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Pratimai Tavo stuburui: 
• Įsivaizduok, kad esi didžiulėje pievoje, kurioje auga daug medžių su skaniais vaisiais. Bet tu esi per 
mažas, kad juos pasiektum. Atsistok pražergtomis kojomis, ir  pakelk rankas aukštyn  – na, štai tu jau esi 
milžinas. Dabar gali nusiskinti bet kokį vaisių. Iškvepiant orą pritūpk (nugara tiesi, rankos pirmyn) – dabar 
esi nykštukas. Pakartok dar kartą.
• Ant aukščiausios šakos pamatei patį gražiausią, raudonskruostį obuolį, tačiau jo nepasieki. Atsistok  
suglaustomis kojomis, rankas ištiesk į šalis. Įkvėpdamas pašok aukštyn, suplok delnais virš galvos – gal tau 
pavyks jį pasiekti. Pabandyk tai pakartoti dar kartą.

Rankų kalba *poromis *sėdint
• Atliekant kai kuriuos darbus turi bendrauti rankomis. Policininkai reguliuodami eismą naudojasi rankų 
gestais, kaip ir teisėjai, mokytojai, dirigentai, vairuotojai. Atsistok, kojas pastatyk pečių plotyje, abi  rankas 
pakelk aukštyn, vieną ranką tempk dar labiau aukštyn, o kitą  kaip švytuoklę leisk ratu žemyn.
• Gestų pagalba parodyk, kad tu esi supykęs, meilus, mieguistas, pavydus, šykštus, susinervinęs, ryžtingas, 
pavargęs ar tai, kad kai ko nesupranti.
• Sėdėkit su draugu vienas prieš kitą. Vaidink, kad duodi savo draugui kažką naudodamas gestus. Tai gali 
būti kažkas gražaus, paslaptingo ar bjauraus, saldaus ar smirdančio. 

2012

Pr   3 10 17 24
A   4 11 18 25
T   5 12 19 26
K   6 13 20 27
Pn   7 14 21 28
Š 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30



www.vvsb.lt

2012

Sėdėjimas be kėdės
Mūsų šalyje mes dažniausiai sėdim ant kėdės. Kitose šalyse žmonės ne visada sėdi ant 
kėdės. Jie dažnai tupi, sėdi sukryžiavę kojas, sėdi atsirėmę į sienas sulenktais keliais ar 
tupėdami. Pabandyk ir tu šias pozas. Po to pabandyk atsiremti į sieną taip, lyg sėdėtum ant 
kėdės.

Pritūpimai su daiktu ant galvos
Stovint užsidėk smėlio maišelį, knygą ar kitą daiktą ant galvos ir ištiesk rankas aukštyn. 
Iškvepiant ir tiesiant rankas pirmyn pritūpk, įkvepiant atsistok. Stenkis nenumesti daikto.

Šokančios statulos
Žaidėjai užsideda vienkartinius indelius ant galvų ir šoka. Tas, kuris ilgiausiai išlaiko indelį 
ant galvos – laimi.
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Įsivaizduok, kad aš pasiimu fotoaparatą ir klik fotografuoju, o tu tuo metu turi sustingti:
Tu ką tik peršokai per balą ir... klik sustingsti.
Tu pamatai pažįstamą ir pradedi mojuoti ir... klik sustingsti.
Tu ramiai eini gatve ir pamatai atbėgantį šuniuką, pradedi bijoti ir... klik.
Sugalvok kitokių pavyzdžių..........(Parodykit savo įpročius draugams ir pabandykit juos atspėti).

Puiki dienos pradžia – rytinė mankšta: 
pakvėpuok, pasirąžyk,
iškelk aukštyn rankas, išsitempk kaip styga, pasisuk į vieną pusę, ištempk vieną šoną, paskui kitą; 

