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Santrauka

Tyrimo tikslas – pagrįsti fizinės būklės savikontrolės ugdymo kūno kultūros pamokų metu įtaką jaunesniojo mokyklinio amžiaus (10–11 metų) vaikų fiziniams gebėjimams.
Medžiaga ir metodai: mokslinės literatūros analizė, pedagoginis eksperimentas, matematinės statistikos metodai
(duomenų transformavimo funkcija, pakartotinių matavimų t kriterijus, nepriklausomų imčių t kriterijus (Stjudento t
kriterijus), Pearsono ranginė koreliacija), kokybinė teksto turinio analizė.
Pedagoginis eksperimentas atliktas 2011–2012 m. m. Klaipėdos, Kauno ir Raseinių bendrojo ugdymo mokyklų IV
klasėse. Pedagoginio eksperimento trukmė – vieni mokslo metai. Pedagoginio eksperimento imtis sudaryta kriterinės
atrankos būdu. Tyrimo imtį sudarė 178 mokiniai, kurie buvo suskirstyti į eksperimentinę (n = 85) ir kontrolinę (n = 93)
grupes. Eksperimentinė grupė (EG) kūno kultūros pamokose papildomai dirbo pagal parengtą Savikontrolės ir fizinių
gebėjimų ugdymo eksperimentinę programą, kontrolinė grupė (KG) – pagal įprastą bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo
programą ir eksperimentinės programos nevykdė. Kokybiniame tyrime dalyvavo 24 eksperimentinės grupės mokiniai. Jie
raštu išreiškė refleksijas apie eksperimento metu įgytą patirtį.
Rezultatai ir išvados. Nustatytas statistiškai reikšmingas fizinės būklės savikontrolės (FBS) gebėjimų pokytis ir teigiamas ugdymo programos poveikis eksperimentinės grupės mokinių fiziniams gebėjimams.
Kokybinio tyrimo rezultatai liudija savikontrolės gebėjimų naudą ir pritaikomumą fiziniams gebėjimams ugdyti bei
fizinio aktyvumo savikontrolei. Mokiniai, dalyvavę eksperimentinėje ugdymo programoje, tapo motyvuotesni stiprinti
savo sveikatą, jie įžvelgia savikontrolės naudą ugdant fizinius gebėjimus ir mato prasmę tobulinti šiuos gebėjimus ir fizinę
būklę.
Reikšminiai žodžiai: fizinės būklės savikontrolė, fiziniai gebėjimai, jaunesnis mokyklinis amžius, požiūris į fizinės
sveikatos ugdymą.

ĮVADAS

Fizinės būklės savikontrolė (FBS) taikoma savo fizinei būklei stebėti ir vertinti [1]. Fiziniai gebėjimai yra vienas iš fizinės būklės komponentų, todėl
jų ugdymas reikšmingas siekiant stiprinti mokinių
sveikatą [1]. Sistemingai ugdomi vaikų fiziniai gebėjimai treniruoja organizmo funkcijas ir sistemas,
mažina širdies ir kraujagyslių ligų bei nutukimo riziką, gerina gyvenimo kokybę [2]. Tik įvertinus fizinius gebėjimus, išanalizavus jų pokyčius, galima
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atsižvelgti į fizinio parengtumo būklę ir fiziškai tobulėti. Tai reikalauja tam tikrų fizinės būklės savikontrolės gebėjimų.
Tyrimai rodo, kad vaikų fizinė būklė ir sveikata
prastėja [3, 4], o pagrindinė mokinių nejudraus gyvenimo būdo priežastis dažnai yra noro, valios ir energijos, t. y. savikontrolės gebėjimų, stoka [5, 6]. Savikontrolės gebėjimai naudingi įveikiant pasyvų gyvenimo būdą, gerinant fizinį aktyvumą, stiprinant fizinę
būklę [7, 8], o lengvabūdiškas požiūris į sveikatą ir
savikontrolės gebėjimų trūkumas yra vienos iš svarbiausių daugelio kūno ligų ir net psichikos sveikatos sutrikimų priežasčių [9, 10]. Įgiję FBS gebėjimų,
mokiniai gali tapti fiziškai aktyvesni ir šią veiklą tęsti
savarankiškai, stiprinti savo sveikatą, suvokti vidinį
poreikį fiziškai tobulėti.
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Tyrimo tikslas – pagrįsti fizinės būklės savikontrolės ugdymo kūno kultūros pamokų metu įtaką jaunesniojo mokyklinio amžiaus (10–11 m.) vaikų fiziniams gebėjimams.

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI

Tyrimo objektas – jaunesniojo mokyklinio amžiaus
vaikų (10–11 m.) savikontrolės ir fizinių gebėjimų
ugdymas kūno kultūros pamokų metu.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių
analizė; pedagoginis eksperimentas; matematinė statistika: nepriklausomų imčių t kriterijus, pakartotinių
matavimų t kriterijus (Stjudento t kriterijus), Pearsono koreliacinė analizė; kokybinė turinio analizė.

