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Įgyvendinant vyresnio amžiaus asmenų (65 m. ir daugiau) sėkmingo ir sveiko senėjimo
skatinimo priemones, turi būti skiriamas didelis dėmesys fizinio aktyvumo įpročių
formavimui ir įgūdžių stiprinimui. 

Viena iš projekto „Traumų prevencijos įgūdžių formavimas sveikam senėjimui“ veiklų -
patrauklia ir lengvai suprantama forma parengti pratimų kompleksus vyresniems žmonėms
ir juos paskleisti visuomenei. Kineziterapeutų ir kitų reabilitacijos specialistų kruopščiai
atrinktus ir aprašytus pratimų kompleksus lengva atlikti namuose, juos sudaro septynios
pusiausvyros lavinimo ir raumenyno stiprinimo pratimų grupės.

Tegul tai tampa kasdieniu jūsų įpročiu!

ĮVADAS
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Jėgos pratimai gali užkirsti kelią raumenų masės
praradimui ir padidinti kaulų tankį senstant.

Silpnumas ir prasta sveikata nėra vien tik senėjimo
dalis. Gera savijauta ir gebėjimas funkciškai judėti

didžiąja dalimi priklauso ir nuo mankštinimosi
įpročių. Jėgos treniruotės vyresnio amžiaus

žmonėms padės išlikti stipresniais,
nepriklausomais, sudarys galimybę atlikti

mėgstamas veiklas. 
 

Visus pratimus galima atlikti dienos eigoje,
nepriklausomai vieną nuo kito.

1. Jėgos lavinimo pratimai
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1. Pradinė padėtis. Atsistokite nugara į kėdę.

2. Atlikimas.

a. Laikydamiesi kėdės atramų lėtai atsisėskite į kėdę ir lėtai atsistokite.
b. Uždėkite delnus ant sienos priešais. Neatitraukdami rankų lėtai atsisėskite į kėdę ir lėtai
atsistokite.
c. Nesilaikydami nei sienos nei kėdės atramų lėtai atsisėskite į kėdę ir lėtai atsistokite.

3. Saugumas. Visada įsitikinkite, kad kėdė, esanti už jūsų, stovi stabiliai ir kojomis iš galo
visada turite ją jausti. Sėsdami pasistenkite „nekristi“, o lėtai išlaikyti vientisą judesį.
Pasirinkite jums tinkamą sunkumo lygį (a, b ar c).

4. Kartokite 5 kartus. Atlikite 3 serijas per dieną.

1 Atsisėsti - atsistoti
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1. Pradinė padėtis. Atsistokite šalia sienos, priešais pasistatykite kėdę.

2. Atlikimas. 
a. Viena ranka laikydamiesi sienos kelkite po vieną koją ant žemesnio paviršiaus, pvz.
suoliuko ar laiptelio. 
b. Viena ranka laikydamiesi sienos kelkite po vieną koją ant kėdės, kaip galima plačiau.
c. Nesilaikydami sienos kelkite po vieną koją ant kėdės.

3. Saugumas. Įsitikinkite, kad išlaikote pusiausvyrą, ar kėdė stovi stabiliai. Pasirinkite jums
tinkamą sunkumo lygį (a, b ar c).

4. Kartokite 5 kartus kiekvienai kojai. Atlikite 3 serijas per dieną.

2 Kojos kėlimas
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1.  Pradinė padėtis. Gulėkite ant nugaros. Kojos sulenktos.

2. Atlikimas. 
a. Abi kojos tiesios. Suspauskite sėdmens raumenis šiek tiek išlenkiant dubenį į viršų.
b. Abi kojos sulenktos per kelius. Kelkite dubenį į viršų. 
c. Viena koja sulenkta per kelį, kita ištiesta. Remiantis sulenkta koja kelkite dubenį ir tiesią
koją į viršų.

3. Saugumas. Keliant dubenį įsitikinkite, kad tikrai suspaudėte sėdmens raumenis. Pasistenkite
neišlenkti nugaros ir neišversti pilvo. Pasirinkite jums tinkamą sunkumo lygį (a, b ar c).

4. Kartokite 5 kartus ryte ir vakare.

3 Dubens kėlimas



1. Pradinė padėtis. Gulėkite ant nugaros. Viena koja sulenkta, kita ištiesta.

2. Atlikimas. 
a. Viena koja sulenkta, kita ištiesta, rankos prie šonų. Kelkite vieną tiesią koją į viršų.
b. Viena koja sulenkta, kita ištiesta. Vieną ranką laikykite prie šono, kitą už galvos. Kelkite vieną
tiesią koją į viršų.
c. Viena koja sulenkta, kita ištiesta. Abi rankos už galvos. Kelkite vieną tiesią koją į viršų.

