn. 
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Šuoliukas kojomis ţergtai ir suglaustai (jumping jack) 

Didelės apkrovos aerobinės gimnastikos judesys, atliekamas 

taip: 1 – šuoliukas kojomis ţergtai (klubai pasukti išorėn, 

keliai sulenkti ir pasukti ta pačia kryptimi, kaip ir pėda), 2 – 

kojos suglaudţiamos (per kelius ne daug sulenktos). 
 

Įtūpstai (lunges) 
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2 PRIEDAS 

SPECIALAUS FIZINIO PARENGTUMO TURINYS AEROBINĖJE GIMNASTIKOJE 

(VAIKŲ AMŢIAUS GRUPEI) 

 

SFP tikslas fizinių ypatybių ir kompleksinių gebėjimų lavinimas artimiausiomis varţybų 

sąlygomis. Kadangi varţybiniame pratime privalu atlikti bent po vieną sudėtingumo elementą iš 

kiekvienos elementų grupės (Code of Poins, 2009) daugiausia dėmesio parengtoje ugdomojoje 

programoje buvo skirta toms raumenų grupėms, kurios reikalingos atliekant privalomus ir 

pasirenkamus sudėtingumo elementus. 

Pagrindinės varţybinių elementų grupės: 

A grupė – dinaminė jėga. 

Pagrindiniai reikalavimai atliekant šios grupės pratimus: 

Pradinė ir baigmės padėtis: atremtis gulomis (rankos tiesios, pečiai lygiagrečiai su grindimis, 

galva vienoje tiesėje su nugara). 

 Sulenkus rankas atstumas nuo krūtinės iki grindų negali būti didesnis negu 10 cm. 

 Rankų lenkimo ir tiesimo metu kūnas turi būti tiesus. 

 

Parengtoje ugdomojoje programoje buvo naudoti šie pratimai jiems atlikti (1 – 4 pav.): 

 

 

1 pav. Rankų lenkimas ir tiesimas (atsispaudimas) atremtyje gulomis remiantis abiem 

kojomis, viena koja. 

1. Pradinė ir baigmės padėtis – atremtis gulint, remiantis abiem kojom arba viena koja. 

2. Atliekamas rankų lenkimas – tiesimas. 

 

  

2pav. Rankų lenkimas ir tiesimas (atsispaudimas) į šalis, atremtyje gulomis (remiantis abiem 

kojom arba viena koja), perkeliant kūno svorį į šalį (šoninis atsispaudimas). 

1. Pradinė ir baigmės padėtis – atremtis gulomis, remiantis abiem arba viena koja, delnai 

vidun. 

2. Sulenkti rankas, alkūnės į šalis. 

3. Perkelti kūno svorį ant dešinės (kairės) rankos. 

4. Sugrįţti į pradinę padėtį ant sulenktų rankų, alkūnės - į šalis. 

5. Pradinė padėtis (ištiesti rankas).  
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3 pav. Rankų lenkimas ir tiesimas (atsispaudimas) perkeliant kūno svorį atgal. 

1. Pradinė ir baigmės padėtis – atremtis gulomis, remiantis abiem arba viena koja, alkūnės 

nukreiptos atgal, delnai pirmyn. 

2. Sulenkti rankas, alkūnės atgal. 

3. Perkelti kūno svorį atgal, dilbiais paliečiant grindis. 

4. Sugrįţti į padėtį ant sulenktų rankų. 

5. Pradinė padėtis (ištiesti rankas). 

 

 

4 pav. Vensono atsispaudimas. 

Pradinė ir baigmės padėtis – atremtis gulomis viena koja, špagatas ant ţasto (abi kojos 

tiesios). Atliekamas rankų lenkimas ir tiesimas (atsispaudimas). 

Pagalbinių pratimų pavyzdţiai: 

 Rankų lenkimas ir tiesimas – atremtis gulint, kojos ant suolelio, kamuolio, step platformos 

(atremtis abiem arba viena koja). 

 ,,Ėjimas― ant rankų – kojas laiko draugas (laiko vieną koją arba abi). 

 Stovėsena ant rankų (kojos gali remtis į gimnastikos sienelę) – rankų lenkimas ir tiesimas. 

 

B grupė – statinė jėga. 

Pagrindiniai reikalavimai atliekant šios grupės pratimus: 

B – grupės pratimai yra izometrinės jėgos pratimai. Kiekvieno jų trukmė – 2 sekundės. 

