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SVEIKATOS TRIADOS SAMPRATA 

Sveikata, tai visapusiška fizinė, dvasinė, psichinė ir

socialinė gerovė, o ne tik ligų ar negalių nebuvimas



EMOCIJOS – KAS TAI? 

• Emocijos, tai biologinės būsenos, susijusius su nervų sistema,

kurias sukelia neurofiziologiniai pokyčiai, susiję su mintimis,

jausmais, elgesio reakcijomis, tam tikru malonumu ar

nepasitenkinimu.

• Emocijos dažnai susipina su nuotaika, temperamentu,

nusiteikimu, kūrybiškumu ir motyvacija.

• Emocija yra kompleksinė psichologinė būsena, apimanti tris

skirtingus komponentus: subjektyvią patirtį, fiziologinę reakciją ir

elgesio ar išraiškos reakciją



EMOCIJŲ SKIRSTYMAS

• Psichologas Paulas Eckmanas pasiūlė, kad yra šešios pagrindinės

emocijos, kurios yra universalios visose žmonių kultūrose:

baimė, pasibjaurėjimas, pyktis, nuostaba, laimė ir liūdesys.



EMOCIJŲ TIPAI IR SKIRSTYMAS 

PAGRINDINĖS 

TEIGIAMOS

ESTETINĖS

NEIAIŠKIOS, 

NEAPIBRĖŽTOS

KOMPLEKSINĖS

NEIGIAMOS 



• Emocijos yra žmogaus santykio su vidinio bei išorinio pasaulio

objektais išgyvenimas. Nuo to, kokias žmogus emocijas išgyvena

(teigiamas ar neigiamas) priklauso jo aktyvumas, nuotaika.

• Emocijos kyla dėl judesio (pavyzdžiui, žmogus juokiasi (juokas yra

judesys, nes dirba kūno raumenys) , todėl jam linksma). Taigi,

fiziologiniai procesai – emocijų šaltinis, o ne pasekmė.



• Emocija – žmogaus reakcija į tai, kas vyksta aplinkoje.

• Emocijos sukelia skirtingus fiziologinius, elgesio ir pažinimo

pokyčius.

• Emocija dažnai yra motyvacijos varomoji jėga



• Kadangi emocija kaip minėjau yra motyvacijos varomoji jėga, tai
čia galime įžvelgti sąsajas su judesiu. Pasaulyje gerai žinoma ir
moksliniais tyrimais įrodyta, kad vaikų ir paauglių fizinis
aktyvumas yra ženkliai sumažėjęs, kas sąlygoja ne tik lėtinių
neužkrečiamųjų ligų plitimą tokiame amžiuje, bet ir dėmesio,
koncentracijos, kitų elgesio sutrikimų, blogos atminties, išmokimo
galimybių suprastėjimo išsivystymą, o įrodymai teigia, kad fizinis
aktyvumas šiuos procesus gali suvaldyti.

• Vaikai ir paaugliai nėra fiziškai aktyvūs, kaip jie patys nurodo dėl
motyvacijos stokos, vadinasi jeigu emocija yra motyvacijos
varomoji jėga, tuomet norėdami didinti vaikų fizinį aktyvumą ir
taip užkirsti kelią elgesio, emocinių sutrikimų išsivystymui,
kognityvinių (pažinimo) funkcijų gerėjimui turime atlikdami
veiklas su vaikais sudaryti tokią atmosferą, kurioje būtų teigiamos
emocijos, spontaniška, dinamiška, originali, sensorine stimuliacija
pripildyta aplinka.







• Galvos smegenys atsimena judesius tuomet, jeigu jie buvo

originalūs, netikėti, didelį įspūdį palikę judesiai, dėl ko tuo pačiu

gerėja kognityvinė funkcija.



