
Daugelio mokslininkų nuomone, Lietuvoje vaikų sveikata prasta dėl mažo fizinio aktyvumo, nepakankamai 

sąmoningo ir motyvuoto tėvų, pedagogų ir vaikų požiūrio į sveiką gyvenseną [1]. 

Ši problema skatina ieškoti priemonių, motyvuojančių didinti vaikų fizinį pajėgumą, nes teigiama fizinio 

aktyvumo patirtis vaikystėje padeda sukurti pagrindus sveikam ir produktyviam gyvenimui ateityje. 

Reguliari fizinė veikla gali skatinti kaulų ir raumenų augimą, padėti išlaikyti tinkamą laikyseną, lavinti 

judesių koordinaciją ir pusiausvyrą, stiprinti širdies ir kraujagyslių sistemą, teigiamai veikti kvėpavimo 

sistemą bei virškinimo sistemos darbą. Be to, geresnė sveikata didina pasitikėjimą savimi, gerina savivertę ir 

psichologinę būklę [2]. Kai kurie tyrimai rodo teigiamą fizinio aktyvumo poveikį mokymosi rezultatams, 

atminties procesų pagerėjimui, gebėjimui spręsti psichologines problemas, požiūrio į drausmingą elgesį 

gerinimą ir kūrybiškumo skatinimui bei didėjančiam atsparumui stresui [3,4,5]. 

Beieškant būdų, skatinančių vaikų fizinį aktyvumą, reikia atsižvelgti į jų poreikius bei pomėgius.  Tyrimai 

rodo, kad vaikas, turintis naminį gyvūną, greičiau vystosi, lengviau bendrauja su kitais vaikais ir labiau 

pasitiki savimi. [6]  Todėl šiame darbe, remiantis kitų šalių patirtimi, bus nagrinėjamas Lietuvoje dar pirmus 

žingsnius žengiantis motyvacinis kineziterapijos metodas – kaniterapija, t.y. šunų terapija. Tai yra pagalbinis 

žmonių gydymo ir (ar) reabilitacijos būdas, kai norima pasiekti geresnės fizinės ir/ar emocinės būklės, 

pagerinti kognityvinius ir socialinius įgūdžius, panaudojant specialiai parengtų šunų savybes. Kaniterapijos 

tikslas yra sveikatos ir geros savijautos atstatymas visiems, kuriems to reikia, t.y. sergantiems, neįgaliesiems, 

senyvo amžiaus žmonėms, hiperaktyviems, socializacijos problemų turintiems vaikams, ir kt.  

Tyrimo tikslas – nustatyti kineziterapijos su tiksline motyvacija (kaniterapija) efektyvumą 9-12 metų vaikų 

fizinei ir psichologinei būklei. 

Išvados: 

1. 9-12 metų vaikams būdingas nepakankamas fizinis pajėgumas. Tiek taikant įprastinę kineziterapiją, tiek 

kineziterapija su tiksline motyvacija, tiek netaikant kineziterapijos programos. Buvo fiksuojamas  nepakitęs 

lankstumas, pagerėjusi pusiausvyra, padidėjusi pilvo ir  kojų raumenų jėga, tačiau šie pokyčiai statistiškai 

nereikšmingi.  

2. 9-12 metų vaikams būdinga normali psichologinė būklė. Tiek taikant įprastinę kineziterapiją, tiek 

kineziterapija su tiksline motyvacija, tiek netaikant kineziterapijos programos. Buvo užfiksuotas  statistiškai 

reikšmingai neigiamas Socialumo skalės įvertis ir statistiškai nereikšmingai teigiami Hiperaktyvumo bei 

Problemų su bendraamžiais skalių įverčiai. Emocinių ir Elgesio problemų padidėjimas buvo ryškiausias tarp 

visų įverčių, bet taip pat statistiškai nereikšmingas.  

3. Taikant kineziterapija su tiksline motyvacija, visi 9-12 metų vaikų fizinės būklės rezultatai statistiškai 

reikšmingai pagerėjo. Psichologinės būklės pokyčiai: statistiškai nereikšmingai sumažėjo Hiperaktyvumo, 

Elgesio ir Emocijų problemų įverčiai bei statistiškai nereikšmingai padidėjo Socialumo skalės įvertis, o  

Problemų su bendraamžiais įvertis nepakito.  

Taikant įprastinę kineziterapiją, buvo nustatyti vaikų, psichologinės būklės pokyčiai: statistiškai reikšmingai 

padidėjo Emocinių problemų įvertis bei statistiškai nereikšmingai sumažėjo Problemų su bendraamžiais 

įvertis, o Socialumo, Hiperaktyvumo ir Elgesio problemų skalių įverčiai nepakito. Fizinėje būklėje 

reikšmingai padidėjo pusiausvyra ir staigioji jėga bei nereikšmingai padidėjo pilvo raumenų jėga, o 

lankstumas nepakito.  

4. Kontrolinės grupės psichologinė būklė tris kartus pablogėjo lyginant su eksperimentinėmis grupėmis, 

kuriose fizinės būklės pokytis nustatytas du kartus didesnis, negu kontrolinėje grupėje. 
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