
Vilniaus visuomenes sveikatos biuras 
rekomenduoja atlikti pratimus su 
šiaurietiškojo ejimo lazdomis

Megstate vaikšcioti 
su šiaurietiškojo ejimo 
lazdomis?
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1. Rankos raumenų tem-
pimas. Nugara tiesi. Lazdą 
suimkite už nugaros, viena 
ranka kelkite lazdą į viršų, o 
kita sulenkta ranka laikykite 
už lazdos apačios. Užfi ksuo-
kite padėtį ir laikykite 15–30 
sekundžių.

2. Krūtinės raumenų tem-
pimas. Lazdą laikykite už nu-
garos ir kelkite į viršų iki ma-
lonaus tempimo. Palaikykite 
15–30 sekundžių.

3. Krūtinės raumenų tem-
pimas. Tiesiomis rankomis 
lazdą iškelkite į viršų, šiek 
tiek už galvos, ir palaikykite 
15–30 sekundžių.

4. Nugaros ir rankų 
raumenų tempimas. Ko-
jos pečių plotyje, lazdomis 
remkitės į žemę, rankas 
tieskite pirmyn. Nugara 
turi būti tiesi. Šią padėtį iš-
laikykite 15–30 sekundžių.

5. Vidinių šlaunies rau-
menų tempimas. Viena 
koja pritūpkite, rankomis 
remkitės į lazdas. Kitą koją 
ištieskite ir palaikykite 20–30 
sekundžių. Tą patį pakarto-
kite su kita koja.

6. Priekinių šlaunies rau-
menų tempimas. Viena ranka 
atsiremkite į lazdą, priešingą 
koją sulenkite per kelį, o kita 
ranka suimkite už pėdos prieki-
nės dalies tempdami sėdmenų 
link. Tempimą atlikite kiekviena 
koja po 15–30 sekundžių.

7. Liemens raumenų 
tempimas. Laikydami 
lazdas kelkite rankas į 
viršų. Lenkitės į šoną, 
nugarą išlaikydami tie-
sią. Tą patį veiksmą atli-
kite į abi puses po 15–30 
sekundžių.

Tempimo pratimai
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Apšilimo nauda Jūsų organizmui:

• lengvas apšilimas pagreitina širdies ritmą, 
suaktyvina kraujotaką ir sušildo raumenis, dėl 
to padidėja raumenų aprūpinimas deguonimi 
ir kraujyje ištirpusiomis maisto medžiagomis;
• sumažėja traumų rizika, ypač sausgyslių, 
raiščių ir raumenų patempimų, įplyšimų ir ply-
šimų; 
• suintensyvėja bendra organizmo medžiagų ir 
energijos apykaita; 
• padidėja atskirų sąnarių paslankumas bei 
raumenų elastingumas;
• padidėja dėmesio koncentracija ir susikaupi-
mas būsimai veiklai.

3. Tiesiomis rankomis lazdą 
iškelkite priešais save pečių ly-
gyje ir sukite ratus nuo savęs, 
po to į save po 15 – 25 kartų. 

4. Rankose laikykite po lazdą 
ties lazdos viduriu. Darykite 
plačius mostus iš peties sąna-
rio į priekį ir atgal po 15 – 25 
kartų.

Polocko g. 12, 01204, Vilnius
Tel. 8-5 271 1244
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Apšilimo pratimai 

1. Lazdas laikykite priekyje ir 
jomis remkitės į žemę, kojos 
pečių plotyje. Šiek tiek pakėlę 
koją nuo žemės sukite ratu čiur-
nos sąnarį 10 – 20 kartų į vieną 
pusę ir po to į kitą. Pratimą pa-
kartokite ir su kita koja.

2. Kojos pečių plotyje, lazdomis 
remkitės į žemę, kelkite sulenktą 
per kelio sąnarį koją iki 90 laips-
nių kampo ir sukite ratu į vieną 
pusę 10 – 20 kartų, po to į kitą. 
Tą patį pakartokite su kita koja.

 Po vaikščiojimo rekomenduojama atlikti spe-
cialius tempimo pratimus. Darant tempimo pra-
timus, svarbu nesulaikyti kvėpavimo, įkvėpti ir 
iškvėpti, atsižvelgiant į pratimo tempą; 

 Raumenis patartina tempti lėtai, susikaupus, 
jaučiant savo kūną (neturi skaudėti), raumenys 
tempiami, kol pajuntamas nedidelis diskomfor-
tas; 

 Jeigu jaučiamas aštrus skausmas, reiškia, 
jog tempiama per stipriai ar per ilgai. Ištemptą 
raumenį tokioje padėtyje reikėtų laikyti ne ilgiau 
15–30 sekundžių.