Žvakė ar namukas - Įkvėpk, kojas pastatyk pečių plotyje, abi  rankas pakelk aukštyn, iškvėpdamas, 
tūpkis lenkdamas kelius į šonus, o rankas suk ratu žemyn ir suglausk už nugaros. Pakartok šį 
pratimą kelis kartus.
Mankštai gali pasirinkti tinkamiausią laiką, o jos trukmė gali svyruoti nuo 10 min. iki 20 min.
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Pažaiskim – įsivaizduok kad tu esi mažas medelis. Atsisėsk ant kėdės tiesia nugara, 
rankos pakeltos aukštyn, kaip medžio šakos, delnai sukabinti. Artėjant gūsiui vėjo tu 
pradedi linguoti savo „šakas“ ratu (judėk visa viršutine kūno dalimi) pirmiausia į vieną, 
paskui į kitą pusę. Vėjas dar labiau įsismarkavo, rankas ir toliau laikyk iškėlęs į viršų. 
Pasilenk į kairę pusę dešine ranka pasiekdamas grindis, ir atgal į kitą pusę. O jei vėjas 
norėtų tave išrauti iš žemės?! Sėdėk tiesiai, rankos ant juosmens. Lenkis į priekį, atgal, 
į vieną šoną, paskui į kitą.

Nugarą į nugarą
Atsistok su draugu vienas į kitą nugaromis. Suglauskit pečius ir kojas. Susikabinkit 
rankomis. Kartu atsitūpkit ir atsistokit. Taip pat pabandykit eiti kartu..

Pr   3 10 17 24 31
A   4 11 18 25  
T   5 12 19 26  
K   6 13 20 27  
Pn   7 14 21 28  
Š 1 8 15 22 29  
S 2 9 16 23 30



www.vvsb.lt

Ką kiekvieną rytą nešiesi eidama(s) į mokyklą? Taip, kuprinę. Kad nebūtum 
susikūprinęs kaip sraigė, kuri kasdien nešiojasi savo namą ant nugaros, siūlom tau 
atlikti keletą pratimų. Įsivaizduok, kad esi katinas. Atsiremk į žemę „keturiomis“, 
rankas laikyk pečių plotyje, kojas suglausk, galvą nuleisk. Kai katinėlis geras, jis 
pakelia galvą į viršų, nugarą išlenkia žemyn. Tačiau, kai supyksta – nugarą pakelia į 
viršų, o galvą nuleidžia žemyn. Pakartokim – geras katinėlis, blogas katinėlis, geras... 
blogas.

Tavo pilvukas
Apsimesk, kad tavo pirštai tai žvakės. Dabar užpūsk jas naudodamas visą orą. Iš kur 
oras ateina? Dabar suglausk pirštus kartu ir įsivaizduok, kad tai yra didelė žvakė su 
didele liepsna. Pabandyk užpūsti ją. Kaip jaučiasi tavo pilvas? Pabandyk užpūsti iš 
arčiau ir iš toliau. Kokį skirtumą jauti?
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Tinkamai atliekami lankstumo pratimai būna malonūs, lengvi ir saugūs. Jie padeda 
išlaikyti ir gerinti kūno dalių lankstumą. 

Krūtinės raumenų tempimas
Atsistok ir iškelk ištiestas rankas virš galvos, viršuje jas suglausk, lyg raketa 
pasiruošusi skristi. Iš lėto lenkis atgal, kad apatinė nugaros dalis išlinktų lanku. Jei 
ima skaudėti nugaros apačią – nebesilenk.

Pečių raumenų tempimas
Atsistok pražergtomis kojomis, vieną ranką pakelk virš galvos, kitą nuleisk prie šono. 
Iš lėto lenkis nuleistos rankos kryptimi. Pasilenkęs turi išbūti kol suskaičiuosi iki 10 
arba pasakysi „Aš noriu būti sveikas ir stiprus“. Paskui grįžk į pradinę padėtį, ir 
pakartok judesį pakėlęs kitą ranką.
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Pratimai gulint ant nugaros
Įsivaizduok, kad dabar vasara, aplink labai šilta, tu guli ant pievos ir rūpiniesi savo 
taisyklinga laikysena. Pirmiausia, ramiai atsigulęs ištiesk kojas, rankas nuleisk prie 
šonų. Įkvėpk didelį gurkšnį oro, kvėpuok lengvai, gali užsimerkti. Atsipalaiduok. 
Pustydamas rankas ir kojas nubaidyk aplink skraidančius drugelius. Šitaip gulėdamas 
gali pasukti galvą į kairę, į dešinę pusę ir pasveikinti su šalia esančiais draugais ir 
kartu padainuoti dainelę „Aš linksmas ir smagus, visad greitas ir vikrus“.