Tyrimo metodologija. Pedagoginis eksperimentas atliktas 2011–2012 m. m. Klaipėdos, Kauno ir
Raseinių bendrojo lavinimo mokyklų ketvirtose klasėse. Trukmė – vieni mokslo metai. Eksperimentui
vykdyti mokyklos pasirinktos kriterinės atrankos
būdu, atsižvelgiant į pedagogų kvalifikaciją, mokinių
klasių skaičių, sutikimą dalyvauti eksperimente. Tyrime dalyvavo 178 mokiniai, kurie buvo suskirstyti į
eksperimentinę (n = 85) ir kontrolinę (n = 93) grupes.
Eksperimentinėje grupėje (EG) įgyvendinta originali Savikontrolės gebėjimų ugdymo kūno kultūros
pamokų metu programa, pagrįsta teoriniu ir empiriniu Savikontrolės gebėjimų ugdymo kūno kultūros
pamokų metu modeliu (1 pav.), kuriuo remiantis

SAVIKONTROLĖS GEBĖJIMŲ UGDYMAS
Metakognityvusis pažinimo procesas
Savęs instruktavimas → vaizdinio susiformavimas → dėmesio sutelkimas →
tikslo pasiekimo strategija → savistaba → metakognityvi stebėsena → įsiminimas
UGDYMO SĄLYGOS
Palanki pedagoginė aplinka

Tinkamas motyvacinis klimatas

Ugdymas sėkmei, akcentuojant
pastangas

Sėkminga mokymosi patirtis

Teikiamas grįžtamasis ryšys

Išmokto elgesio perkėlimas
(generalizacija)

UGDYMO ETAPAI
Supažindinimas
su gebėjimo
apibrėžtimi

Gebėjimo
demonstravimas

Gebėjimo
mokymasis
žaidybinėse
situacijose

Refleksija ir
verbalinis veiklos
įvertinimas

Gebėjimo
pritaikymas
kasdieniame
gyvenime

UGDYMO METODAI
Elgesio stimuliavimo, projektinės veiklos, aktyvaus mokymo(si), darbo grupėse, refleksijos (savistabos)
FIZINĖS BŪKLĖS SAVIKONTROLĖS (FBS) GEBĖJIMAI
(gebėjimai stebėti, analizuoti ir koreguoti objektyvius savikontrolės rodiklius, pastebėti jų pokyčius)
Empirinė gebėjimų raiška:
• gebėti savais žodžiais pasakyti ir parodyti, kaip taisyklingai nustatyti pulso dažnį (PD) esant ramybės būsenos ir po
fizinio krūvio;
• gebėti įvertinti savo nuovargį, kvėpavimo dažnumą ir organizmo reakciją į fizinį krūvį;
• gebėti pasimatuoti ūgį, svorį, temperatūrą;
• gebėti suprasti ir įvertinti savo fizinius gebėjimus: lankstumą, vikrumą, greitumą, staigiąją jėgą, pusiausvyrą, pilvo
raumenų jėgą ir ištvermę; atlikti fizinių gebėjimų vertinimo testus;
• suprasti, ar yra pakankamai fiziškai aktyvus (suvokti fizinio aktyvumo naudą ir pobūdį, pastebėti nejudrios gyvensenos
padarinius žmogaus sveikatai).
1 pav. Savikontrolės gebėjimų ugdymo teorinis ir empirinis modelis
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savikontrolės gebėjimai ugdomi etapais, vykstant
metakognityviajam pažinimo procesui (savęs instruktavimas, vaizdinio susiformavimas, dėmesio sutelkimas, tikslo strategijos numatymas, metakognityvi stebėsena, veiksmo ir aplinkos įsiminimas). Daroma prielaida, jog savikontrolės gebėjimai kaip metakognityvusis pažintinis gebėjimas mokytis ir kontroliuoti veiklą gali būti perkeliami į fizinių gebėjimų
ugdymo(si) sritį ir tai sudaro prielaidas jaunesniojo
mokyklinio amžiaus vaikų fizinių gebėjimų plėtrai.
Kontrolinė grupė (KG) dirbo pagal įprastą bendrojo
ugdymo mokyklų kūno kultūros ugdymo programą ir
eksperimentinės programos nevykdė (1 pav.).
Kūno kultūros pamokų metu mokiniams buvo teikiamos teorinės fizinės būklės savikontrolės žinios ir
ugdomi praktiniai FBS gebėjimai. Fizinė būklė suprantama kaip fizinio išsivystymo ir fizinės veiklos
požymių (pajėgumo, sveikatos), apibūdinančių tos
veiklos būvį esamu metu, visuma. Mokinių praktinės
užduotys buvo dviejų tipų: 1) pratimai ir žaidimai;
2) pratybų sąsiuvinis, kuriame pildė savikontrolės
kortelę (žymėjo pulso dažnį, nuovargio požymius,
fizinių gebėjimų pokyčius ir kt.), taip pat jie atliko
užduotis ir namų darbus.
Kokybinė turinio analizė (angl. content analysis).
Kokybiniu tyrimu siekta atskleisti eksperimentinės
Savikontrolės gebėjimų ugdymo kūno kultūros pamokų metu programos poveikį EG mokinių savikontrolės
ir fizinių gebėjimų kaitai. Išreikšdami refleksijas apie
eksperimentinės programos metu įgytą patirtį, mokiniai rašė rašinį, kuriame atskleidė savo nuomonę, potyrius, nuostatas, požiūrį į sveikatos ugdymą. Kokybiniame tyrime dalyvavo 24 mokiniai. Taikyta tikslinė
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2 pav. Bendrųjų FBS gebėjimų pokytis pedagoginio eksperimento metu ( x )

tiriamųjų atranka: iš kiekvienos EG klasės (n = 4) atrinkta po 6 mokinius pagal šiuos kriterijus: lytis, pažangumas (geras, vidutinis, patenkinamas). Laikantis
tyrimo etikos reikalavimų informantams suteikti kodai, kuriuos sudaro mokyklos pavadinimas, eksperimentinės grupės kodas, mokinio lytis, inicialai ir numeris (pvz., 1-KS12JR22; 2-KG21AS05 ir t. t.). Pateikiant rezultatus naudotas trumpasis kodo variantas.