3. Saugumas. Kelkite koją lėtai, „nemėtykite“. Kai atliekate pratimą, visada pasirinkite jums
tinkamą sunkumo lygį - a, b ar c.

4. Kartokite 5 kartus kiekvienai kojai ryte ir vakare.

4 Tiesios kojos kėlimas

9Vyresnio amžiaus žmonių sužalojimų prevencijos rekomendacijos



10Vyresnio amžiaus žmonių sužalojimų prevencijos rekomendacijos

1. Pradinė padėtis. Gulėkite ant šono. 

2. Atlikimas.
a. Apatinė koja sulenkta, viršutinė ištiesta. Remkitės ranka priekyje. Kelkite viršutinę koją į viršų. 
b. Apatinė koja sulenkta, viršutinė ištiesta. Padėkite ranką prie šono. Kelkite viršutinę koją į viršų.
c. Abi kojos ištiestos. Remkitės ranka priešais. Kelkite viršutinę koją į viršų.

3. Saugumas. Stebėkite ar jūsų nugara nėra išlenkta. Koją kelkite lėtai, „nemėtykite“. Kai atliekate
pratimą, visada pasirinkite jums tinkamą sunkumo lygį - a, b ar c.

4. Kartokite 5 kartus kiekvienai kojai ryte ir vakare.

5 Tiesios kojos kėlimas gulint ant šono



1. Pradinė padėtis. Gulint ant pilvo.

2. Atlikimas.

a. Pagulėkite ant pilvo ištiestomis rankomis virš galvos ir ištiestomis kojomis 5 minutes.
b. Gulėdami ant pilvo kelkite vieną ranką ir vieną koją (priešingos ar tos pačios pusės
pakaitomis).
c. Gulėdami ant pilvo kelkite abi rankas ir abi kojas pakaitomis.

3. Saugumas. Atliekant pratimą labai svarbu maksimaliai įtempti sėdmenų raumenis. Kai
atliekate pratimą, visada pasirinkite jums tinkamą sunkumo lygį a, b ar c.

4. Kartokite 5 minutes ryte ir vakare.

6 „Laivelis“
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Kiekvienam fiziniam veiksmui (ar neveikimui) reikia
koordinuotų jūsų kūno sąnarių valdymo. Jūs galite
nejausti, kad sėdint kėdėje alkūnės padėtis daro
įtaką pečiui, kurį turi subalansuoti kitas petys, o tai
veikia kaklą ir stuburą.

Dėl sveikos judesio amplitudės visuose kūno
sąnariuose jūsų kūnas gali laisvai judėti ir
efektyviausiai prisitaikyti prie savo padėties.

2. Sąnarių paslankumo
gerinimo pratimai
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1. Pradinė padėtis. Stovėkite arba sėdėkite.

2. Atlikimas. 
a. Sėdėkite tiesiai. Sunerkite rankų pirštus. Išversdami delnus į viršų, kelkite rankas virš
galvos ir atgal. Išlaikykite 3 sekundes.
b. Stovėkite tiesiai. Sunerkite rankų pirštus ir išversdami delnus į viršų kelkite rankas virš
galvos ir atgal. Išlaikykite 3 sekundes.

3. Saugumas. Pakėlę rankas suveskite mentes. Pasistenkite neišlenkti nugaros. Kai atliekate
pratimą, visada pasirinkite jums tinkamą sunkumo lygį - a ar b.

4. Kartokite 3-4 kartus iš eilės.

1 Pečių tempimas



1. Pradinė padėtis. Stovėkite arba sėdėkite.

2. Atlikimas. 
a. Sėdėdami tiesiai ant kėdės, pasisukite į dešinę pusę taip, kad su dešine ranka pasiektumėte
kėdės atkaltę. Grįžkite į pradinę padėtį ir tada pasisukite į kairę pusę.
b. Stovėdami nugara į sieną pasisukite į dešinę pusę taip, kad su kaire ranka pasiektumėte
sieną dešinėje. Grįžkite į pradinę padėtį ir tada pasisukite į kairę pusę.

3. Saugumas. Atlikdami pratimą nepersistenkite. Jauskitės komfortiškai. Pasirinkite jums tinkamą
sunkumo lygį - a ar b.

4. Kartokite po 5 kartus į kiekvieną pusę, kelis kartus per dieną.

2 Stuburo susukimas
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1. Pradinė padėtis. Sėdėkite tiesiai ant kėdės.

2. Atlikimas. Atsisėskite ant kėdės su atlošu taip giliai, kaip galite. Ištieskite nugarą.
a. Ištieskite vieną koją per kelį. Palaikykite 3 sekundes. Pakeiskite kojas. 
b. Ištieskite vieną koją per kelį. Palenkite galvą į priekį. Palaikykite 3 sekundes. Pakeiskite kojas. 
c. Ištieskite abi kojas per kelius. Palenkite galvą į priekį. Palaikykite 3 sekundes. 