• Kalbant toliau apie motyvaciją ir emocijas pastebime, jog

vienas bendras tikslas apjungia motyvaciją, emocijas ir

kognityvines funkcijas. Visa tai tarpusavyje susiję, vadinais

jeigu vaiko veikla paremta geromis emocijomis, dėl to didėja

motyvacija toliau atlikti tas veiklas, didėjant veiklos (fizinio

aktyvumo) atlikimo trukmei, intensyvumui gerėja

kognityvinės, pažinimo funkcijos, kurios mažina emocinius ir

elgesio sutrikimus, jų pasireiškimo dažnį, gerėja mokinių

akademiniai rezultatai.



MOTYVACIJA IR JUDESYS

• Taigi kaip ir minėjau praeitoje skaidrėje emocija ir motyvacija

tarpusavyje stipriai susijusios, o gera emocija didina motyvaciją

būti fiziškai aktyviems ir taip skatinama geresnė pažinimo

funkcija kuri priskiriama psichinės sveikatos sričiai.

• Kalbant apie motyvaciją reikia pažymėti, jog ji turi būti optimali

nei per didelė nei per maža ir tą apibūdina apverstos U raidės

dėsnis.
“U” raidės dėsnis“U” raidės dėsnis

Išmokimas

Mažas Optimalus Per didelis

Motyvas





EMOCIJOS IR JUDESYS

• Kūnas, jo judesiai atspindi tikrąją žmogaus būseną. Nebūtina
imtis judesio terapijos, kad būtų galima kažką pasakyti apie
žmogų, žvelgiant į jo judesius. Labai dažnai žmogaus kūnas
parodo, kad tai, kas yra sakoma, yra netiesa.

• Galime sakyti, kad gyvename puikiai, sėdėdami susikūprinę,
susiėmę rankomis už galvos ar atsirėmę skruostu į ranką – tai
padės suprasti, kad iš tikrųjų gyvename visai ne puikiai.
Pavyzdžiui, vyras gali sakyti, kad labai myli savo žmoną, tuo pat
metu kumščiu trenkdamas sau į ranką. Galbūt šis vyras ir myli
savo žmoną, tačiau jis taip pat jaučia jai pyktį. Žmogaus viduje
slypi daug neįsisąmonintų dalykų.



• Kiekvienam žmogui nepaprastai svarbu išreikšti išgyvenamus

jausmus ir būsenas. Jeigu jis neturi kam išsipasakoti, jeigu bijo

kalbėti apie savo jausmus, žmogus užgniaužia juos savyje – tai

lemia blokų formavimąsi.

• Neišreikšti jausmai lieka mūsų kūne. Kiekvienas jausmas yra

energija. Jeigu jis blokuojamas, neišreiškiamas, energija grįžta

atgal į mus, ten, kur jai buvo suteiktas impulsas. Grįžusi

energija virsta įtampa.

• Tai būdinga įvairiausioms emocijoms – toms, kurias dauguma

vadina teigiamomis, ir toms, kurios įvardinamos kaip neigiamos.



• Netgi neišreikštas džiaugsmas gali lemti blokų kūne atsiradimą.

Jeigu jaučiame impulsą džiaugtis, bet dėl tam tikrų priežasčių,

įsitikinimų kuriuos dažniausiai suformuoja visuomenė ar jie kyla

šeimoje, kurioje žmogus gimė ir augo, neleidžiame sau džiaugtis,

ši energija grįžta atgal į mus ir virsta įtampa.

• Kai žmogus pyksta, jis natūraliai jaučia agresiją ir impulsą ją

išreikšti kažkokiu judesiu.



• Taigi, blokai, įtampa žmogaus kūne atsiranda dėl to, kad jis

neišreiškia emocijų, o jis jų neišreiškia todėl, kad kažkas jų

nepriima. Negebėjimas išreikšti to, ką jauti, formuojasi dar

vaikystėje, dažniausiai iki ketverių šešerių metų. Pavyzdžiui,

dažnai tėvai neleidžia vaikui pykti, moko jį neišreikšti savo

pykčio, sakydami, kad pikti vaikai blogi, kad jų niekas nemyli,

arba gąsdindami, kad piktos blogos mergaitės nesusiranda vyrų.