 Sukinys atremtyje atliekamas per 2 sekundes (arba fiksuoti statinę padėtį (2 sekundes) 

galima pratimo pradţioje, arba pabaigoje). 

 Atremtis gali būti ant abiejų arba ant vienos rankos. 

 Atliekant pratimą, kojos negali liesti grindų. 

 Atremtis turi būti ant delnų. 

 Kai atremtis ant vienos rankos, kitos rankos padėtį galima pasirinkti. 
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Parengtoje ugdomojoje programoje buvo naudoti šie pratimai jiems atlikti (5 – 10 pav.): 

 

 

5 pav. Atremtis kampu išorėje (straddle support). 

1. Atremtyje kojomis neliesti grindų. 

2. Kojos ţergtai, plačiai (ne maţiau kaip 90°), lygiagrečiai su grindimis. 

 

  

6 pav.180°, 360° posūkis atremtyje kojomis ţergtai. 

1. Atremtyje kojomis neliesti grindų ir pasisukti 180° arba 360°. 

2. Kojos ţergtai, plačiai (nemaţiau kaip 90°), lygiagrečiai su grindimis. 

 

 

7 pav. Kampas atremtyje (kojos suglaustos) 

Atremtyje kojomis neliesti grindų, jos yra lygiagrečiai su grindimis. 

 

  

8 pav. 180°, 360° posūkis atremtyje kampu. 

1. Atremtyje kampu pasisukti 180°. Pasisukant rankas perkelti ne daugiau kaip du kartus. 

2. Atremtyje kampu pasisukti 360°. Pasisukant rankas perkelti ne daugiau kaip keturis kartus. 

 

  

9 pav. Aukštas kampas kojos ţergtai. 

Atremtyje sėdint kojas ţergtai (nemaţiau kaip 90°) iškelti vertikaliai arti krūtinės. 
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10 pav. Statinė vensono atremtis. 

Pradinė ir baigmės padėtis – atremtis gulomis, viena koja špagatas ant ţasto, kita pakelta 

horizontaliai (abi kojos tiesios). Remiantis į grindis tik rankomis. 

 

Pagalbinių pratimų pavyzdţiai: 

 Sėdint (kojos suglaustos arba ţergtai), rankos ir sėdmenys ant grindų – kelti po vieną koją, 

kelti abi kojas (10-15 pakartojimų). 

 Kybant ant kopėtėlių tiesiomis rankomis kelti sulenktas kojas prie krūtinės, kelti tiesias 

kojas iki galvos aukščio, kelti kojas ţergtai iki galvos aukščio. 

 

C grupė – šuoliai. 

Pagrindiniai reikalavimai atliekant šios grupės pratimus: 

Visi šios grupės pratimai turi būti atliekami didţiausia amplitude. Pratimo atlikimas rodo 

staigiąją jėgą. 

 Nušokant būtina išlaikyti taisyklingą laikyseną. 

 Kūno padėtys šuolio metu turi būti aiškiai fiksuotos. 

 Nušokant į atremtį gulomis, rankos ir kojos grindis turi pasiekti vienu metu. 

 Nušokant į špagatą, rankos gali remtis į grindis. 

 

Parengtoje ugdomojoje programoje buvo naudoti šie pratimai jiems atlikti (11 – 18 pav.): 

 

   

11 pav. Šuolis pasisukant 360°, 540°. 

1. Pradinė ir baigmės padėtis – pėdos suglaustos. 

2. Pašokus pasisukti 360° arba 540°. 

3. Rankų padėtis pasirinktinai. 

4. Nušokant pėdos ir pečiai nukreipti ta pačia kryptimi, kaip ir pradinėje padėtyje. 
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12 pav. Šuolis pasisukant 180° arba 360°, nušokant į špagatą. 

1. Pradinė padėtis – pėdos suglaustos. 

2. Pašokus pasisukti 180° arba 360°. 

3. Nušokti į špagatą. 

 

    

13 pav. Šuolis susiriečiant pasisukant 180° arba 360°. 

1. Pašokant pasisukti 180° arba 360°. 

2. Pasisukus pritraukti kelius prie krūtinės. 

3. Nušokti ant abiejų kojų. 

 

 

14 pav. Šuolis susiriečiant, nušokant į špagatą. 

1. Pašokus susiriesti (lėkimo fazėje keliai prie krūtinės). 

2. Nušokti į špagatą. 

 

   

15 pav. Šuolis susilenkiant kojomis ţergtai. 