REZULTATAI

Tiriant, kaip eksperimentinėje ir kontrolinėje grupėse
keitėsi bendri FBS gebėjimai, nustatyta, kad įvyko
statistiškai reikšmingų pokyčių (2 pav.).
Prieš eksperimentinę intervenciją atlikus pretesto
tyrimą nustatyta, kad EG ir KG mokinių savikontrolės gebėjimai statistiškai reikšmingai nesiskyrė,
posttesto metu, po pedagoginės intervencijos, – statistiškai reikšmingai skyrėsi (p < 0,001). Pastebima
bendra tendencija, kad bendrieji FBS gebėjimai EG
pagerėjo, KG – pablogėjo: pakartotinių matavimų
t testas rodo, kad apskritai eksperimento poveikis EG
mokinių bendriesiems FBS gebėjimams yra statistiškai reikšmingas (p < 0,001), o kontrolinėje grupėje
išvestinės FBS subskalės kintamųjų pokyčiai statistiškai nereikšmingi (p > 0,005). Statistiniai rodikliai
pateikti 1 lentelėje.
Siekiant atskleisti FBS gebėjimų ir fizinių gebėjimų ugdymo sąsajas, nustatyti jų koreliaciniai ryšiai (2 lentelė). Atlikus duomenų transformavimo
procedūras ir naudojant išvestinį kiekybinį FBS gebėjimų kintamąjį analizuoti koreliaciniai ryšiai tarp
FBS gebėjimų ir fizinių gebėjimų, taikant Pearsono
koreliacijos koeficientą. Daugeliu atvejų išryškėjo
silpna, bet statistiškai patikima tendencija, rodanti,
kad mokinių, kurių geresni FBS gebėjimai, geresni ir
kai kurie fiziniai gebėjimai. Nustatyti tiesiniai koreliaciniai ryšiai atskleidžia FBS ir šių fizinių gebėjimų
sąsajas: lankstumo, staigiosios kojų jėgos, pusiausvyros, pilvo raumenų jėgos ir ištvermės. Vadinasi,
nustatyta silpna, bet statistiškai patikima tendencija,
kad FBS gebėjimų ugdymas turi įtakos mokinių fiziniams gebėjimams.
Kokybinė turinio analizė atlikta sugrupuojant
refleksijos duomenis į kategorijas ir subkategorijas.
Požiūrio į sveikatos ugdymą kategorijoje išskirtos
3 subkategorijos:
1. Gebėjimas nustatyti fizinės būklės parametrus;
2. Gebėjimas suprasti savo fizinį aktyvumą ir būti
fiziškai aktyviam;
3. Motyvacija tobulinti fizinius gebėjimus ir stiprinti
savo sveikatą.
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1 lentelė. Bendrųjų FBS gebėjimų pokyčio statistiniai
rodikliai
Grupės
EG
KG

Pretestas Posttestas Pakartotinių matavimų t kriterijus
4,63
5,04
t = –3,981 df = 92 p = 0,000
4,97
4,65
t = 0,344 df = 84 p = 0,732
t
=
–0,266
t
=
4,167
Nepriklausomų imčių
df = 176 df = 176
t kriterijus p = 0,790 p = 0,000

2 lentelė. Fizinių ir savikontrolės gebėjimų koreliaciniai
ryšiai
Fiziniai gebėjimai
Lankstumas – „Sėsti ir siekti“*
Staigioji kojų jėga – šuolis į tolį iš vietos**
Vikrumas – 10x5 bėgimas šaudykle
Greitumas – 20 m bėgimas**
Pusiausvyra – Flamingo testas**
Pilvo raumenų jėga ir ištvermė –
„Sėstis ir gultis“*

FBS gebėjimai
Pearsono Statistinis
koreliacijos reikšminkoeficientas r gumas p
0,210
0,043
0,308
0,004
0,017
0,873
0,0450,549
0,304
0,005
0,323

0,03

Pastaba. * Reikšmingumo lygmuo p < 0,05; ** reikšmingumo lygmuo
p < 0,01; *** reikšmingumo lygmuo p < 0,001.

Atlikta subkategorijas iliustruojančių duomenų
analizė ir interpretacija atskleidė skelbiamąją ir latentinę teksto prasmes.
Subkategorija „Gebėjimas nustatyti fizinės būklės
parametrus“. Šią subkategoriją pagrindžiantys teiginiai rodo, kad eksperimentinės programos metu mokiniai įgijo gebėjimų įvertinti pulso dažnumą ramybės būklėje ir po fizinio krūvio, t. y. vertinti širdies ir
kraujagyslių sistemos rodiklius, įvertinti lygų, ramų
ir padažnėjusį kvėpavimą kaip reakciją į fizinį krūvį,
teisingai pamatuoti ūgį ir svorį, t. y. nustatyti fizinio
išsivystymo rodiklius. Respondentų fizinės būklės
savikontrolės gebėjimų pokyčius ir jų taikymą praktikoje iliustruojantys teiginiai pateikti 3 lentelėje.
Informantai pabrėžė ne tik įgiję gebėjimų apčiuopti pulsą (...man sunku būdavo apčiuopti pulsą
ant rankos, bet dabar išmokau – 2; 9; 11; 17; 21;
...aš sužinojau, kaip galiu pamatuoti pulsą – 5; 6;
11; 16; 24), bet ir gebėjimą įvertinti, ar pulsas normalus (...aš nežinojau, ar mano pulsas būna normalus, kai po fizinių pratimų suskaičiavau 150 k./
min., o dabar žinau, kad tai normalu – 9). Net
keli informantai akcentavo, kad gebėjimas suskaičiuoti ir įvertinti pulsą po fizinių pratimų padeda
suprasti, ar fizinis krūvis kūno kultūros pamokoje
tinkamas (...kai pasimatuoji pulsą – tai sužinai, ar
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3 lentelė. Kokybinio tyrimo rezultatai: gebėjimas nustatyti fizinės būklės parametrus
Subkategorija
Gebėjimas
nustatyti
fizinės
būklės
parametrus