3. Saugumas. Pajausite tempimą po keliu, per nugarą, sprando srityje. Atlikdami pratimą
nepersistenkite. Jauskitės komfortiškai. Pasirinkite jums tinkamą pratimo sunkumo lygį - a, b ar c.

4. Kartokite po 5 kartus, kelis kartus per dieną.

3 Kojos tiesimas sėdint
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1. Pradinė padėtis. Stovėkite.

2. Atlikimas. Atsistokite nugara į sieną. Per alkūnes sulenktas rankas plaštakų nugarine puse
priglauskite prie sienos. Atsistokite vienos pėdos atstumu prie sienos. Priglauskite nugarą prie
sienos. Kelkite priglaustas rankas virš galvos ir grįžkite atgal alkūnėmis prie šonų. Jei per sunku,
sulenkite kojas.

3. Saugumas. Atlikdami pratimą turite jaustis komfortiškai. Įsitikinkite, kad turėsite kur atsiremti
jei prarastumėte pusiausvyrą.

4. Kartokite 10 kartų, kelis kartus per dieną. 

4 Menčių mobilumas „Angelai“



1. Pradinė padėtis. Stovėkite. 

2. Atlikimas. Atsistokite veidu į sieną ištiestos rankos atstumu. Uždėkite delnus ant sienos
prieš save. Lenkitės žemyn galva neatitraukdami delnų. Laikykite 3 - 5 sekundes.

3. Saugumas. Atlikdami pratimą turite jaustis komfortiškai. Jei labai tempia kojas, šiek tiek
sulenkite kelius. Nugarą išlaikykite tiesią.

4. Kartokite 5-8 kartus, kelis kartus per dieną.

5 Nusilenkimas
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1. Pradinė padėtis. Stovėkite. 

2. Atlikimas. 
a. Atsisėskite ant kėdės tiesiai. Po kojomis pasitieskite minkštą kilimėlį. Užlenkite dešinės pėdos
pirštus atgal. Išlaikykite 3-5 sekundes. Atlikite tą patį veiksmą su kaire pėda.
b. Atsistokite veidu į sieną. Rankomis atsiremkite į sieną. Po kojomis pasitieskite minkštą
kilimėlį. Užlenkite dešinės pėdos pirštus atgal. Išlaikykite 3 - 5 sekundes. Tą patį veiksmą
atlikite ir su kaire pėda.

3. Saugumas. Atlikdami pratimą turite jaustis komfortiškai. Jei skauda pirštus, sumažinkite
užlenkimo amplitudę. Kai atliekate pratimą, visada pasirinkite jums tinkamą sunkumo lygį - a ar b.

4. Kartokite po 3-5 kartus kiekviena koja.

6 Pėdų lankstumas
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Atsipalaidavimo pratimai padės nuraminti mintis,
atpalaiduoti kūno įtampas, geriau pajausti savo

kūną. Visus pratimus galima atlikti nepriklausomai
vieną nuo kito. Pasirinkite vieną ar du jums labiausiai

patinkančius pratimus ir juos praktikuokite.

3. Atsipalaidavimo pratimai
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Kai jaučiate nerimą, galite pastebėti, kad jūsų širdies ritmas ir kvėpavimas šiek tiek
pagreitėja, galite pradėti prakaituoti ir jaustis apsvaigęs. Kai nerimaujate, kvėpavimo kontrolė
gali padėti atpalaiduoti kūną ir protą.

1. Pradinė padėtis. Sėdėkite ramioje ir patogioje vietoje. Uždėkite vieną ranką ant krūtinės,
kitą - ant pilvo. Įkvėpus jūsų pilvas turėtų judėti labiau nei krūtinė.

2. Atlikimas. 
Lėtai ir vienodai įkvėpkite pro nosį. Stebėkite ir pajuskite kaip kvėpuojate. Ranka ant krūtinės
turi nejudėti, o ranka ant pilvo šiek tiek judės. Lėtai iškvėpkite per burną.