• Emocionalus, judrus, gyvybingas vaikas nepatogus tėvams. Jie,
pavargę darbe, namie nori ilsėtis ir todėl jiems sunku bendrauti su
jų dėmesio reikalaujančiu vaiku. Lengviausia išeitis – uždrausti
jam judėti, pavyzdžiui, pasodinant ant kėdės ir liepiant ramiai
sėdėti apie valandą, manant, kad taip jis turėtų nurimti. Tuo metu
vaiko viduje gali kilti begalė judesį skatinančių impulsų.
Vaikas, kurį bandoma sutramdyti, pyksta, protestuoja prieš tokį,
jo manymu, neteisingą tėvų sprendimą. Pamatę jo pyktį, tėvai dar
labiau susierzina ir sako jam, kad piktų vaikų niekas nemyli,
išvaro vaiką iš kambario, atstumia jį. Ką mažam vaikui daryti su
tokiomis akimirkomis jį užplūstančiais jausmais? Jis patiria
siaubą todėl kyla dar didesnis pasipriešinimas ir emocijų banga,
todėl jokiu būdu negalima riboti judesio.



EMOCIJOS – JUDESYS – KŪNO ATSAKAS

• Pavyzdžiui, žmogaus, kuris neišreikšdavo pykčio, žandikaulio

sritis gali būti labai įtempta. Kai jis nori ką nors pasakyti, jaučia

spaudimą gerklėje. Toks žmogus naktimis gali griežti dantimis,

jo sąkandis gali būti netaisyklingas. Nuolatinę įtampą

žandikaulio srityje jaučiantys gali skųstis įvairiomis dantų

problemomis.

• Paslėptas ir neišreikštas pyktis skatina tam tikrų hormonų

išsiskyrimą žmogaus organizme. Tai gali neigiamai veikti širdies

ir kraujagyslių sistemos veiklą. Baimę užgniaužusio žmogaus

pečiai gali būti pakilę į viršų.



• Dažnai žmonės neleidžia sau verkti. Tai formuoja įtampą akių
srityje. Verkimas – galimybė išvalyti savo vidines – emocines ir
dvasines – žaizdas. Tačiau labai svarbu verkti ne vienam, o šalia
to, kas priimtų tuo metu žmoguje kilusį bejėgiškumą, baimę ar
pyktį.

• Kūne besikaupiantys blokai lemia silpnesnę žmogaus sveikatą
ir nusilpusį imunitetą. Ten, kur susiformuoja blokas, sutrinka
medžiagų apykaita. Blokas – įtampa, todėl ten, kur jis yra,
sunkiau juda kraujas, nervų sistemos skysčiai, limfa ir kitos
organizmo medžiagos.

• Tokiose vietose gali greičiau formuotis uždegimai, patekti
infekcijos. Pavyzdžiui, vaikas, kuriam neleidžiama išreikšti
pykčio, gali dažnai sirgti angina. Tai gali vykti dėl įtampos
gerklės srityje.



• Emocijos yra atsakingos už gilius kūno peizažo pokyčius,

veikdamos vidinę aplinką, vidaus organus ir raumenų bei kaulų

sistemą.

• Emocinės reakcijos pasauliui rodomos mūsų elgesiu, veiksmais ir

reakcijomis. Atitinkamai, raumenų ir kaulų sistema leidžia mums

atlikti šią veiklą, bendrauti su kitais ir tyrinėti aplinką. Jis taip pat

informuoja mus apie tokios veiklos pokyčius, laikyseną, judesių

greitį ir kokybę.

• Mūsų elgesys daro įtaką socialinei sąveikai, kai net mažiausi

veido raumenų susitraukimai gali signalizuoti apie mūsų

ketinimus ir emocines mintis.