Iliustruojantys teiginiai
Širdies ir kraujagyslių sistemos rodikliai
Išmokau pasitikrinti pulsą po fizinių pratimų.
Aš nemokėjau nustatyti rankos pulso, o dabar
lengvai surandu.
Man sunku būdavo apčiuopti rankos pulsą,
bet dabar išmokau.
Suskaičiuoti pulso ribas pasirodė sudėtinga,
bet man padėjo mokytoja.
Aš sužinojau, kaip galiu pamatuoti pulsą.
Aš nežinojau, ar mano pulsas būna normalus,
kai po fizinių pratimų suskaičiavau 150 k./
min., o dabar žinau, kad tai normalu.
Man atrodo, kad labai gerai, kai supranti, ar teisingai sportuoji – tai nei per daug, nei per mažai.
Kai pasimatuoji pulsą, tai sužinai, ar gerai
sportuoji.
Kai pasimatuoji pulsą, tai sužinai, ar esi
nepervargęs.
Reikia žinoti savo pulsą, kad nepersistengtum
per kūno kultūros pamoką.
Pagal pulsą galima suprasti, ar teisingai
sportuoji, ar tik šiaip sau, ar tai sveika.
Dabar moku suskaičiuoti pulsą ir galiu suskaičiuoti pulsą savo močiutei.
Man buvo keista, kad mano močiutės pulsas
ramybės būklėje yra retesnis negu mano.
Reikia išmokti pasimatuoti pulsą, nes jei
pulsas yra normalus, tai esi sveikas.
Kai rašai, tai pastebi, koks buvo pulsas.
Kai pasimatuoji pulsą, tai sužinai, ar esi
nepervargęs.
Organizmo reakcija į fizinį krūvį
Kad suprastum, ar pakankamai sportuoji, reikia atkreipti dėmesį, ar padažnėjo kvėpavimas.
Kvėpavimas parodo, ar esi pakankamai
fiziškai aktyvus.
Nebūtina skaičiuoti kvėpavimą 1 min., užtenka
prisiminti, kaip kvėpuoji ramybės būsenoje.
Aš supratau, kad jeigu po kūno kultūros
pamokos grįžti į klasę nesušilęs, tai
netinkamai sportavai.
Aš būnu paraudęs ir sušilęs, kai aktyviai sportuoju.
Aš visada labai stengiuosi daryti užduotis per
kūno kultūros pamokas, todėl manau, kad
sportuoju tinkamai.
Kai labai stengiesi sportuoti, tai sušyli ir suprakaituoji.
Mano veido oda labai greitai parausta, kai
darau pratimus ir bėgu.
Kad įvertintum, ar padažnėjo kvėpavimas,
reikia žinoti, koks jis yra ramybės būsenoje.
Fizinio išsivystymo rodikliai
Man lengva pasimatuoti ūgį, nes tėtis nuo
mažens mane matuoja prie sienos.
Aš sužinojau, kad būtinai reikia taisyklingai
atsistoti, kad būtų teisingas tavo ūgis.
Labai svarbu nusiauti batus, nes bus netikras
žmogaus ūgis.
Reikia priglausti kulnus, nugarą, galvą prie
sienos, kai matuojamas ūgis.
Sužinojau, kad kai matuoja ūgį, reikia
sulaikyti kvėpavimą.
Tikras žmogaus svoris būna tik ryte.
Matuotis svorį reikia ryte.
Sužinojau, kiek aš sveriu ir kad reikia svertis ryte.
Jei matuojiesi svorį mokykloje, reikia nusiauti
batus ir nusirengti megztuką.
Matuotis svorį reikia neapsirengus ir po tualeto.
Sužinojau, kiek sveriu, nes namuose nėra
svarstyklių.

Informanto
kodas
11-RS12AG05
2-KG12TS14
9-KV12AB01
17-KG11AS19
21-KV11RZ22
9-KV12AB01
10-KV11HD06
11-RS12AG05
12-KG11JR18
15-RS11SD04
14-RS11SD04
3-KG11JR18