3. Saugumas. Atlikite tol, kol pradėsite jausti, kad jūsų nerimas mažėja. Pasijutę blogai
padarykite pertrauką.

4. Pakartokite šį procesą 10 kartų. 

1 Atsipalaiduokite kvėpuodami
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Pagalvokite apie visas smulkias detales, kurias rastumėte, jei ten būtumėte.
Pagalvokite kaip vieta kvepėtų, jaustųsi ir skambėtų. Įsivaizduokite save toje vietoje,
jaukiai ja mėgaukitės.
Gerai įsivaizdavę savo „laimingą vietą“, užmerkite akis, lėtai ir vienodai kvėpuokite per
nosį. 
Stebėkite savo kvėpavimą ir toliau sutelkite dėmesį į vietą, kurią įsivaizdavote mintyse.

Kai pradėsite jaudintis, atsisėskite ramioje ir patogioje vietoje. Pagalvokite apie idealią
poilsio vietą sau. Tai gali būti bet kuri pasaulio vieta - tikra ar įsivaizduojama. Taip pat galėtų
būti vaizdas, kuris jums atrodo labai ramus, laimingas, taikus ir saugus. 

1. Pradinė padėtis. Sėdint ar gulint. 

2. Atlikimas. 

3. Saugumas. Apsilankykite šioje vietoje mintyse, kai tik jaučiate nerimą. Pasijutę blogai,
padarykite pertrauką.

4. Kartokite bent 1 kartą per dieną.

2 Atsipalaiduokite vizualizuodami
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Užmerkite akis ir sutelkite dėmesį į kvėpavimą. 
Lėtai kvėpuokite įkvėpdami per nosį ir iškvėpdami per burną.
Rankomis tvirtai suspauskite kumštį.
Keletą sekundžių laikykite suspaustą kumštį. Atkreipkite dėmesį į visą įtampą, kurią
jaučiate rankoje.
Lėtai atpalaiduokite pirštus ir stebėkite, kaip jaučiatės. Galite pastebėti, kaip įtampa
palieka ranką. Kelis kartus pakartojus jūsų ranka taps lengvesnė ir labiau atsipalaidavusi.
Tęskite įtempimo ir atpalaidavimo pratimą įvairiose kūno raumenų vietose - rankose,
kojose, pečiuose ar nugaroje. 

Dieną dažnai jaučiame įtampą raumenyse. Tai gali būti dėl paslėpto ar jaučiamo nerimo.
Palengvindami raumenų stresą, galite sumažinti nerimo lygį.

1. Pradinė padėtis. Sėdint ar gulint. 

2. Atlikimas. Sėdėkite ramioje ir patogioje vietoje. 

3. Saugumas. Jeigu norėsite pajudinti tą kūno vietą, kurią norite atpalaiduoti, tai taip ir
padarykite. Venkite įtempti raumenis toje kūno vietoje, kur skauda, nes tai gali dar labiau
sustiprinti skausmą. Tokias vietas stenkitės tik atpalaiduoti.

4. Kartokite vieną kartą per dieną.

3 Atpalaiduokite raumenis



Sutelkite dėmesį į dešinės kojos pirštus. Atkreipkite dėmesį į bet kokius jaučiamus
pojūčius, tuo pat metu sutelkdami dėmesį į kvėpavimą. Įsivaizduokite kaip kiekvienas
gilus kvėpavimas plūsta į kojų pirštus. Tris – penkias sekundes (ar daugiau) likite sutelkęs
į šią sritį.
Nukreipkite dėmesį į dešinės kojos padą. Sureguliuokite bet kokius pojūčius, kuriuos
jaučiate toje savo kūno vietoje. Įsivaizduokite kiekvieną iškvėpimą, tekantį per padą. 
Po vienos ar dviejų minučių nukreipkite dėmesį į dešinę čiurną ir pakartokite. 
Pereikite prie blauzdos, kelio, šlaunies, klubo ir pakartokite kairės kojos seką. 
Judėkite liemeniu aukštyn, per apatinę nugaros dalį ir pilvą, viršutinę nugaros dalį, krūtinę
bei pečius. 
Atidžiai atkreipkite dėmesį į bet kurią kūno vietą, sukeliančią skausmą ar diskomfortą.
Baigę šiek tiek atsipalaiduokite tyloje ir ramybėje, atkreipdami dėmesį į tai, kaip jaučiasi
jūsų kūnas. Lėtai atsimerkite ir, jei reikia, pasitempkite.

Tai meditacijos rūšis, kuri sutelkia jūsų dėmesį į įvairias kūno dalis. Atsipalaidavimas
koncentruojant dėmesį pradedamas nuo kojų ir judama aukštyn. Užuot įtempę ir atpalaidavę
raumenis, paprasčiausiai sutelkite dėmesį į tai, kaip jaučiasi kiekviena kūno dalis,
neišskirdami „gerų“ ir „blogų“ pojūčių.