EMOCIJOS IR PAŽINIMAS – KOGNITYVINĖS 

FUNKCIJOS 

• Kai kuriose teorijose pažinimas yra svarbus emocijų aspektas.
Tiems, kurie pirmiausia veikia pagal emocijas, jie gali manyti,
kad jie nemąsto, tačiau psichiniai procesai, susiję su pažinimu,
vis dar yra būtini, ypač aiškinant įvykius.

• Pavyzdžiui, suvokimas, kad esame pavojingoje situacijoje, ir
vėlesnis mūsų kūno nervų sistemos sužadinimas (greitas širdies
plakimas ir kvėpavimas, prakaitavimas, raumenų įtampa) yra
neatsiejama nuo mūsų baimės jausmo patirties.

• Sąmoningas emocijos išgyvenimas yra psichinės tos emocijos
perteikimas iš praeities ar hipotetinės patirties, kuris yra susietas
su malonumo ar nepasitenkinimo turinio būsena. Turinio būsenos
nustatomos žodiniais patirties paaiškinimais, apibūdinančiais
vidinę būseną.



EMOCINIAI IR ELGESIO SUTRIKIMAI KAS TAI? 

• Elgesio ir emociniai sutrikimai įvardijami kaip heterogeniška grupė

sutrikimų, pasireiškiančių elgesio ar/ir emocinėmis reakcijomis,

ryškiai besiskiriančiomis nuo įprastų amžiaus, kultūros ir etinių normų

bei išreikštu nedėmesingumu, impulsyvumu ar/ir prasta elgesio

reguliacija.

• Jiems būdinga tai, kad jie nėra tik laikina, tikėtina reakcija į stresą

keliančius aplinkos įvykius, o kaip tik pasireiškia nuolat ir ne mažiau

nei dviejose skirtingose srityse, o taipogi nepasiduoda intervencijoms,

taikomoms bendrojo ugdymo aplinkoje.



• Vaikai, turintys elgesio ar (ir) emocijų sutrikimų, kelia daugiau
iššūkių mokytojams nei kiti specialiųjų ugdymosi poreikių
turintys mokiniai. Jie reikalauja nuolatinio mokytojų ar kitų šalia
esančių suaugusiųjų dėmesio, be to, savo elgesiu dažnai kelia
sumaištį klasėje, negatyviai veikia kitus klasės mokinius.

• Elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams dažniausiai
kyla mokymosi problemų, o tai jiems kelia frustraciją ir pyktį,
kurie pasireiškia netinkamu elgesiu. Labai svarbu ieškoti tokį
elgesį sukeliančių priežasčių ar situacijų. Tai gali išprovokuoti
silpni skaitymo įgūdžiai, negebėjimas taikyti mokymosi
strategijas, socialinių situacijų nesupratimas ir pan.



DTHS (angl. attention deficit/ hyperactivity disorder) — dėmesio 
trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas

Šis sindromas yra neurologinis, vienas dažniausių ir sunkiausių

vaikų bei paauglių sutrikimų. Pagrindiniai jo požymiai yra:

• sunkumas sutelkti dėmesį

• impulsyvumas

• hiperaktyvumas

• emocinis nestabilumas

• išsiblaškymas



Šie simptomai apsunkina įvairias vaiko gyvenimo sritis: tiek

bendravimą su tėvais, mokytojais, auklėtojais ir bendraamžiais,

tiek mokymosi procesą, asmeninius pasiekimus, kasdienybę.



FIZINIS AKTYVUMAS — PAGALBA SERGANT DTHS?



• DTHS gydymas yra kompleksinis. Fizinis aktyvumas (FA) yra 

neatsiejama šio komplekso dalis — atlikta daugybė tyrimų, kurie 

patvirtina FA naudą vaikams su DTHS. 



KAIP FA PADEDA VAIKAMS SU DTHS?

