
SVEIKO FIZINIO  
AKTYVUMO DOZĖS, 

REKOMENDUOJAMOS 18-65 METŲ ŽMONĖMS

•  Vengti 3 valandas ir daugiau trunkančio fizinio pasyvumo periodų dienos 
metu (gulėjimas, TV žiūrėjimas, naršymas internete). Toks fizinis pasyvu-
mas „nubraukia“ prieš tai dienos eigoje buvusį fizinį aktyvumą. 

•  Du kartus per savaitę atlikti jėgos ir galingumo fizinius pratimus bei fizi
nius pratimus, gerinančius raumenų ištvermę.

•  Neužmiršti tempimo pratimų (1520 min. 2 kartus per savaitę).
•  Ne mažiau kaip 3045 min. penkis kartus per savaitę atlikti aerobinius 

vidutinio intensyvumo krūvius (pvz., spėrus ėjimas) arba tris kartus per 
savaitę po 20 minučių didelio intensyvumo aerobinius fizinius krūvius 
(pvz., bėgimas vidutiniu intensyvumu).

•  Nebūti pasyviam ilgiau kaip 60 min. Kas valandą „pakilti“ iš savo patogios 
sėdimos darbo vietos ir apie 13 minutes pajudėti perimetru 510 metrų 
apie savo „darbo ašį“!

•  Aktyviai leisti laisvalaikį. Su visa šeima ar draugais galima rinktis plaukimą, 
čiuožimą, krepšinį, futbolą, tinklinį, važinėjimą dviračiais, riedučiais ir pan. 
Toks fizinis aktyvumas sumažina net apie 30 proc. mirtingumą nuo visų ligų.

•  Sveika ir subalansuota mityba padeda išlikti aktyviems ir sveikiems.
LABAI SVARBUS ENERGIJOS (MAISTO) SUVARTOJIMO IR 

IŠEIKVOJIMO BALANSAS!



Fizinis aktyvumas, mankšta ir sportas  
nėra tas pats

Net jei nemėgsti sportuoti ar mankštintis,  
vis tiek gali būti fiziškai aktyvus

Fizinis aktyvumas – bet koks žmogaus kūno judėjimas, per 
kurį  energijos išeikvojama daugiau nei esant ramybės būse-
nos (ėjimas į mokyklą, darbą, aktyvumas pamokų ar darbo 
pertraukų metu, ūkio darbai namuo se ir pan.).
Mankšta – planingi ir struktūrizuoti pasikartojantys judesiai, 
didinantys fizinį pajėgumą ir stiprinantys sveikatą.
Sportas – pagal tam tikras taisykles organizuota aktyvi fizinė 
veikla, kuria užsiimant paprastai varžomasi su kitais.
Užsiimti net ir lengva fizine veikla – geriau nei sėdėti. Bet 
dar  ge riau – sportuoti ir mankštintis, nes taip gerinamas ir 
palaikomas fizinis pajėgumas. 

5 NAUDINGI PATARIMAI:
•  Tau turi būti smagu: yra daug įvairiausių veiklų, išbandyk 

ką nors nauja, atrask, kas tau patinka.
•  Užsiimk aktyvia fizine veikla su draugais ar šeima.
•  Prieš treniruotę prasimankštink ir atlik tempimo pratimų. 

Pasportavęs pamažu nusiramink ir atlik tempimo pratimų.
•  Iš pradžių mankštinkis arba sportuok pagal savo jėgas ir 

pamažu didink trukmę ir/arba intensyvumą.
•  Nepamiršk, kad kas tikisi pernelyg įspūdingų ir greitų re-

zultatų, dažnai nusivilia ir viską meta.

FIZINIS AKTYVUMAS,
MANKŠTA AR SPORTAS?
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