1. Pradinė padėtis. Gulint ant nugaros, kojos tiesios žergtai, rankos atsipalaidavusios
šonuose, akys atmerktos ar užmerktos.

2. Atlikimas. Susitelkite į kvėpavimą maždaug dvi minutes, kol pasijusite atsipalaidavę.

3. Saugumas. Jei jaučiate diskomfortą gulėdami ant nugaros, pratimą galima atlikti ir sėdint.
Nutraukite pratimo atlikimą jei pasijausite blogai. 

4. Kartokite 1 kartą per dieną.
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4 Kūno meditacija
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Pradėkite nuo kaklo ir raumenų maigymo. 
Nykščiais sukite mažus apskritimus aplink kaukolės pagrindą. 
Lėtai masažuokite likusią galvos odą pirštų galiukais. 
Pabaksnokite pirštais į galvos odą, judėdami iš priekio į galą, tada per šonus.
Pamasažuokite veidą. Padarykite mažų apskritimų seriją nykščiais ar pirštų galiukais. 
Ypač atkreipkite dėmesį į savo smilkinius, kaktą ir žandikaulio raumenis. 
Pamasažuokite nosies nugarėlę ir judėkite antakiais į smilkinius.
Pabaigoje užmerkite akis. Laisvai uždėkite delnus ant veido ir lengvai įkvėpkite ir
iškvėpkite.

Savimasažas yra svarbus atsipalaidavimo, limfos tekėjimo aktyvinimo, nervinio praeinamumo
gerinimo ir raumenų aktyvavimo pratimas. Savimasažas gali būti atliekamas glostant,
maigant ar tapšnojant delnais.

1. Pradinė padėtis. Sėdėkite arba gulėkite. 

2. Atlikimas. 

3. Saugumas. Pasijutę blogai pratimą nutraukite.

4. Kiekvieną veiksmą kartokite 1 – 3 minutes. Atlikite ryte ir vakare.

5 Galvos savimasažas

1 2 3

4 5 6
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Patrinkite delnus vieną į kitą, kad sušiltų.
Suformuokite delnus tarsi seklią saują.
Pasilenkite prie čiurnų ir laisvais riešais pradėkite tapšnoti delnais per čiurnas, blauzdas.
Kilkite aukštyn per kojas, šlaunų priekį, šonus. 
Atsistokite, tapšnokite per sėdmenis, liemens šonus, pilvą, krūtinę. 
Tapšnokite sprandą ir kiekvieną ranką atskirai.
Pakartokite keletą kartų nuo čiurnų iki viršaus.
Pabaigę pratimą keletą kartų giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. 

1. Pradinė padėtis. Sėdėkite arba gulėkite. 

2. Atlikimas. 

3. Saugumas. Pasijutus blogai pratimą nutraukite. 

4. Atlikite ryte ir vakare.

6 Kūno savimasažas

21 3

4 5 6

7 8 9
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4. Dinaminės pusiausvyros
lavinimo pratimai 



1. Pradinė padėtis. Atsistokite tiesiai, nuleiskite rankas.

2. Atlikimas. 
a. Laikykitės sienos ar staktos. Žingsniuokite vietoje nekeldami aukštai kojų 1 minutę.
b. Žingsniuokite vietoje nekeldami aukštai kojų 1 minutę. Rankomis mojuokite, kaip einant.
c. Žingsniuokite vietoje nekeldami aukštai kojų 1 minutę. Rankas kelkite virš galvos
pakaitomis.

3. Saugumas. Jei atlikti pratimą per lengva, kelkite kojas aukščiau. Pasirinkite jums tinkamą
sunkumo lygį - a, b ar c.

4. Kartokite pratimą 3 kartus, kelis kartus per savaitę.

1 Ėjimas vietoje
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1. Pradinė padėtis. Atsistokite tiesiai.

2. Atlikimas.
a. Laikydamiesi sienos ar kėdės atlošo pastatykite pėdą už pėdos ir pastovėkite. Keiskite
kojas.
b. Laikykitės sienos. Eikite tiesia linija į priekį pėda už pėdos. 
c. Laikydami rankas ant juosmens pastatykite pėdą už pėdos ir pastovėkite. Keiskite
kojas.
d. Laikydami rankas ant juosmens eikite tiesia linija į priekį pėda už pėdos. 

3. Saugumas. Įsitikinkite, kad tvirtai laikotės atramos. Jei atlikti pratimą per sunku, statykite
pėdas šalia viena kitos. Jei pasijutote blogai, pailsėkite. Pasirinkite jums tinkamą sunkumo
lygį - a, b, c ar d.