1. Pašokus aukštyn susilenkti, kojos ţergtai 90°. 

2. Kampas tarp juosmens ir kojų turi būti ne didesnis kaip 60°. 

3. Kojos lygiagrečiai su grindimis arba aukščiau. 

4. Nušokti ant abiejų kojų (arba į špagatą) 

 

  

16 pav. Kosako šuolis. 

Pašokus susilenkti, kojos glaustai, lygiagrečiai su grindimis, viena per kelį sulenkta. 

Išsitiesiant nušokti ant abiejų kojų. 
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17 pav. Kosako šuolis nušokant į špagatą. 

1. Pašokus susiriesti (lėkimo fazėje kojos glaustai, lygiagrečiai su grindimis, viena per kelį 

sulenkta). 

2. Nušokti į špagatą. 

 

 

18 pav. Šuolis ţirklėmis. 

1. Atsispiriant viena koja, kita moti pirmyn. 

2. Lėkimo metu ištiestą atsispiriamąją koją moti aukštyn. 

3. Nušokti ant mojamosios kojos. 

 

Pagalbinių pratimų pavyzdţiai: 

 Šuoliukai ant vienos kojos kitą mojant aukštyn, pirmyn arba aukštyn į šalį. 

 Šuoliai aukštyn iš pritūpimų judant pirmyn. 

 Įvairūs šuoliai nuo pakylos (step platformos, suolelio). 

 Šuoliai kojomis ţergtai, keliant jas kuo aukščiau rankomis laikantis gimnastikos sienelės. 

 

D grupė – lankstumo pratimai ir pusiausvyra. 

Pagrindiniai reikalavimai atliekant šios grupės pratimus: 

 Visi lankstumo elementai turi būti atliekami didţiausia amplitude. 

 Pusiausvyrą reikia išlaikyti dvi sekundes. 

 

Parengtoje ugdomojoje programoje buvo naudoti šie pratimai jiems atlikti (19 – 29 pav.): 

 

                 

19 pav. Sukinys 360°, 540°, 720°. 

Sukinys atliekamas ant vienos kojos, kita koja sulenkta (kelis pirmyn, pėda prispausta prie 

blauzdos), rankų padėtis įvairi. (sukantis 540°, 720° - laisvosios kojos padėtis pasirinktinai). 
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20 pav. Sukinys ant vienos kojos į vertikalųjį špagatą. 

Sukinys ant vienos kojos 360° laisvosios kojos padėtis laisva. Apsisukus nepaliečiant ţemės 

laisvąja koja pereiti į vertikalųjį špagatą. 

 

   

21 pav. Pusiausvyra ant vienos kojos, kita pirmyn ir aukštyn. 

1. Stovint ant vienos, kitą koją pakelti pirmyn ir aukštyn, rankomis apkabinti blauzdą (čiurną 

arba pėdą), (pusiausvyra gali būti ir nelaikant kojos rankomis). 

2. Abi kojos tiesios. 

3. Pakeltosios kojos pėda aukščiau peties. 

4. Pusiausvyrą išlaikyti 2 sekundes. 

 

   

22 pav. Keturi mostai kojomis. 

Taisyklinga kūno laikysena, mojamoji koja keičiama tiesi. Rankų judesiai gali būti įvairūs. 

Mostai atliekami ne ţemiau galvos aukščio. Gali būti atliekami vietoje, sukantis 360° ar 540°. 

 

  

23 pav. Vertikalus špagatas atremtyje arba be rankų atremties. 

1. Stovint ant vienos kojos, kita koja pakelta aukštyn 180°. 

2. Rankomis remtis į grindis šalia atremties kojos arba rankų padėtis pasirinktinai ir jos 

neliečia grindų. 
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24 pav. Vertikalusis špagatas atremtyje pasisukant 360°. 

Atremtyje ant vienos kojos kitą pakelti 180° ir pasisukti 360°. Rankomis remtis į grindis 

šalia atremties kojos. 

 

 

25 pav. Tiesusis špagatas atremtyje ant sulenktų rankų. 

Pradinė padėtis – tiesusis špagatas. Pasilenkti tiesiu liemeniu į atremtį ant sulenktų rankų, 

krūtine pasiekti grindis. 

 

 

26 pav. Tiesusis špagatas. 

1. Kojos visiškai ištiestos į šalis. 

2. Liemuo tiesus. 

 

 
27 pav. Tiesusis špagatas, suglaudţiant kojas ir pereinant į gulimą padėtį. 

