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5. .....................................................................................................................................................  

 

Ievads 

Kādreiz ar sportu ikdienās nenodarbojās tik bieži, bet ar to sāka nodarboties ar vien vairāk, jo  

pastaveja iespēja par daudz pieņemties svarā. Protams cilvēki to nevelejāsa un sāka sportot ikdienā. autore arī 

šajā darbā veiks aptauju un  lūgs cilvēkiem atbildēt uz jautājumu, cik bieži jus nodarbojaties ar sportu. Kā arī 

cilvēki bieži apmeklē svaru zāli. 

 Darba mērķis: 

  Noskaidrot cik populārs cilvēkiem šķiet sports ikdienā, kādā vecumā. 

 Darba uzdevumi: 

1. Apkopot avotus. 

2. Noskaidrot cik cilvēki bieži nodarbojas ar sportu ikdienā. 

3. Veikt aptaauju. 

4. Apkopot secinājumus.  
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1.Kas ir sports? 

Sports ir fiziskas aktivitātes, kas tiek veiktas saskaņā ar publiski pieņemtiem noteikumiem atpūtas 

nolūkā: sacensībai, pašpriekam, lai gūtu atzinību, spēju izkopšanai. 

Sports ir visu veidu individuālās vai organizētās aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un 

uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās. 

Lai arī tas šķiet vienkārši, ir diezgan sarežģīti definēt, kas īsti ir sports. Definīcija šim jēdzienam ir 

mainīga, jo nāk klāt arvien jaunas cilvēka dzīves nozares, kas tiek uzskatītas par sportu. 

    

Lūk tā vari iesākt savu dienu.   
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2.Fizisko aktivitāšu ietekme uz cilvēka veselību  

Kustēšanās ir cilvēka psihiskās un fiziskās enerģijas avots. Pareizi dozēta, regulāra fiziskā aktivitāte ne 

tikai atjauno un pilnveido organismu, ne tikai aizsargā no saslimšanām un palīdz ātrāk izveseļoties, bet arī rada 

patīkamu apmierinātības sajūtu, prieku, baudu un gandarījumu. 

Regulāri nodarbojoties ar pareizi sabalansētām fiziskām aktivitātēm: 

1. Attīstās elpošanas muskuļi, kuri ļauj izdarīt dziļāku un pilnvērtīgāku ieelpu un izelpu. Dziļai un 

ritmiskai elpošanai ir liela nozīme. Elpojot sekli, virspusēji daļa plaušu nefunkcionē, jo gāzu apmaiņa 

tur nenotiek. Līdz ar to asins plūsma šajās plaušu daļās stipri samazinās. Trenētiem cilvēkiem pēc 

slodzes novērojama ātrāka elpošanas normalizēšanās. 

2. Uzlabojas slodzes tolerance, mazinās sirds slimību simptomi, saslimšanas risks ar sirds-asinsvadu slimībām, 

normalizējas asinsspiediens, uzlabojas asinsapgāde sirdij, palielinās sirds minūtes tilpums un samazinās 

sirdsdarbības frekvence (trenētiem cilvēkiem pulss ir lēnāks aptuveni par 10 reizēm minūtē jeb sirds strādā 

par 15 - 20% ekonomiskāk) 

3. Asins apgāde nodarbinātos muskuļos palielinās 12 - 15 reizes, līdz ar to, mazinot perifēro asinsvadu 

pretestību. 

4. Sabalansēta fiziskā aktivitāte attīsta neatlaidību, gribu, uzmanību, uzlabo uztveršanas spējas, 

atmiņu, miegu, kā arī mazina stresu un uzlabo garastāvokli. 
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3.Populārākie sporta veidi 

Futbols: 

Futbols ir komandu sporta veids, kurā piedalās divas komandas, katrā uz laukuma pa vienpadsmit 

spēlētājiem, izmantojot futbolbumbu. Futbols ir vispopulārākais futbola veids pasaulē, kā arī nereti tiek 

nosaukts par vispopulārāko sporta veidu. 

Skriešana arī ir populāra, Latvijā arī riko daudz skriešanas sacensības,  piemēram: 

 Naik Rīga Run, kuldīgas pusmaratons.u.c. 