4. Kartokite pratimą 3 kartus, kelis kartus per savaitę. Pasistenkite nueiti 10 - 30 žingsnių.

2 Ėjimas viena linija
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1. Pradinė padėtis. Atsistokite tiesiai.

2. Atlikimas. 
a. Laikykitės sienos. Eikite tiesia linija į priekį pristatomu žingsniu, kas žingsnį keiskite koją.
b. Laikykite rankas plačiai. Eikite tiesia linija į priekį pristatomu žingsniu, kas žingsnį keiskite koją.
c. Laikykite rankas ant juosmens. Eikite tiesia linija į priekį pristatomu žingsniu, kas žingsnį
keiskite koją.

3. Saugumas. Įsitikinkite, kad tvirtai laikotės atramos. Jei pasijutote blogai, pailsėkite. Pasirinkite
jums tinkamą sunkumo lygį - a, b ar c. Jei atlikti pratimą lengva, grįžkite atbulomis.

4. Kartokite pratimą 3 kartus, kelis kartus per savaitę. Pasistenkite nueiti 10 - 30 žingsnių.

3 Ėjimas pristatomu žingsniu

43
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1. Pradinė padėtis. Atsistokite tiesiai.

2. Atlikimas. 
a. Eikite tiesia linija į priekį 4 žingsnius. Sustokite ir abiem rankom laikydamiesi sienos 5 kartus
perneškite kūno svorį ant pirštų galų, tada ant kulnų.
b. Eikite tiesia linija į priekį 4 žingsnius. Sustokite ir viena ranka laikydamiesi sienos 5 kartus
perneškite kūno svorį ant pirštų galų, tada ant kulnų.
c. Eikite tiesia linija į priekį 4 žingsnius. Sustokite ir laikydamiesi rankomis už juosmens 5
kartus perneškite kūno svorį ant pirštų galų, tada ant kulnų.

3. Saugumas. Įsitikinkite, kad tvirtai laikotės atramos. Jei pasijutote blogai, pailsėkite. Pasirinkite
jums tinkamą sunkumo lygį - a, b ar c. Jei atlikti pratimą lengva, grįžkite atbulomis.

4. Kartokite pratimą 3 kartus, kelis kartus per savaitę.

4 Ėjimas pasistiebiant ant pirštų galų



1. Pradinė padėtis. Atsistokite tiesiai.

2. Atlikimas. 
a. Viena ranka laikydamiesi sienos kelkite sulenktą koją. Tuo pačiu metu kelkite laisvąją
ranką į viršų. Kartokite 5 kartus. Pakeiskite rankas.
b. Laikydamiesi rankomis už liemens kelkite sulenktą koją. Tuo pačiu metu kelkite abi rankas
į viršų. Keiskite kojas. Kartokite 5 kartus. 
c. Eikite tiesia linija į priekį keliant sulenktą koją į viršų bei kartu keliant abi rankas. 

3. Saugumas. Įsitikinkite, kad tvirtai laikotės atramos. Jei pasijutote blogai, pailsėkite.
Pasirinkite jums tinkamą sunkumo lygį - a, b ar c. 

4. Kartokite pratimą 3 kartus, kelis kartus per savaitę.

5 Ėjimas aukštai keliant kojas
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1. Pradinė padėtis. Atsistokite tiesiai, rankose laikykite nedidelį kamuolį.

2. Atlikimas. 
a. Stovėkite vietoje. Perduokite kamuolį iš vienos rankos į kitą ranką, aplink save. Keiskite
perdavimo kryptį.
b. Eikite tiesia linija į priekį. Kiekvieno žingsnio metu perduokite kamuolį iš vienos rankos į
kitą ranką, aplink save. Einant į priekį perduokite kamuolį į vieną pusę, grįžtant - į kitą
pusę. 

3. Saugumas. Įsitikinkite, kad praradus pusiausvyrą turėsite kur atsiremti. Jei pasijutote
blogai, pailsėkite. Pasirinkite jums tinkamą sunkumo lygį - a ar b. 

4. Kartokite pratimą 3 kartus, kelis kartus per savaitę.

6 Ėjimas su kamuoliu
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1. Pradinė padėtis. Atsistokite tiesiai.

2. Atlikimas. 
a. Abiem rankomis laikykitės sienos. Kelkite po vieną koją į šoną.
b. Abiems rankomis laikyktės sienos. Eikite tiesia linija šonu.
c. Laikykite rankas ant juosmens. Eikite tiesia linija šonu.

3. Saugumas. Įsitikinkite, kad turėsite kur atsiremti, jei prarastumėte pusiausvyrą. Jei pasijutote
blogai, pailsėkite. Pasirinkite jums tinkamą sunkumo lygį (a, b ar c). 