• Fizinis aktyvumas skatina neurotransmiterių išsiskyrimą, taip pat

neurotropinio smegenų faktoriaus (BDNF) kiekį. Tinkama

neurotransmiterių pusiausvyra smegenyse padeda sukurti

tvirtesnius ryšius, o didesnis BDNF kiekis yra tiesiogiai susijęs

su geresniu mokymusi.



MOKSLU GRĮSTA PRAKTIKA

• Huang ir kt. (2017) atliko tyrimą, kuriame aiškinosi aerobinio
krūvio poveikį vaikų su DTHS elektroencefalogramos
parametrų kaitai. 32 tiriamieji (vaikai su DTHS) (amžius — 5-
10 m.) buvo suskirstyti į dvi grupes — eksperimentinę ir
kontrolinę.

• Eksperimentinei grupei 8 sav. buvo taikomi aerobiniai pratimai
vandenyje. Rezultatai parodė, kad vaikų, kuriems buvo taikyti
aerobiniai pratimai, theta/alpha bangų dažnis frontalinėje ir
centrinėje smegenų dalyje yra statistiškai reikšmingai (p<0,05)
mažesnis, lyginant su kontroline grupe. Tai reiškia, kad
aerobiniai pratimai pagerina vaikų su DTHS kognityvines
funkcijas.



• Tyrimais grįsti įrodymai rodo, kad padidėjęs fizinis krūvis palengvina

tam tikrų smegenų dalių neuroplastiškumą (didėja sinapsių, neuronų

skaičius), dėl ko pagerėja kognityvinės funkcijos, emocijų ir elgesio

atsakas.



MOKSLU GRĮSTA PRAKTIKA

• Cohen ir bendraautorių (2018) atliktas tyrimas parodė, kad joga

yra efektyvus būdas mažinti ikimokyklinio amžiaus vaikų (3-5

m.) su DTHS impulsyvumą, hiperaktyvumą ir gerinti

dėmesingumą. Jogos užsiėmimai buvo taikomi 6 savaites. Atlikus

rezultatų analizę, paaiškėjo, jog jogos užsiėmimai yra naudingi

gerinant reakcijos laiką, užduoties atlikimo tikslumą ir klaidų

taisymą, dėmesio sutelkimą, ypač vaikams, kuriems pasireiškia

ūmūs simptomai.



REKOMENDACIJOS PEDAGOGUI,
DIRBANČIAM SU VAIKAIS, SERGANČIAIS DTHS

• Patraukite vaiką nuo triukšmingų, blaškančių vietų, tokių kaip

langai ar koridoriai

• Patraukite vaiką nuo kitų vaikų, turinčių elgesio problemų

• Sodinkite vaiką šalia gerai besielgiančių vaikų

• Išlaikykite paprastą ir tiesioginę tvarką

• Perspėkite vaiką, sakydami „tai svarbu"

• Sudėtingesnes mokomąsias užduotis pateikite ryte, o po pietų

skirkite reikalaujančias fizinio aktyvumo

• Naudokite vizualines priemones

• Vaiko dėmesį blaškantys objektai pagal galimybes turėtų būti

pašalinti iš patalpos arba jų turi būti labai nedaug



NUSTATYTA, KAD:

• 30 min. trukmės fizinis aktyvumas prieš atliekant užduotis,

pagerina vaikų su DTHS dėmesio susitelkimą ir mažina

nuotaikų svyravimus.

• Fizinis aktyvumas lauke (gamtoje) skatina vaikų su DTHS

koncentraciją ir dėmesio sutelkimą, užtenka 20 min. trukmės

fizinio aktyvumo, kad būtų sumažinti simptomai, tokie kaip

dėmesio nuovargis, impulsyvumas.

• Vaikai su DTHS jaučiasi geriau, kai gali judėti— paprašykite

vaiko jums padėti (atnešti reikiamas priemones, padėti surinkti

žaislus ir pan.)



KOKIAS FIZINIO AKTYVUMO VEIKLAS TAIKYTI?

