
Sniego kalno malonumai 

Nors seni žmonės kaip susitarę tvirtina, kad žiemos dabar ne tokios kaip kadaise, tačiau ir šių dienų vaikai 

patiria sniego kalnelių teikiamus malonumus. Kiekvienos kartos vaikai atranda šią pramogą ir įgyja 

nuostabią patirtį.  

Laisvai vaikas judėti gali tik lauke. Deja, mūsų mažieji daugiau laiko praleidžia žaisdami patalpose, 

žiūrėdami televizorių ar sėdėdami prie kompiuterių. Dažnai visi kaltina blogą orą. Negrūdinti vaikai bijo 

mažiausio vėjelio, auga silpni, dažnai serga. Nepamirškime, kad vaikų kaulai, raumenys, sąnariai, raiščiai 

intensyviai auga ir bręsta, o stuburas vaikystėje be galo jautrus deformuojantiems poveikiams. 

Judrumas priklauso nuo vaiko savijautos, nuotaikos, sveikatos būklės, charakterio bruožų. Visi sveiki 

vaikai yra judrūs, reikia tik sudaryti sąlygas tam judrumui pasireikšti. Tik pasirodžius pirmosioms 

snaigėms, spustelėjus šaltukui ar švystelėjus žiemos saulei, tinkamai aprengę vaikus, išleiskime juos į 

lauką. Žmogaus organizmui žiemos sportas labai  naudingas. Džiaugsmo ir pramogų žiemą ne taip ir mažai 

– tai ir slidinėjimas, ir čiuožimas pačiūžomis, žaidimai sniego gniūžtėmis, pasivažinėjimas rogutėmis, senio 

besmegenio lipdymas ir sniego ritinių ridenimas.  

Didžiausią susidomėjimą vaikams kelia jų pačių čiuožimo metu patiriami išgyvenimai. Jiems svarbūs du 

dalykai: kuo slidesnis kalno paviršius ir kuo didesnis nusileidimo greitis. Ant kalno galioja savos taisyklės: 

 sulaukti savo eilės; 

 patogiai įsitaisyti, pasirinkti čiuožimo būdą, čiuožiant stengtis pasiekti kalno apačią; 

 greitai lipti į kalno viršų. 

Suaugusieji beveik nesikiša į šį čiuožimo procesą, nebent padeda įveikti kalną patiems mažiausiems. 

Įvykius ant kalno kuria patys vaikai. 

Fizinė patirtis 

Pasirodo, kad čiuožimas ant užpakalio, kojų ar nugaros visada teikia ypatingus pojūčius, nes kūnas liečiasi 

su žeme. Vaikai nuo kalno nusileidžia trim būdais: sėdėdami, tupėdami ir net stovėdami. Pamažu 

išmokdami čiuožti  nauju būdu, jie eksperimentuoja su savo kūnu ir siekia tobulumo. 

3-5 metų vaikai jau moka čiuožti be suaugusiojo pagalbos. Čiuoždami ant užpakaliuko jaučiasi saugūs – 

jiems nėra kur parkristi. Mažyliai pasineria į malonius čiuožimo pojūčius. 

6-8 metų vaikai jau puikiai įvaldę čiuožimo techniką. Jie bando čiuožti tupėdami, po užpakaliu pasikišę 

įvairius greitį didinančius daiktus. 

7-9 metų vaikai moka nuo kalno čiuožti stovėdami ant kojų. Jie čiuožia nuo aukštų , sudėtingų kalnų, 

turinčių vingiuotą nusileidimo taką. Augančiam vaikui labai svarbu įvaldyti šią padėtį , nes tai ne tik 

sustiprina jo kojas ir vestibiuliarinį aparatą, bet taip pat ir turi įtakos jo psichologiniam vystymuisi. Toks 

žmogus ateitį jaus tvirtą pagrindą po kojomis, jam bus lengviau įveikti sunkumus. 