4. Kartokite pratimą 3 kartus, kelis kartus per savaitę.

7 Ėjimas šonu
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5. Statinės pusiausvyros
lavinimo pratimai 



1. Pradinė padėtis. Atsistokite tiesiai.

2. Atlikimas. Perneškite kūno svorį ant pirštų galų, stovėkite 15 sekundžių, tada 15 sekundžių
stovėkite ant kulnų. 
a. Laikykitės sienos abiem rankomis priekyje.
b. Laikykitės sienos viena ranka. 
c. Nesilaikykite sienos. Laikykite ranką ant juosmens.

3. Saugumas. Įsitikinkite, kad praradus pusiausvyrą turėsite į ką atsiremti. Pasirinkite jums
tinkamą sunkumo atlikimo lygį - a, b ar c. Jei pratimą atlikti per lengva, stovėkite 30
sekundžių.

4. Kartokite pratimą 3 kartus, kelis kartus per savaitę.

1 Stovėjimas ant pirštų ir kulnų
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1. Pradinė padėtis. Atsistokite tiesiai. Kojos pečių plotyje, rankos prie šonų.

2. Atlikimas. Užsimerkite, kelkite paeiliui po vieną ranką į viršų, tada į priekį po 15 kartų
kiekvienai rankai.
a. Stovėkite viena ranka laikydamiesi sienos.
b. Stovėkite nugara prie sienos. 
c. Stovėkite nesilaikydami sienos.

3. Saugumas. Įsitikinkite, kad praradę pusiausvyrą turėsite į ką atsiremti. Pasirinkite jums
tinkamą sunkumo atlikimo lygį - a, b ar c. Jei atlikti pratimą per lengva, pastatykite kojas šalia
viena kitos.

4.   Kartokite pratimą 3 kartus, kelis kartus per savaitę.

2 Stovėjimas užmerktomis akimis
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1. Pradinė padėtis. Atsistokite tiesiai.

2. Atlikimas.
Kelkite vieną sulenktą koją į viršų ir laikykite 15 sekundžių, tada pakeiskite koją.
a. Stovėkite laikydamiesi sienos viena ranka.
b. Stovėkite nugara prie sienos. 
c. Stovėkite nesilaikydami sienos.

3. Saugumas. Įsitikinkite, kad praradę pusiausvyrą turėsite į ką atsiremti. Pasirinkite jums
tinkamą sunkumo atlikimo lygį - a, b ar c. Jei pratimą atlikti per lengva, stovėkite 30 sekundžių.

4. Kartokite pratimą 3 kartus kiekvienai kojai, kelis kartus per savaitę.

3 Stovėjimas ant vienos kojos
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1. Pradinė padėtis. Atsistokite tiesiai.

2. Atlikimas. Pastatykite pėdas viena priešais kitą (kulnas - pirštai) ir stovėkite 15
sekundžių, tada pakeiskite kojas.
a. Stovėkite laikydamiesi viena ranka kėdės atkaltės ar sienos.
b. Stovėkite nesilaikydami. Laikykite rankas ant liemens.
c. Stovėkite nesilaikydami sienos. Laikykite rankas ant juosmens. Pasukinėkite
galvą į skirtingas puses. Pasistenkite išlaikyti padėtį.

3. Saugumas. Įsitikinkite, kad praradę pusiausvyrą turėsite į ką atsiremti. Pasirinkite
jums tinkamą sunkumo atlikimo lygį - a, b ar c. Jei pratimą atlikti per lengva, stovėkite
30 sekundžių.

4. Kartokite pratimą 3 kartus kiekvienai kojai, kelis kartus per savaitę.

4 Stovėjimas vienoje linijoje
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1. Pradinė padėtis. Atsistokite tiesiai.

2. Atlikimas.
Stovėdami ant vienos kojos, kitą koją kelkite į priekį, šoną, atgal po 10 kartų. Tą patį atlikite
su kita koja. 
a. Stovėkite laikydamiesi viena ranka kėdės atkaltės ar sienos.
b. Stovėkite nesilaikydami sienos. Laikykite rankas ant liemens.

3. Saugumas. Įsitikinkite, kad praradę pusiausvyrą turėsite į ką atsiremti. Pasirinkite jums
tinkamą sunkumo atlikimo lygį - a ar b. 

4. Kartokite pratimą 3 kartus kiekvienai kojai, kelis kartus per savaitę.

5 Kojos kėlimas į priekį, šoną ir atgal
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1. Pradinė padėtis. Atsistokite tiesiai.