6-KG11GG07
8-KS12VŠ21
4-RS11SD04
1-KV12DN08
3-KG11JR18
5-KS12VŠ21
10-KV11HD06
4-RS11SD04
15-KS11JK14
2-KG12TS14
16-KG12UR24
18-KG11GG07
1-KV12DN08
3-KG11JR18
6-RS11ER18
10-KV11HD06
7-KV11JG12
10-KV11HD06
1-KV12DN08
19-RS11JR22
15-KS11JK14
14-RS11SD04
17-KG11AS19
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gerai sportuoji – 11; reikia žinoti savo pulsą, kad
nepersistengtum per kūno kultūros pamoką – 15;
pagal pulsą galima suprasti, ar teisingai sportuoji,
ar tik šiaip sau, ar tai sveika – 14). Mokiniai kartu su mokytoja apskaičiavo veiksmingiausio pulso
dažnio, rekomenduojamo 10–11 m. vaikams, ribas
ir jomis vadovavosi viso pedagoginio eksperimento
laikotarpiu. Kai kurie informantai pritaikė šį gebėjimą suskaičiuodami kitų šeimos narių pulso dažnį
(...dabar moku suskaičiuoti pulsą ir galiu suskaičiuoti pulsą savo močiutei – 3), kiti akcentavo gebėjimo įvertinti pulso dažnį reikšmę asmens sveikatai
(...reikia išmokti pasimatuoti pulsą, nes jei pulsas
yra normalus, tai esi sveikas – 6; 8; kai pasimatuoji
pulsą, tai sužinai, ar esi nepervargęs – 4).
Aptariant gebėjimo įvertinti organizmo reakciją
į fizinį krūvį teiginius pažymėtina, kad informantai
dažniausiai nurodė šiuos aspektus: kvėpavimo dažnumą (...kad suprastum, ar pakankamai sportuoji,
reikia atkreipti dėmesį, ar padažnėjo kvėpavimas – 1;
kvėpavimas parodo, ar esi pakankamai fiziškai aktyvus – 3) ir prakaitavimą bei odos paraudimą (...aš supratau, kad jeigu po kūno kultūros pamokos grįžti į
klasę nesušilęs, tai netinkamai sportavai – 10; ...aš
būnu paraudęs ir sušilęs, kai aktyviai sportuoju – 4;
15; ...kai labai stengiesi sportuoti, tai sušyli ir suprakaituoji – 2). Šie mokinių teiginiai rodo sąmoningėjantį požiūrį į kūno kultūrą.
Kai kurie vaikai gerai žino, kaip tinkamai pasimatuoti ūgį (...man lengva pasimatuoti ūgį, nes tėtis nuo
mažens mane matuoja prie sienos – 1). Kiti informantai eksperimento metu įgijo geresnius gebėjimus
pasimatuoti ūgį (...aš sužinojau, kad būtinai reikia
taisyklingai atsistoti, kad būtų teisingas tavo ūgis – 3;
6; 10; sužinojau, kad kai matuoja ūgį, reikia sulaikyti
kvėpavimą – 7). Gebėjimo įsivertinti svorį pokyčius
jie apibūdino kaip gebėjimą tinkamai pamatuoti kūno
svorį (...tikras žmogaus svoris būna tik ryte – 10; matuotis svorį reikia ryte – 1; 5; 19; ...neapsirengus ir
po tualeto – 14; jei matuojiesi svorį mokykloje, reikia nusiauti batus ir nusirengti megztuką – 15). Kūno
kultūros pamokų metu ugdyti gebėjimą įsivertinti
fizinio išsivystymo rodiklius yra prasminga, nes ne
visi mokiniai turi namuose galimybių (...sužinojau,
kiek sveriu, nes namuose nėra svarstyklių – 17).
Subkategorija „Gebėjimas suprasti savo fizinį aktyvumą ir būti fiziškai aktyviam“. Fizinis aktyvumas
yra vienas iš elgsenos komponentų. Fiziškai aktyvios
elgsenos savikontrolė fizinio ugdymo procese yra labai svarbi ir reikšminga hipodinamijos prevencijai.
Eksperimentinės programos metu buvo keliamas
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tikslas išmokyti mokinius geriau suprasti fizinį aktyvumą ir suvokti, ar vaikas yra fiziškai aktyvus. Gebėjimą suprasti savo fizinį aktyvumą iliustruojantys
teiginiai rodo, kad mokiniai yra labai atviri ir savikritiški: ...aš supratau, kad iki šiolei nebuvau fiziškai
aktyvus, nes nelankiau sporto būrelio ir per mažai judėdavau per dieną – 9; 16; ...aš nesu fiziškai aktyvus,
nes per daug tingiu – 17 (4 lentelė).
Gebėjimas suprasti savo fizinį aktyvumą neretai
paskatina mokinius tapti fiziškai aktyvesnius, tačiau
reikia pažymėti, kad objektyviai šiame tyrime fizinio
aktyvumo nevertinome, tyrėme tik mokinių gebėjimą suprasti savo fizinį aktyvumą. Akivaizdu, kad šio
gebėjimo pokyčiai eksperimentinės programos metu
buvo pozityvūs.
Vertindami Savikontrolės gebėjimų ugdymo kūno
kultūros pamokų metu programos poveikį, mokiniai
reflektavo apie pokytį suprasti ir įvertinti savo fizinį
aktyvumą bei siekį būti fiziškai aktyviam (...kad būtum fiziškai aktyvus, neužtenka pasivaikščioti, reikia
taip pasivaikščioti, kad sušiltum – 17).
Galima daryti prielaidą, kad FBS gebėjimų ugdymas paskatino eksperimente dalyvavusius mokinius būti fiziškai aktyvesnius (...aš dabar kiekvieną
dieną ryte darau mankštą – 21, ...namie sportuoju,
lankstausi ir kilnoju svarmenis – 9; ...aš dabar kiek
vieną dieną einu pabėgioti – 12). Gebėjimui būti
fiziškai aktyviam svarbios žinios ir supratimas apie
fizinį aktyvumą (...vaikui reikia žinoti, ar jis yra aktyvus, nes tada jis gali labiau stengtis toks būti – 11;
...reikia žinoti, ar esi aktyvus, nes tada gali labiau
stengtis – 13).
Ypač mokiniai akcentuoja motyvuojantį savikontrolės poveikį: žinojimas, ar esi fiziškai aktyvus,
gali motyvuoti daugiau judėti, būti aktyvesniam (...
manau, kad nesu labai fiziškai aktyvi, bet galiu liepti
sau daryti daugiau pratimų – 2).
Subkategorija „Motyvacija tobulinti fizinius gebėjimus ir ugdyti(s) sveikatą“. Šią subkategoriją
iliustruojantys teiginiai pateikti 5 lentelėje.
Visi kokybiniame tyrime dalyvavę informantai
pastebėjo išmokę geriau įvertinti fizinių gebėjimų
pokyčius. Respondentai reflektavo, kad jiems patiko
atlikti fizinių gebėjimų testus ir įsivertinti jų rezultatus (...patiko bėgti šaudykle ir sužinoti savo vikrumą – 6; ...man patiko atsilenkimai – 8), nors testų
rezultatai ne visada džiugino (...man patiko stumti
liniuotę per lankstumo testą, nors mano draugas nustūmė toliau – 13).
Ugdymo dalyvių patirtys rodo, kad savikontrolės gebėjimų ugdymas turėjo įtakos fizinių gebėjimų
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4 lentelė. Kokybinio tyrimo rezultatai: gebėjimas suprasti savo fizinį aktyvumą ir būti fiziškai aktyviam
Subkategorija
Gebėjimas
suprasti
savo fizinį
aktyvumą
ir būti
fiziškai
aktyviam