Airobika ir ikdienas sporta veids, tā var izlocīt muskuļus un cituas ķermeņa daļas. 



 
 

7 
 

 

 

4.Datoru ietekme uz mūsdienu bērnu fizisko attīstību 

 

Mūsdienās dators ir aizstājis spora aktivitātes. Dators ir aizstājis sportu, jo tas ir daudz vienkāršāk, 
spēlēt dator spēles. Bet dators ļoti ietekmē veselību, arī tas ir viens no veidiem kā aptaukoties, bet kad izaugsi 
tad parto bus jasāk uztraukties un tad būs jaiegūlda daudz vairāk darba nekā sākumā. 

 Mūsdienās bērni ir pieraduši piešāda grafiks: Aiziet uz skolu, nāk mājās, spēlē dator spēles un iet gulēt. Bet 

ieteicamais grafiks būtu šāds: norīta pirms skolas pavingro, dodas uz skolu, nāk mājās, dodas uz sporta 

nodarbībām, nāk mājās, pirms gulēt iešanas vaic dažus pietupienus. Lūk šādam vajadzētu būt mūsdienu bērnu 

grafikam. 

 Mūsdienās arī sporta nodarbību nau tik daidz,  jo nau daudz apmeklētāju. Bērni ir davuši priekšroku 
datorspēlem. Protams ir dertni kuri nav aizmirsuši par sportu. 
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Secinājumi 

1. Autore iepazinās vajrāk ar sportu, un tā sekām. 

2. Viņa uzināja,kas var draudēt ja vispār nenodarbojas ar sportu un  kādas tam var būt sekas. 

3. Autore aptaujā saprata, ka cilvēki par sportu domā dažādi. 

4. Viņa uzzināja cik lielu intresi cilvēki izrāda pret sportu. 
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Izmantotās literatūras un avotu saraksts 

1. http://www.plavniekkalnaskola.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56 

2. http://skaistumareceptes.blogspot.com/2013/11/majas-veicamie-fitnesa-vingrojumi.html 

3. http://www.vingrosev.lv/blog/2011/fizisko-aktivitasu-ietekme-uz-cilveka-veselibu/ 

 

 

 

http://www.plavniekkalnaskola.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56
http://skaistumareceptes.blogspot.com/2013/11/majas-veicamie-fitnesa-vingrojumi.html
http://www.vingrosev.lv/blog/2011/fizisko-aktivitasu-ietekme-uz-cilveka-veselibu/
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1. Pielikums 

Aptaujas anketa 

 
Vai Jūs bieži nodarbojaties ar sportu?  

Sportoju katru dienu 

Sportoju reti 

Nesportoju vispār 
 
Kādi ir Jūsu populārākie sporta veidi?  

Skriešana 

Futbols 

Basketbols 

volejbols 

cits 
 
Kā sports ietekme veselību?  

labi  

normāli 

neietekmē 
 
Vai sportojot ikdienā ir vajadzīgs ievērot diētu?  

jā 

nē 
 
Vai sports var kļūt par hobiju?  

noteikti var 

drīzāk var 

drīzāk nevar 
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Pielikums 
Aptaujas rezūltāti 

Vai jūs bieži nodarbojaties ar sportu?

sportoju katru dienu 15

sportoju reti 6

nesportoju vispār 3

Kādi ir jūsu populārākie sporta veidi?

skriešana 12

futbols 1

basketbols 0

voleibols 1

cits 10

Kā sports ietekmē veselību?

labi 19

normāli 3

neietekmē 2

Vai sportojot ir vajadzīgs ievērot diētu?

jā 8

nē 16

Vai sports var kļūt par hobiju?

noteikti var 22

drīzāk var 2

drīzāk nevar 0

50%

4%0%
4%

42%

skriešana

futbols

basketbols

voleibols

cits

62%
25%

13%
sportoju 
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sportoju reti

nesportoju 
vispār

79%

13%

8%

labi 

normāli

neietekmē

33%

67%

jā

nē

92%

8% 0%

noteikti var

drīzāk var

drīzāk nevar
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