Ant kalno vaikas matomas kaip ant delno, todėl tėvai turi progą stebėti savo čiuožiantį vaiką. Žaidžiant ant 

kalno, atsiskleidžia vaiko asmenybės ypatumai: aktyvumas, ryžtingumas, pasitikėjimas savo jėgomis. Čia 

galima pastebėti ir vaiko fizines problemas: nevikrumą, blogą judesių koordinaciją, nepakankamą kojų 

išsivystymą. Galima nustatyti  vaiko išsivystymo lygį, lyginant jį su kitais panašaus amžiaus vaikais. O 

svarbiausia visas šias problemas galima spręsti vietoje, ant sniego kalno, nes čiuožiant nuo kalno natūraliai 

stiprinamas, lavinamas ir treniruojamas augantis vaiko organizmas. 



Socialinė patirtis 

Ant sniego kalno vaikai įgyja ir puikią socialinę patirtį. Mokėdami gerai mėgdžioti, vaikai akimirksniu 

vienas iš kito perima elgesio būdus. Bendraudami vienas su kitu susipažįsta su elgesio normomis ir čia pat 

gali jas išbandyti: mokosi stovėti eilėje, kovoti už savo tiesą. Dar vienas labai svarbus socialinis aspektas – 

tai galimybė užmegzti kontaktą vienas su kitu, vystyti savitą bendravimo stilių. 

Ant ledo kalno įgyta patirtis unikali ir su niekuo nesulyginama. Neatsitiktinai sniego žaidimai vaidino tokį 

didelį vaidmenį etnokultūrinėse kalendorinėse šventėse. Kontakto su žeme metu, žmonės išgyvendavo savo 

kūniškumą ir juo džiaugdavosi. Savojo „aš“ pilnatvės pajautimas visada pripildo žmogų energijos ir 

džiaugsmo. Tai ir yra vaikų energijos ir džiaugsmo šaltinis. 

Norėtųsi, kad ne tik vaikai, bet ir suaugusieji atrastų jau pamirštą sniego kalno teikiamą džiaugsmą ir kartu 

su vaikais griūdami iš rogių pailsėtų nuo savo rūpesčių. Amžius čia – ne kliūtis! 

Važinėjimas rogutėmis – puikus būdas mesti svorį. Sakysite, kad tai – tinginių sportas: sėdėdamas rogėse, 

nusileidai nuo kalniuko, ir tiek tos naudos!.. Jeigu taip manote – klystate. Kad nučiuožtumėte žemyn, turite 

užkopti su rogutėmis į viršų. O jei į kalniuką dar tempsite rogėse sėdinčią atžalą ar draugą, kalorijų 

sudeginsite dvigubai daugiau. 

Čiuožinėjimą rogutėmis galima palyginti su kopinėjimu po kalnus arba sparčiu vaikščiojimu. Be to, 

klampojant į įkalnę sniegu, išeikvojama dar daugiau energijos. Jei norite, kad raumenys dirbtų didesniu 

krūviu, ne lipkite, o užbėkite ant kalnelio. Čiuožkite ne medinėmis rogėmis, bet čiuožyne – sunkiau 

išlaikyti pusiausvyrą (tuo metu dirba ir rankų, ir nugaros raumenys). Tai smagi atrakcija visai šeimai. 

Važinėjimosi rogutėmis pliusai: tvirtėja kojų raumenys, judėjimas gryname ore grūdina organizmą; po 

tokių treniruočių grįšite atsipalaidavę ir maloniai pavargę; važinėjimas rogėmis (ir kitos žiemos sporto 

šakos) ypač tinka tiems, kuriuos kamuoja nemiga, kurie nuolat patiria įtampą. 

Po aktyvių žaidimų gryname ore vaikui būtinai reikia persirengti, išsimaudyti po šiltu dušu ir išgerti šiltos 

arbatos. 

Malonių akimirkų! Nepraleiskite nei vienos progos tai išbandyti. Susitiksime ant sniego kalno. 
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