Iliustruojantys teiginiai
Aš supratau, kad iki šiolei nebuvau
fiziškai aktyvus, nes nelankiau sporto
būrelio ir per mažai judėdavau per dieną.
Aš supratau, kad iki šiolei nebuvau fiziškai
aktyvus, nes nelankiau sporto būrelio.
Aš nesu fiziškai aktyvus, nes per daug
tingiu.
Kad būtum fiziškai aktyvus, neužtenka
pasivaikščioti, reikia taip pasivaikščioti,
kad sušiltum.
Vaikui reikia žinoti, ar jis yra aktyvus,
nes tada jis gali labiau stengtis toks būti.
Reikia žinoti, ar esi aktyvus, nes tada
gali labiau stengtis.
Manau, kad nesu labai fiziškai aktyvi, bet
galiu liepti sau daryti daugiau pratimų.
Aš namie sportuoju, lankstausi ir kilnoju
svarmenis.
Aš dabar kiekvieną dieną ryte darau
mankštą.
Aš dabar kiekvieną dieną einu pabėgioti.

Informanto
kodas
9-KV12AB01
16-KG12UR24
17-KG11AS19

11-RS12AG05
13-KG12RJ13
2-KG12TS14
9-KV12AB01
21-KV11RZ22
12-KG11JR18

pokyčiams (...jeigu teisingai darai pratimą, tai toliau
nušoki ir toliau pasieki – 12; jei supranti, kaip reikia
sportuoti, tai viskas (fiziniai pratimai) geriau pavyksta – 1), požiūriui į sveikatos ugdymą (...jeigu esi fiziškai stiprus, tai esi sveikas – 7).
Informantų atsakymai rodo, kad, suvokus ir įvertinus savo fizinių gebėjimų lygį, tiriamiesiems dažnai
kyla noras juos patobulinti, t. y. padidėja motyvacija
tobulinti šiuos gebėjimus ir būti greitesniam, lankstesniam, vikresniam (...reikia sužinoti savo rezultatus, kad žinotum, ar patobulėjai – 4; 10; ...kad ko
nors pasiektum, reikia žinoti savo lankstumą, greitumą, jėgą – 15; reikia žinoti savo gebėjimų rezultatus,
kad galėtum stengtis juos pagerinti – 22; reikia daryti testus, kad sužinotum savo galimybes – 24; reikia
žinoti savo lankstumą, jėgą, kad žinotume, kokie mes
esame – 18).
Įdomu pastebėti, kad mokiniai akcentuoja savo
įdėtas pastangas – tai, ką jie patys gali kontroliuoti
(...reikia žinoti savo fizinių gebėjimų rezultatus, kad
galėtum stengtis juos pagerinti – 19, ...pasistengti
ten, kur jam nesiseka – 9).
Remiantis mokinių refleksijomis galima sakyti,
kad fizinių gebėjimų įsivertinimas suteikė motyvacijos būti fiziškai aktyvesniems ir tobulėti (...kai sužinojau, kad aš nelankstus, ėmiau daryti lankstumo
pratimus – 5; ...aš turiu daug dalykų, tik ne lankstumą, todėl man reikia daryti lankstumo pratimus – 12;
vaikui reikia sužinoti, kokie jo fiziniai gebėjimai, ir
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5 lentelė. Kokybinio tyrimo rezultatai: motyvacija tobulinti fizinius gebėjimus ir ugdyti(s) sveikatą
Subkategorija
Motyvacija tobulinti fizinius
gebėjimus ir
ugdyti(s)
sveikatą

Iliustruojantys teiginiai
Aš kasdien galiu aktyviai judėti.
Aš labai norėjau laimėti tą didelį kamuolį
už sutarties įvykdymą, todėl stengiausi būti
fiziškai aktyvus.
Aš pripratau su drauge vakarais važinėtis dviračiu.
Aš turiu daug dalykų, tik ne lankstumą, todėl man reikia daryti lankstumo pratimus.
Jei esi fiziškai aktyvus, tai stiprini savo
sveikatą.
Jei supranti, kaip reikia sportuoti, tai
viskas (fiziniai pratimai) geriau pavyksta.
Jeigu esi fiziškai stiprus, tai esi sveikas.
Jeigu teisingai darai pratimą, tai toliau
nušoki ir toliau pasieki.
Kad ko nors pasiektum, reikia žinoti
savo lankstumą, greitumą, jėgą.
Kai esi fiziškai aktyvus, tai didėja tavo
jėga, stiprėja raumenys ir širdis.
Kai pildai kortelę, tai matai, ką padarei,
o šiaip tai pamiršti.
Kai pripranti, tai mankštą daryti nesunku.
Kai sportuoji gryname ore, tai padeda
sveikatai.
Kai sužinojau, kad aš nelankstus, ėmiau
daryti lankstumo pratimus.
Reikia žinoti savo gebėjimų rezultatus,
kad galėtum stengtis juos pagerinti.
Man patiko „lenktyniaut“ su pačiu savimi
ir kasdien daryti pratimus.
Man patiko atsilenkimai.
Man patiko stumti liniuotę per lankstumo
testą, nors mano draugas nustūmė toliau.
Reikės pasitreniruoti.
Man patiko sužinoti savo stiprumą, nes
dabar noriu treniruotis, kad būčiau dar
stipresnis.
Patiko bėgti šaudykle ir sužinoti savo
vikrumą.
Reikia daryti testus, kad sužinotum savo
galimybes.
Reikia pasistengti ten, kur nesiseka.
Reikia sužinoti, kiek jau buvai pasiekęs,
kad žinotum, ar patobulėjai.
Reikia sužinoti savo rezultatus, kad
žinotum, ar patobulėjai.
Reikia žinoti savo fizinių gebėjimų
rezultatus, kad galėtum stengtis juos
pagerinti.
Reikia žinoti savo lankstumą, jėgą, kad
žinotume, kokie mes esame.
Vaikui reikia sužinoti, kokie jo fiziniai gebėjimai, ir pasistengti ten, kur jam nesiseka.

