
8 pratimas: Priklaupkite ant kairio kelio, dešinę koją 

ištieskite. Išlaikykite padėtį 10 sek. ir grįžkite į 

pradinę padėtį. Atlikite tą patį judesį su kita koja. 

Pratimą pakartokite po 3 kartus su kiekviena koja. 

  

9 pratimas: Stovėdami pasilenkite į priekį, kelkite 

šiek tiek sulenktas rankas į šonus. Alkūnes pasukite 

aukštyn, pečių nekelkite. Pratimą pakartokite 5 

kartus. 

  

10 pratimas: Stovėkite tiesiai. Sudėkite rankas už 

nugaros. Rankų pirštai pakelti į viršų, delnus 

spauskite vieną į kitą. Palaikykite 10 sek. Paskui 

nuleiskite pirštus žemyn ir spauskite delnus vieną į 

kitą. Palaikykite 10 sek. Kiekvieną pratimą 

pakartokite 3 kartus. 

  

11 pratimas: Stovėkite tiesiai. Sunerkite 

rankas (kaip parodyta nuotraukoje). 

Pasisukite į dešinę pusę. Išlaikykite padėtį 

10 sek. ir grįžkite į pradinę padėtį. 

Pakartokite pratimą į kitą pusę. Pratimą 

atlikite po 3 kartus į kiekvieną pusę. 

  

12 pratimas: Stovėkite tiesiai. Dešine ranka 

už galvos suimkite kairės rankos alkūnę. 

Lėtai lenkitės į dešinę pusę kol pajusite 

nedidelį tempimą. Išlaikykite padėtį 10 sek. 

ir grįžkite į pradinę padėtį. Pakartokite 

pratimą į kitą pusę. Pratimą kartokite po 3 

kartus. 
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Parengė RVPL ergoterapeutai 



1 pratimas: Sudėkite rankas už galvos ir rankomis 

lenkite galvą žemyn (smakrą prispauskite prie 

krūtinės), suveskite alkūnes ir lengvai paspauskite 

galvą, kad pajustumėte tempimą sprando srityje. Po 

to labai lėtai grįžkite į pradinę padėtį, alkūnes 

atveskite atgal, krūtinę ištempkite į priekį. Pratimą 

pakartokite 3 kartus. 

  

2 pratimas: Sunerkite pirštus ir pasukite riešus 

(pabanguokite) 5 kartus. Po to pasukite riešus po 5 

kartus į abi puses. 

  

3 pratimas: Pėdas pastatykite pečių plotyje. 

Ištieskite rankas prieš save, nugarą - tiesiai. Sukite po 

vieną ranką atgal kuo didesniu ratu užvesdami ją 

atgal. Pratimą pakartokite po 5 kartus su kiekviena 

ranka. 

  

4 pratimas: Stovėkite tiesiai, viena ranka 

laikykitės už kėdės. Įtempkite sėdmenis. 

Pakelkite koją prieš save ir nuleisdami 

nuveskite ją į šoną ir šiek tiek atgal. Pratimą 

padarykite po 5 kartus su kiekviena koja. 

  

5 pratimas: Atsistokite taip, kad pėdos būtų 

pečių plotyje. Tūpkite ir kilkite į viršų iš 

lėto. Tupiant labai svarbu, kad keliai 

neužeitų už kojų pirštų. Pratimą pakartokite 

5 kartus. 

        
 

 

6 pratimas: Atsistokite tiesiai, nugara atsiremkite į 

sieną, kojas suglauskite. Lėtai pritūpkite, laikydami 

tiesią nugarą, nepakelkite kulnų. Išlaikykite padėtį 10 

sek. ir grįžkite į pradinę padėtį. Pratimą pakartokite 3 

kartus. 

  

7 pratimas: Stovėdami ištieskite rankas į šonus ir 

per alkūnes sulenkite stačiu kampu, delnais į viršų. 

Stumdami rankas atgal stenkitės, kad susiliestų 

mentės. Išlaikykite tokią pozą 10 sek. ir 

atpalaiduokite raumenis. Pratimą pakartokite 3 

kartus. 

  

 

 

 