1. Pradinė padėtis – tiesusis špagatas. Lenkiantis pirmyn, tiesiu liemeniu pasiekti grindis. 

2. Kojos suglaudţiamos lankais. 

 

 

28 pav. Špagatas gulomis ant nugaros. 

1. Pradinė padėtis gulomis ant nugaros. 

2. Viena koja pakeliama 180° (į špagatą). 

3. Rankomis apkabinti pakeltos kojos čiurną. 

4. Abi kojos visiškai ištiestos. 
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29 pav. Špagatas persiritant. 

1. Sėdint špagate pasilenkti tiesiu liemeniu pirmyn (krūtine liečiant koją) ir apkabinti čiurną. 

2. Laikant koją atliekamas persiritimas 360°. 

3. Baigmės padėtis sėdint špagatu. 

 

Pagalbinių pratimų pavyzdţiai: 

 Gulint ant nugaros kelti tiesias kojas iki grindų uţ galvos. Sėdmenys prispausti prie grindų. 

Kiekviena koja kartoti 10 – 15 kartų. 

 Gulint ant nugaros kelti tiesias kojas ţergtai plačiai iki grindų uţ galvos. Sėdmenys 

prispausti prie grindų. Kartoti 10 – 15 kartų. 

 Špagatai nuo pakilų (step platformos, suolelio, gimnastikos sienelės). 

 Stovėsena ant judančios platformos atremtis abiem kojom arba viena koja (kitos kojos 

padėtys įvairios). 
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3 PRIEDAS 

6-12 METŲ AEROBINĖS GIMNASTIKOS SPORTININKIŲ FIZINIO PARENGTUMO 

RODIKLIŲ LYGIS PAGAL EUROFIT‘Ą 

6 metai 

               LYGIS 

 

 TESTAS 

ŢEMAI ŢEMIAU 

VIDUTINIO 

VIDUTINIS AUKŠČIAU 

VIDUTINIO 

AUKŠTAS 

1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 

FLAMINGAS 

 
      14,5   7 

TEPINGAS 

 
      239   205 

ŠUOLIS Į TOLĮ 

 
        113,5 126,5 

SĖSTIS – 

GULTIS 

 
        16,5 22 

ŠAUDYKLĖ 

 
274         240 

 

8 metai 

               LYGIS 

 

 TESTAS 

ŢEMAI ŢEMIAU 

VIDUTINIO 

VIDUTINIS AUKŠČIAU 

VIDUTINIO 

AUKŠTAS 

1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 

FLAMINGAS 

 
  14       3 

TEPINGAS 

 
  222,5     186   

ŠUOLIS Į TOLĮ 

 
111,5   121       

SĖSTIS – 

GULTIS 

 
  15       22,5 

ŠAUDYKLĖ 

 
  253     239,5   

 

9 metai 

               LYGIS 

 

 TESTAS 

ŢEMAI ŢEMIAU 

VIDUTINIO 

VIDUTINIS AUKŠČIAU 

VIDUTINIO 

AUKŠTAS 

1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 

FLAMINGAS 

 
        10,8 5,5 

TEPINGAS 

 
  193,5     152,7   

ŠUOLIS Į TOLĮ 

 
  132,2     145,7   

SĖSTIS – 

GULTIS 

 
    17,8     22,3 

ŠAUDYKLĖ 

 
247,2         204,2 

 

 

11metų 
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               LYGIS 

 

 TESTAS 

ŢEMAI ŢEMIAU 

VIDUTINIO 

VIDUTINIS AUKŠČIAU 

VIDUTINIO 

AUKŠTAS 

1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 

FLAMINGAS 

 
      6   2,5 

TEPINGAS 

 
  156,5   138,5     

ŠUOLIS Į TOLĮ 

 
    155     181,5 

SĖSTIS – 

GULTIS 

 
  18   23,5     

ŠAUDYKLĖ 

 
    226,5     197 

 

12 metų 

               LYGIS 

 

 TESTAS 

ŢEMAI ŢEMIAU 

VIDUTINIO 

VIDUTINIS AUKŠČIAU 

VIDUTINIO 

AUKŠTAS 

1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 1etapas 2etapas 

FLAMINGAS 

 
      5 3,8   

TEPINGAS 

 
    131   123   

ŠUOLIS Į TOLĮ 

 
    165,2   176   

SĖSTIS – 

GULTIS 

 
  21,5   24,7     

ŠAUDYKLĖ 

 
      212,8 198,2   

 