Informanto
kodas
4-RS11SD04
19-KV12DN08
12-KG11JR18
12-KG11JR18
10-KV11HD06
1-KV12DN08
7-KV11JG12
12-KG11JR18
15-KS11JK14
24-KS12OK24
21-KV11RZ22
10-KV11HD06
16-KG12UR24
5-KS12VŠ21
22-RS11SD04
4-RS11SD04
8-KS12VŠ21
13-KG12RJ13
3-KG11JR18
6-KG11GG07
24-KS12OK24
9-KV11HD06
10-KV11HD06
4-RS11SD04
19-KV12DN08
18-KG11GG07
15-KS11JK14

pasistengti ten, kur jam nesiseka – 15; man patiko
sužinoti savo stiprumą, nes dabar noriu treniruotis,
kad būčiau dar stipresnis – 3).
Motyvacija tobulinti fizinius gebėjimus rodo,
kad mokinių požiūris į fizinės sveikatos ugdymą
tapo pozityvesnis. Jie įžvelgia didesnes savo fizinių
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gebėjimų ugdymo galimybės priklausomai nuo pačių
įdėtų pastangų, t. y. fizinių gebėjimų savikontrolės.
Pakito mokinių supratimas, kodėl reikalingas fizinis aktyvumas kaip sveikatą stiprinanti priemonė
(...jei esi fiziškai aktyvus, tai stiprini savo sveikatą –
10; kai esi fiziškai aktyvus, tai didėja tavo jėga, stip
rėja raumenys ir širdis – 24; ...kai sportuoji gryname
ore, tai padeda sveikatai – 16). Tai rodo mokinių požiūrio stiprinti savo sveikatą teigiamas tendencijas.
Motyvuojantį poveikį fiziniam aktyvumui turėjo
tokie ugdymo metodai, kaip sutarties su savimi sudarymas, savikontrolės kortelių pildymas (...man patiko
„lenktyniaut“ su pačiu savimi ir kasdien daryti pratimus – 4; ...kai pildai kortelę, tai matai, ką padarei,
o šiaip tai pamiršti – 21; aš labai norėjau laimėti tą
didelį kamuolį už sutarties įvykdymą, todėl stengiausi
būti fiziškai aktyvus – 19). Informantų teiginiai šioje
subkategorijoje rodo, kad poreikis stiprinti sveikatą,
neretai prasidėjęs nuo smagaus žaidimo, vaikams po
kiek laiko dažnai tampa įpročiu (...aš kasdien galiu
aktyviai judėti – 4; ...aš pripratau su drauge vakarais
važinėtis dviračiu – 12; ...kai pripranti, tai mankštą
daryti nesunku – 10).