• Šokio terapija (panaudojant ritmišką, smagią, greito tempo

muziką)

• Lavos grindys (aktyvus žaidimas, kurio metu grindys — lava, ir

vaikai, įveikdami kliūčių ruožą, negali paliesti žemės)

• Šokliukas (žaidimas ,,klasės” — ant grindų iš lipnios juostelės

padaryti kvadratus, juose įtvirtinti skaičius ar piešinėlius ir duoti

vaikams komandas, pvz., šokti ant langelio, kuriame matome

paukštį, skaičių 9 ir t.t.)

• Krepšinis (žaidimas ARKLYS (angl. ,,HORSE”) yra smagus,

judrus žaidimas, kurį galima žaisti tiek lauke, tiek viduje, jei yra

krepšinio lankas ar panašus objektas, į kurį galima mesti

kamuolį. Vaikai bando pataikyti į krepšį iš skirtingų lokacijų, jei

nepataiko — gauna raidę A, po to R ir t.t., kol surinkęs pilną

žodį ARKLYS pralaimi žaidimą. Lietuviškas žaidimo atitikmuo

— ,,minusas”).



Žaidimo ,,Šokliukas” improvizacija

Žaidimo ,,Grindys-lava” improvizacija



TYRIMAIS GRĮSTI ĮRODYMAI

Babchenko (2016) atliko tyrimą, kurio metu 94 ankstyvojo

amžiaus vaikams (vidutinis amžius – 3, 2 m.) buvo pateikti

kognityvines funkcijas vertinantys testai (CAS), atlikus juos,

tiriamiesiems skirtas aerobinis krūvis. Atlikus pakartotinį CAS

paaiškėjo, kad vaikai, kuriems buvo skirtas aerobinis krūvis,

parodė ženkliai geresnius testų rezultatus, lyginant su vaikais,

kuriems nebuvo skirtas aerobinis krūvis (p=0.03).



TYRIMAIS GRĮSTI ĮRODYMAI

• Pasak Hötting ir bendraautorių (2016), vienkartinis vidutinio

intensyvumo aerobinis fizinis krūvis pagerina motorinius įgūdžius,

judesių mokymąsi, prisideda prie ilgalaikės atminties

optimizavimo. Tyrime dalyvavo 22 metų amžiaus studentai. Prieš

30 min. treniruotę, jie turėjo žodžiu išversti Vokiečių – Lenkų

kalbų žodyno žodžius. Vertimo žodžiu gebėjimas buvo įvertintas

praėjus 20 minučių po intervencijos, taip pat po 24 valandų.

Grupė, kuri dalyvavo treniruotėje, pamiršo mažiau žodžių

reikšmių, nei grupė, kuri trenoruotėje nedalyvavo.



• Atliktas tyrimas rodo, kad tokia išvada susijusi su biomarkerių

(pavyzdžiui, noepinefrino, BDNF) suaktyvėjimu po fizinio

krūvio ir jų padidėjimo įtaka buvo vertinama ar pagerėjo

atminties ir judesių mokymo rodikliai, bei atlikti biocheminiai

kraujo tyrimai. Tyrimo rezultatai parodė, kad vienkartinis

vidutinio intensyvumo aerobinis krūvis reikšmingai pagerino

motorinius įgūdžius, kurie turėjo išliekamąjį ryšį po 24 valandų ir

po 7 dienų. Kraujyje po krūvio padidėjo BDNF ir dopamino

koncentracija, katecholaminų lygį, kurie atsakingi už atminties ir

mokymosi procesų konsolidavimą. Neurocheminis padidėjimas

skatina smegenų žievės plastiškumą ir pagerina visus mokymosi

procesus.



TYRIMAIS GRĮSTI ĮRODYMAI

Ikimokyklinio amžiaus vaikai buvo suskirstyti į eksperimentinę

(skirta fizinė veikla su muzika) ir kontrolinę (neskirta fizinė

veikla) grupes. Po 8 mėnesius trukusio tyrimo, rezultatai parodė

statistiškai reikšmingą (p<0.01) rimavimo ir aliteracijos

pagerėjimą eksperimentinėje grupėje.



