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Stovint tiesiai.

Pasistiebkite ant pirštų galų ir 
lėtai nusileiskite. 
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Stovint ėjimo pozicijoje. 

Sulenkite koją esančią priekyje 
ir ištieskite koją esančią gale. 
Pasiremkite kėde arba 
remkitės į sieną. 

Perneškite svorį ant priekinės 
kojos, neatkeliant užpakalinės 
kojos kulno, turite jausti 
tempimą blauzdoje. Laikykite 
20–30 sekundžių. Pakartokite 
su kita koja. 

Gulint ant nugaros.

Tempkite vieną tiesią koją iš 
klubo. Pakartokite tą patį su 
kita koja. 

Gulint ant nugaros. 

Sukryžiuokite rankas ant 
krūtinės. 

Iškvėpimo metu pakelkite 
galvą ir pečius nuo žemės, 
įkvėpimo metu grįžkite į 
pradinę padėtį. 

Klūpint „ant keturių“. 
Iškvėpimo metu kelkite 
priešingą ranką ir koją į viršų. 
Laikykite kūną vienoje linijoje 
5–10 sekundžių. Grįžkite į 
pradinę padėtį ir pakartokite su 
kita puse. 

Gulint ant nugaros sulenkite 
kojas per kelius ir pėdas pilnai 
priglauskite prie žemės. 

Iškvėpimo metu kelkite dubenį 
į viršų, įkvėpimo metu lėtai 
nusileiskite žemyn į pradinę 
padėtį. 

Gulint ant nugaros kojos 
sulenktos, rankos už galvos. 
Iškvėpimo metu alkūne siekite 
priešingos pusės koją, 
įkvėpimo metu grįžkite į 
pradinę padėtį. 

Gulint ant šlaunų. 
Atsigulkite ant šlaunų, 
sėdmenis spauskite kiek galite 
prie kulnų, rankas ištieskite 
prieš save ir tempkite 20–30 
sekundžių. 

Gulint ant nugaros kojos 
sulenktos per kelius. 
Apkabinkite rankomis kelius ir 
pritraukite kojas prie krūtinės. 

Gulint ant nugaros.
Pritraukite vieną koją prie 
pilvo, juosmeninę dalį 
spauskite prie žemės, kitą koją 
kiek galite ištieskite. 

                     Tą patį atlikite su 

PRATIMAI APATINEI KŪNO DALIAI

kita koja.
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PRATIMAI VIRŠUTINEI KŪNO DALIAI

Sėdint arba stovint. 
Pasukite galvą į vieną pusę, 
kol pajusite tempimą. 
Tempkite sekundžių. Pasukite 
galvą į kitą pusę ir pakartokite 
tempimą. 

Sėdint ant kėdės. 

Sukite pečius į vieną pusę, po 
to sukite į kitą. 

Stovint paėmus 
lazdą siaurai. 

Pakelkite lazdą iki smakro 
iškvėpimo metu, alkūnes tuo 
metu atitraukite iki pečių. 
Įkvėpimo metu grįžkite į 
pradinę padėtį. 

Sėdint arba stovint, dilbiai 
horizontalioje pozicijoje, 
delnai suglausti. 

Spauskite delnus vieną į kitą.

Gulint ant nugaros, kojos 
sulenktos per kelius. 
Pakelkite galvą ir smakru 
siekite krūtinę. Laikykite 5–7 
sekundes. Atsipalaiduokite.

Sėdint ir viena ranka įsikibus  
į kėdę. 
Kita ranka lenkite galvą į 
priešingą pusę nei esate 
įsikibę. 

Sėdint.
Pakelkite pečius į viršų, 
nuleiskite ir atpalaiduokite.

Stovint šalia stalo, apsukus 
rankas, kad pirštai atsisuktų į 
jūsų pusę. 
Atsiremkite kūnu į stalą ir 
delnus prispauskite prie stalo 
paviršiaus. Turite jausti 
tempimą dilbiuose. Tempkite 
20 sekundžių ir 
atsipalaiduokite. 

Gulint. 
Spauskite smakrą žemyn, kol 
pajusite tempimą kaklinėje 
dalyje. Laikykite 5–7 sekundes. 
Atsipalaiduokite.

Klūpint „ant keturių“. 

Išlenkite nugarą į C formą, 
galvą nuleiskite tarp rankų. 
Išbūkite 10 sekundžių tokioje 
pozicijoje. 