REZULTATŲ APTARIMAS

Fizinio ugdymo srityje savikontrolė yra svarbi dėl
galimybės ne tik stebėti, analizuoti, bet ir koreguoti sveikatos būklę, fizinį išsivystymą ir parengtumą,
psichines būsenas, emocijas ir veiksmus, suvokti
savo organizmo pokyčius. Tai patvirtina Pradinio ir
pagrindinio ugdymo bendrosios programos [11], kuriose teigiama, kad fiziškai aktyvi veikla skatina gebėjimą prisitaikyti prie nuolat kintančių sąlygų ir reikalavimų bei sudaro sąlygas asmeniui pažinti save,
savo individualybę, ugdyti fizinę ir dvasinę ištvermę,
savikontrolės gebėjimus, kurių prireiks įvairiose kritinėse gyvenimo situacijose.
Mūsų atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad savikontrolės gebėjimų ugdymo programa buvo efektyvi.
Įvairūs autoriai [12–15] taip pat tvirtina, kad tikslinga įgyvendinti panašaus pobūdžio socialinių įgūdžių
ir gebėjimų ugdymo programas. Kai kurių autorių
nuomone [16], socialinius gebėjimus įveikti kasdienius sunkumus ir kritines situacijas galima sėkmingai
pradėti ugdyti ir dar ankstyvesniame amžiuje.
Savikontrolės gebėjimai sudaro galimybę laiku
pastebėti neigiamus organizmo pokyčius ir padeda
išvengti nepageidaujamų pasekmių, sveikatos sutrikimų. Vienas iš būdų išvengti nepageidaujamų hipodinamijos pasekmių – siekti sveikatą stiprinančio fizinio
aktyvumo [17–18]. Daugelio autorių nuomone [7–8],
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savikontrolės gebėjimai naudingi įveikiant pasyvų
gyvenimo būdą, gerinant fizinį aktyvumą, stiprinant
fizinę būklę. Tik suvokdami vidinį poreikį fiziškai tobulėti ir įgiję savikontrolės gebėjimų, mokiniai gebės
būti fiziškai aktyvūs ir šią veiklą tęsti savarankiškai bei
stiprinti savo sveikatą. Savikontrolė, kaip metakognityvusis gebėjimas, gali padėti spręsti hipodinamijos
problemas ir formuoti fiziškai aktyvų gyvenimo būdą.
Tai patvirtina mūsų tyrimo rezultatai.
O. Batučio ir kt. [19] tyrimai apie moksleivių fizinės saviugdos ir psichikos sveikatos sąsajas rodo,
kad fizinė saviugda teigiamai veikia psichikos sveikatą, nes statistiškai patikimai pagerėjo psichinė pusiausvyra, taigi ir mokinių savikontrolės gebėjimai.
Mūsų tyrime nustatyta pozityvi FBS gebėjimų ugdymo įtaka požiūriui į fizinės sveikatos ugdymą.
Tyrimas parodė, kad pradinėse klasėse naudinga
mokyti savikontrolės, aiškinti jos reikšmę sveikatos
ugdymui, tinkamam fizinio ugdymo proceso organizavimui ir vykdymui, todėl galima daryti prielaidą,
kad mūsų sukurta savikontrolės gebėjimų ugdymo
programa galėtų būti sėkmingai įgyvendinama formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese. Kadangi
esminiai socialiniai savikontrolės įgūdžiai yra įgyti
automatizuoti gebėjimai, suprantama, jog mokiniai
gali juos išsiugdyti ir sustiprinti.
Mokinių teiginiai apie savikontrolės gebėjimų
reikšmę mokėjimui mokytis liudija metakognityviojo pažinimo strategijų taikymą judesiams mokyti(s).
S. Chiviacowsky ir kt. [20] tyrimai su 10-ies metų
amžiaus vaikais patvirtina savikontrolės naudą mokantis atlikti judesius. Mūsų tyrimas rodo, kad tai
padeda ne tik išvengti traumų ir pasiekti geresnių fizinių gebėjimų rezultatų, bet ir stiprina motyvaciją
mankštintis, taigi skatina sistemingai ugdytis fizinius
gebėjimus, treniruoti organizmo funkcijas, sumažinti
širdies ir kraujagyslių ligų bei nutukimo riziką, pagerinti gyvenimo kokybę. Savikontrolės gebėjimų
reikšmę mokėjimui mokytis patvirtina įvairių autorių
tyrimai [14–15, 21].
Manome, kad šiuo tyrimu neatskleidėme visų
veiksnių, kurie turi įtakos asmens elgesio, susijusio
su sveikata, kontrolei ir požiūriui į fizinės sveikatos
ugdymą. Kai kurie mokiniai gali negebėti pritaikyti savikontrolės įgūdžių dėl daugelio kognityvių,
emocinių ir aplinkos veiksnių, pvz., stiprių emocijų
metu gali būti sunku taikyti įgytus savikontrolės gebėjimus. Tikslinga atlikti tolesnius tyrimus, kuriais
būtų atskleista, ar ilgai mokiniams pavyksta taikyti išugdytus savikontrolės gebėjimus, jei šie nėra
nuolat tobulinami. A. Banduros [22] duomenimis,
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netobulinami savikontrolės įgūdžiai silpnėja arba
nusilpsta po didelės įtampos; atsinaujina pailsėjus ir stiprėja treniruojantis. O. Monkevičienės,
B. L. Mishara, S. Dufour [16] tyrimų duomenimis,
vaikų įgyti įgūdžiai išlieka ilgam, net jeigu vaikai
vėliau jų netobulina. R. F. Baumesteris, J. J. Exline
[7] teigia, kad fizinio ugdymo ir sportinio rengimo
procese suformuoti universalūs savikontrolės gebėjimai išlieka visą gyvenimą.

IŠVADOS

1. Tyrimas atskleidė teigiamą fizinės būklės savikontrolės ugdymo poveikį jaunesniojo mokyklinio
amžiaus (10–11 m.) vaikų fiziniams gebėjimams.
2. Koreliaciniai ryšiai tarp jaunesniojo mokyklinio
amžiaus vaikų FBS ir fizinių gebėjimų rodo silpną, bet statistiškai patikimą tendenciją, jog FBS
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The influence of development of physical fitness self-control
(PFS) on junior school-age children‘s physical abilities and
attitude to physical health education
Vytė Kontautienė
Klaipėda University

Summary

Research aim – substantiate the influence of
development of self-control abilities on physical abilities
of junior school learners (age 10 to 11) during physical
education classes.
Materials and methods: literature review, pedagogical
experiment, mathematical statistical methods (data
transformation function, repeated measures t-test,
independent samples t-test (Student’s t-test), Pearson
rank correlation method), qualitative content analysis.
Pedagogical experiment was conducted during 2011–
2012 academic year with IV grade learners of general
education schools in Klaipeda, Kaunas and Raseiniai cities.
Duration of the pedagogical experiment – one academic
year. Sample of the pedagogical experiment was comprised
using a method of criterion sampling. The research sample
initially consisted of 178 school learners, who were divided
into an experimental (n = 85) and control (n = 93) groups.
The experimental group (E) was given an additional
load during physical education classes based on the
“Experimental program for development of self-control and
physical abilities”, while the control group (C) – proceeded
with the tasks complying with the physical education
program developed for general education schools and were
not given the workload based on the experimental program.
Qualitative research had a sample of 24 experimental group
learners. They have expressed in writing their reflections on
the experience gained.

Results and conclusions. Statistically significant
differences were observed when analyzing the change
in Physical Fitness Self-control (PFS) of EG and CG
participants. Positive influence of the program for
development of PFS abilities has been observed on
physical abilities of the experimental group participants.
Results gathered from the qualitative research revealed
a benefit and applicability for development of physical
skills and self-control of physical activity. Children,
having participated in the experimental program, become
more motivated to strengthen their health, became aware
of the potential for physical abilities development and
saw a purpose in developing PFS abilities and physical
condition.
Keywords: self-control of physical fitness, physical
abilities, junior school-age, attitude to physical health
education.
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