• Gebėjimas įtraukti motorinius veiksmus (judesius) į ritminę klausos

stimuliaciją yra gera savybė. Šis gebėjimas puikiai atsispindi

muzikos ir šokių kontekste, jis sutinkamas įvairiose kultūrose,

išsivysto ankstyvame amžiuje ir yra greitai išmokstamas.

• Tai yra glaudžiai susiję su emocijomis – judesiai, atliekami pagal

muziką, yra siejami su įvairiais jausmais, pradedant malonumu ir

atsipalaidavimu, baigiant ekstaze ir džiaugsmu. Svarbu paminėti,

kad ne visos ritminės stimuliacijos sukelia vienodą motyvacijos

lygį judesiui atlikti.

• Tai priklauso nuo muzikos ritmo: muzika, kurios ritmas greitas,

sukelia didesnį norą atlikti judesį nei muzika, kurios ritmas yra

lėtas. Biologinis ryšys tarp judesio ir garsinio ritmo yra palaikomas

dėl muzikos, atliekamos greitu ritmu, gebėjimo stimuliuoti

periferinę ir centrinę nervų sistemas, veikiant per noradrenerginius

mechanizmus.



• Taigi judėjimas yra natūrali ir neatsiejama dienos mokykloje ar

darželyje dalis, kuri įtakoja mokinių smegenų veiklą. Integravus

fizinius pratimus bei kokybišką judesį į visą mokslo (plačiąja

prasme) dieną, vaikai tampa mažiau pažeidžiami ir labiau

susikoncentravę ties mokymusi. užduočių atlikimas ir kylančių

valdymo problemų mažėjimas yra akivaizdūs pranašumai,

grupėse, todėl klasėse reikėtų pradėti taikyti judesio bei fizinio

aktyvumo veiklą mokymo procese.



• Judesio terapija jungia kognityvines, fizines, dvasines, emocines

ir socialines funkcijas. Šioje terapijoje visi penki lygmenys gali

būti vystomi vienu metu arba bandoma suprasti, kuris iš lygmenų

yra mažiau išreikštas.



• Judesys - vieniems tai meditacija, kitiems knyga, tretiems – šokis.

Judesys ir judesio terapija unikali tuo, kad apjungia du skirtingus

dalykus – pramogą ir psichologinę analizę. Jos metu tarpusavyje

sąveikauja jokių taisyklių nereikalaujantis šokis ir dažnai sudėtingų

klausimų reikalaujantis savęs pažinimas.

• Emocijų paleidimas judesio būdu tampa visapusišku organizmo

valymu. Emociniu atžvilgiu šokis skatina pozityvumą. O žvelgiant

fiziologiškai – tam tikrų vietų išjudinimas paliečia užspaustas,

neiškrautas kūno energijas, kurios gali būti atsiradusios po įvairių

sukrėtimų gyvenime.



• Judesio terapija – būdas išreikšti užgniaužtas emocijas, kurios

lemia įvairias ligas ir ribotumus sukeliančių blokų, įtampų kūne

formavimąsi. Judesys ir jo taikymas padeda pažinti, patirti,

išreikšti ir priimti save tokį, koks esi, ir kaip judi. Taip pat judesio

terapija leidžia pasiekti visapusišką dermę: savyje ir santykiuose

su kitais.





• Klasės aplinkoje turėtų būti kuo mažiau trukdžių, blaškančių ar

atitraukiančių vaiko dėmesį.

• Pamokos metu mokytojai turėtų keisti veiklos pobūdį paeiliui

derindami susikaupimo ir fizinio aktyvumo reikalaujančias

veiklas.

• Šiems vaikams reikėtų pateikti trumpas, įveikiamas užduotis ir

skirti apdovanojimus jas atlikus.







Judink savo kūną ir augink 

smegenis

DĖKOJU UŽ DĖMESĮ 


