
1. Olen 8. klassi poiss. Mängin jalgpalli juba lasteaiast saati. Meie treener 

tahab, et teeksime treeningu lõpus venitusharjutusi. Mulle see ei 

meeldi, ma pole kunagi hästi paindunud ja need harjutused on mulle 

ebamugavad. Miks jalgpallipoisid neid üldse tegema peavad, minu 

meelest sobivad sellised harjutused ainult võimlejatele ja üldse 

tüdrukutele? 



2. Tihti soovitatakse teha harjutusi probleemsetele piirkondadele, et 

vabaneda liigsest rasvkoest. Mitmesugustest foorumitest võib lugeda 

soovitusi, et seejuures võiks näiteks jalad kilesse mässida ja hästi 

soojalt riidesse panna. Kas see tõepoolest mõjub hästi?



3. Teen juba kuu aega 4 korda nädalas korraga 2 tundi kiirkõndi, mis 

muudab mu üleni higiseks. Olen märganud, et kehakaal alaneb kõige 

rohkem, kui ma treeningu ajal ja selle järel ei joo ning olen soojalt 

riides. Mõnikord tunnen öösiti, et jalad kisuvad krampi, aga see näitab 

kindlasti seda, et olen tugevasti treeninud. Ma arvan, et olen leidnud 

tõhusa treenimise viisi ja soovitaksin seda teistelegi.



4. Olen korduvalt alustanud spordiklubis rühmatreeningutel käimist 5 

korda nädalas. Piiran ka toitumist. Treeningujärgselt olen alati väsinud, 

pulss püsib mitu tundi kõrgel. Millegipärast jään umbes kuuajalise 

treenimise järel alati haigeks, viirushaigustesse. Terveks saades lähen 

uuesti spordiklubisse ja kõik kordub. Kas mul on treenimise jaoks liiga 

nõrk tervis ja mulle ilmselt ei sobigi sportimine?



5. Minu 12-aastane poeg pole kunagi varem treeninud. Paari kuu eest 

otsustas ta hakata koos sõpradega jõusaalis käima. Poistele see 

meeldib ning nad harjutavad 3-4 korda nädalas. Kooliarst leidis, et 

minu pojal on oma vanuse kohta liiga kõrge vererõhk. Olen kuulnud, 

et sportimine alandab vererõhku. Kas ta peaks tervise huvides 

suurendama jõusaali-treeningute arvu nädalas?



6. Olen 7. klassi poiss ja harrastan kergejõustikku. Meil on vaheldumisi 

suurema ja väiksema koormusega treeningud. Minu vanaisa, kes oli 

noorena  tugev spordimees, ütleb aga, et iga treeningu lõpus pead 

olema nõrkemiseni väsinud, muidu ei toimu arengut. Kellel siis õigus 

on, meie äsja ülikooli lõpetanud treeneril või hoopis  vanaisal?



7. Olen 10. klassi tüdruk. Ma harjutan juba terve aasta 3 korda nädalas 

jõusaalis trenažööridel. Olen kuulnud, et kui teed jõuharjutusi, ei tohi 

näiteks joosta või muid vastupidavusharjutusi teha, sest siis jõu areng 

pidurduvat. Kas see oleks aga väga kahjulik, kui käiksin  korra nädalas 

ujumas?



8. Minu 45-aastane  istuva eluviisiga tuttav laadis internetist alla 

treeninguprogrammi, mille abil lubatakse head kehalist vormi 2 

nädalaga. Harjutada tuleb 6 päeval nädalas ning teha jõuharjutusi ja 

mitmesuguseid hüppeid. 2 nädala möödudes oli tema enesetunne aga 

halb ja väsimus suur. Nii on temaga juhtunud juba 3 erineva 

programmi järel – ka hüpitsa-, hantli- ja jooksuprogrammi läbimisel ei 

tundnud ta ennast hästi. Kas peaks alustama hoopis kõndimisega?



9. Minu mitte kunagi jooksu harrastanud ja veidi ülekaalulisele mehele 

kingiti sünnipäevaks jooksutossud ja kutse maratonile, mis toimub 3 

kuu pärast. Mees vedas kihla, et läbib maratoni. Tema sõnul pole 

probleemi, 2 sõpra on sellega juba hakkama saanud ja samuti ainult 

pärast mõnekuulist treeningut. Kas see ettevõtmine pole tervisele 

ohtlik? 



10.  Ma olen 6. klassi tüdruk. Me teeme kehalise kasvatuse tunnis sageli 

mitmesuguseid jõuharjutusi – kätekõverdusi, kükke, harjutusi kõhu- ja 

seljalihastele. Minu emale see ei meeldi, sest ta kardab, et muutun 

lihaseliseks ja kasvan mehelikuks. Esialgu pole mul veel mingeid suuri 

lihaseid, kas ema kartusel on mõtet? 