Pievoje daug vabalų. Atsigulęs ant nugaros daryk tokius judesius kojomis ir rankomis, 
pamėgdžiojant vabalą, atverstą aukštyn kojomis.

Pr   4 11 18 25
A   5 12 19 26
T   6 13 20 27
K   7 14 21 28
Pn 1 8 15 22 29
Š 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31



2013

www.vvsb.lt

Atliekant pusiausvyros pratimus prisimink, kad reikia tiesiai laikyti nugarą, įtraukti pilvą, 
žiūrėti aukštyn.

Pusiausvyros pratimai vietoje
1. Atsistok ant vienos kojos, kaip gandras, rankas laikyk ant juosmens. Kai pakelsi sulenktą 
per kelį koją aukštyn, rankas ištiesk į šalis. Tą patį pakartok su kita koja. Pastovėjęs gandras 
eina gaudyti varlių. Tad eik ratu, aukštai keldamas kojas. Ir atmink, kad gandras turi būti 
pasitempęs ir tiesus.
2. Atsistok ant pirštų, rankos į šalis – dabar tu tikra balerina.  Pabandyk išlaikyti taisyklingą 
laikyseną. Palengva pradėk sukti rankas ratais pirmyn, o po to atgal.

Pusiausvyros pratimai dviese
1. Su draugu atsistokit ant vienos kojos vienas prieš kitą. Susikabinkit per riešus arba per 
pečius. Dabar pabandykit stumti vienas kitą stovėdami.
2. Atsistokit ir suremkit sėdmenis taip, kad padarytumėte x raidę. Iškelkite rankas ir 
stenkitės stumti vienas kitą. Tai galit daryti tik sėdmenimis. Kokias dar raides jūs dviese 
galit padaryti?
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Baseinas – ne tik vieta, kur tu gali išmokti plaukti. Vandenyje vaikai daug juda, 
juokiasi, krykštauja ir patiria daug teigiamų emocijų. Dėl to, po apsilankymo baseine 
tampi ramesnis, geriau miegi, be to, stiprini kojų ir rankų raumenis, formuoji 
taisyklingą laikyseną.
Baseine tu taip pat gali pasportuoti. Vandens turėtų būti iki juosmens.

1. Atsistok veidu į baseino sienelę, įsikibk į ją ir bandyk padaryti bangą – pritūpk ir 
ištiesk kojas, vėl pritūpk ir vėl ištiesk.
2. Jei dar nemoki gerai plaukti, pabandyk plaukti vietoje. Vandenyje pritūpk iki kaklo 
ir rankomis bandyk plaukti – tiesk vieną ranką po kitos. Taip pat pasimokyti plaukti 
gali ir atsigulęs ant vandens, rankomis įsikibęs į baseino kraštą. Kojomis taškykis ir 
bandyk išlaikyti savo kūną kuo ilgiau ant vandens.
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Iš mokytojos išgirdę komandą „tiesus“ raumenys įsitempia, o po komandos „suglebęs“ - 
raumenys atsipalaiduoja. Pažaiskim. Iš pradžių komandas sakysiu lėtai, o po to greitai.
*Pažaiskim – tu atsistosi priekyje kitų vaikų ir rodysi visokius judesius. Visi kiti 
žaidėjai privalo daryti atvirkščiai, negu rodai tu. Pavyzdžiui, jei tu atsistoji tiesiai, 
žaidėjai atsitūpia, jei tu atsitūpi – jie atsistoja, jei eini pirmyn – jie eina atgal, jei 
sukiesi į kairę – žaidėjai sukasi į dešinę ir t.t. Suklydęs žaidėjas eina rodyti komandas.

Jūra banguoja
Vaikai sustoja laisvai kambaryje. Vienas iš jų paskiriamas vadovu. Vadovas sako:- Jūra 
banguoja…( likę vaikai vaizduoja jūros bangavimą stovėdami); jūra banguoja – vienas… 
(vaizduoja jūros bangavimą vaikščiodami); jūra banguoja – du…(vaizduoja – bėgiodami); 
jūra banguoja – trys…( greitai bėgioja); STOP! Vaikai sustoja padarydami įvairias 
figūras. Vadovas išrenka gražiausią jūros figūrą. Ji pradeda žaidimą iš pradžių.
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