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1. Pradinė padėtis – sėdėti tiesia nugara ant 
kamuolio. Pamažu lenkti galvą į kairę pusę, 
palaikyti 6-8 sekundes, lenkti į kitą pusę. Neturi 
jaustis skausmo, tik lengvas tempimas. Kartojame 
po 5 kartus į abi puses. 

 
2. Sukame galvą į šonus. Į kiekvieną pusę pasukame 

po 8 kartus. Palaikome švelnų tempimą. 

 
3. Nosimi prieš save piešti puslankį, iš kairės į 

dešinę ir atgal, kartoti 4 kartus. 
 

 
4. Rankos ant kelių. Užsimerkime ir su nosimi 

piešiame begalybės ženklą ∞(arba kitaip sakant 
horizontalią aštuoniukę). Nubraižome 7 kartus. 

 

 
5. Nosimi rašyti skaičius nuo 1 iki 10. 

 

 
6. Dėti delną ties skruostu (A). Galvą lenkti link 

delno, tačiau ranka priešintis. Išoriškai judesio 
nesimato, tiesiog palaikoma įtampa. Spausti 8 
sekundes ir keisti puses (B). Atlikti abejomis 
pusėmis po 4 kartus. 

A B  
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7. Suspaustus kumščius dėti po smakru (A). Spausti 
smakrą į kumščius, o jais – priešintis. Palaikius 6-8 
sekundes, sunertus delnus dėti už galvos (B) ir 
spausti galvą atgal, o rankomis priešintis. 
Palaikyti įtampą 6-8 sekundes ir keisti – po 
smakru ir už galvos – kartoti 4 kartus. 

A  B  

8. Mojuoti laisvas atpalaiduotas rankas dideliais 
mostais. 

 

 
9. Delnai ant pečių, alkūnes kelti per šonus į viršų ir 

nuleisti žemyn, kartoti 6 kartus. 
 

 
10. Delnai ant pečių (A), suvesti alkūnes prieš save 

(B) ir atvesti atgal, kartoti 10 kartų. Taikyti, kad 
alkūnes suvesti pečių aukštyje. 

 

A      B  

11. Delnai ant pečių, alkūnėmis sukti ratukus 4 kartus 
į priekį ir 4 kartus atgal. 
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12. Rankos sukabintos pirštais (A), delnai išversti (B). 
Kelti sukabintas tiesias rankas į viršų ir nuleisti 
žemyn, pakartoti 10 kartų. 

 

A        B  

13. Rankos nuleistos prie savęs, delnai suspausti į 
kumščius, kelti po vieną į viršų, nuleisti ir kelti 
kitą ranką, kartoti 6 kartus. 

 

 
14. Rankos sukabintos, liesti delnais krūtinę ir 

verčiant delnus tiesti alkūnes, rankos- į priekį 6 
kartus. 

 

 
15. Dėti dešinę ranką ant kairio peties, kaire ranka 

stumti dešinę alkūnę taip, kad dešinė ranka slystų 
kairiu pečiu, iki malonaus tempimo jausmo, 
pakartoti kita ranka. 

 

 
16. Sukabintomis rankomis sukti ratukus, 4 į vieną 

pusę, 4 į kitą pusę. 
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17. Sukryžiuojame abiejų rankų pirštus ir uždedam 
ant kaklo. Triname pusračiu ne tik kaklo 
užpakalinę pusę bet ir kaklo šonus. Triname kol 
jausime šilumą, apie 20-30 sekundžių. 

 

 
18. Kairę ranką tiesti už nugaros, dešinę kelti virš 

galvos ir lenkti liemenį į kairę pusę. Palaikyti 
lengvą tempimą 6-8 sekundes ir atlikti tą patį į 
kitą pusę. Kartoti pratimą 5 kartus abejomis 
rankomis. 

 
19. Rankos nuleistos žemyn.  Vieną petį keliame į 

viršų, kitą – žemyn (svarstyklės).  
Kiekvieną petį pakeliame ir nusileidžiame po 10 
kartų. 

 

 
20. Rankos prieš save, alkūnės sulenktos, dešinys 

dilbis ant kairiojo. Abi rankas kelti į viršų iki 
lengvo tempimo, palaikyti ir nuleisti, pakartojus 3 
kartus sukeisti rankas. 

 

 
21. Sukabinti rankas už nugaros, nelenkiant alkūnių, 

rankas kelti aukštyn 10 kartų. 

 
22. Laikyti rankose lazdelę už nugaros. Lenkiant 

alkūnes lazdele masažuoti nugarą - vesti ją 
aukštyn ir žemyn.  
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23. Laikyti lazdelę prieš save, apie minutę irkluoti. 
Pradžioje pirmyn, po to atgal. 

 
24. Sėdėti tiesiai ant kamuolio, rankomis laikytis 

šonuose. Kelti tiesią koją aukštyn, kojų pirštai taip 
pat „žiūri“ aukštyn. Kartoti 6-8 kartus ir keisti 
kojas. Atliekant pratimą, ritmingai kvėpuoti.  

 
25. Apkabinti rankomis kelį, koją lenkti per kelį. Keisti 

puses. Kartoti pratimą 6 kartus abiem kojomis.  

 
26. Pradinė padėtis – sėdėti tiesiai, laikant rankose 

kamuoliuką. Spausti delnais kamuoliuką krūtinės 
aukštyje, palaikyti įtampą 8-10 sekundžių. Daryti 
5 sekundžių pertraukėlę ir kartoti. Atlikti 8 kartus. 

 
27. Kamuoliuką alkūne spausti į save, palaikyti 

įtampą 8-10 sekundžių. Pailsėti 5 sekundes ir 
kartoti. Atlikus 8 kartus, keisti pusę. 

 
28. Kamuoliuką spausti tarp kelių 8-10 sekundžių. 

Pailsėti 5 sekundes ir kartoti su pertraukėlėmis 6 
kartus.  

 
 