2. Atlikimas.
Atitraukite koją į šoną ir kryžiuokite po 10 kartų. Tą patį atlikite su kita koja. Atliekant pratimą
stovėkite tiesiai.
a. Stovėkite laikydamiesi viena ranka kėdės atkaltės ar sienos.
b. Stovėkite nesilaikydami sienos. Rankos iškeltos į šalis.

3. Saugumas. Įsitikinkite, kad praradę pusiausvyrą turėsite į ką atsiremti. Pasirinkite jums
tinkamą sunkumo atlikimo lygį - a ar b. 

4. Kartokite pratimą 3 kartus kiekvienai kojai, kelis kartus per savaitę.

6 Kojos kryžiavimas stovint
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Kognityvinių funkcijų sutrikimai padidina riziką
nukristi dėl dėmesio paskirstymo ir suvokimo
sutrikimų. Šie psichomotoriniai pratimai pagerina
arba palaiko vyresnio amžiaus žmonių motorinius
įgūdžius, gerina smegenų veiklą.

6. Pratimų kompleksas
psichomotoriniams
gebėjimams lavinti



1. Pradinė padėtis. Atsisėskite tiesiai. Rankos ištiestos į priekį.

2. Atlikimas. 
Dešine ranka ore pieškite didelį apskritimą pagal laikrodžio rodyklę (į viršų),  kaire ranka ore
pieškite didelį apskritimą prieš laikrodžio rodyklę (žemyn). Po 5 kartų keiskite kryptį.

3. Saugumas. Pratimą pradėkite daryti lėtai, vėliau atlikimo tempą didinkite. Jei jaučiate
galvos svaigimą, padarykite pertrauką.

4. Kartokite šį pratimą 10 kartų. 

1 Apskritimai
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prieš save, už nugaros, priekyje savęs. 
suplokite po pakelta dešine koja, suplokite priekyje, suplokite už nugaros, vėl priekyje.
plokite po pakelta kaire koja, plokite prieš save.

1. Pradinė padėtis. Atsisėskite tiesiai, palikdami vietos tarp nugaros ir kėdės atlošo.

2. Atlikimas.
Rankomis suplokite tokia tvarka: 

3. Saugumas. Pratimą pradėkite daryti lėtai, vėliau stenkitės jį atlikti vis greičiau. Keiskite
plojimų eilės tvarką. 

4. Kartokite šį pratimą 10 kartų.

2 Plojimai
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Dešinės rankos kumštį tieskite į priekį, tuo pačiu metu kairės - priglauskite prie krūtinės.
Keiskite rankas – kairės rankos kumštį tieskite į priekį, dešinės - priglauskite prie krūtinės.
Dešinės rankos delną tieskite į priekį, tuo pačiu metu kairės - priglauskite prie krūtinės.
Keiskite rankas – kairės delną tieskite į priekį, dešinės - priglauskite prie krūtinės.
Dešinės rankos kumštį tieskite į priekį, tuo pačiu metu kairės delną priglauskite prie
krūtinės. Keiskite rankas – kairės kumštį tieskite į priekį, dešinės delną priglauskite prie
krūtinės.

1. Pradinė padėtis. Atsisėskite tiesiai.

2. Atlikimas. 

3. Saugumas. Pratimą pradėkite daryti lėtai, vėliau stenkitės atlikti vis greičiau.

4. Kartokite kiekvieną pratimą 10 kartų. 

3 Kumštis – delnas 

45Vyresnio amžiaus žmonių sužalojimų prevencijos rekomendacijos



Dešinės rankos kumščiu švelniai daužykite į dešinę koją, kairės rankos delnu glostykite
kairę koją. Po 5 kartų rankas keiskite. 
Dešinės rankos delnu glostykite dešinę koją, kairės rankos kumščiu daužykite kairę koją.

1. Pradinė padėtis. Atsisėskite tiesiai. Pėdos tvirtai padėtos ant žemės, keliai sulenkti. 

2. Atlikimas. 

3. Saugumas. Pratimą pradėkite daryti lėtai, vėliau atlikimo tempą didinkite ir stenkitės jį atlikti
vis greičiau.

4. Kartokite šį pratimą 10 kartų. 

4 Kumštis – delnas ant kelių
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1. Pradinė padėtis. Atsisėskite tiesiai, pėdos tvirtai padėtos ant žemės, keliai sulenkti.
 
2. Atlikimas. 
Dešine ranka rodykite iškeltą nykštį, kaire – mažąjį pirštą. Keiskite rankas.
Dešine ranka rodykite mažąjį pirštą, kaire – nykštį.

3. Saugumas. Pratimą pradėkite daryti lėtai, vėliau atlikimo tempą didinkite ir stenkitės jį atlikti
vis greičiau.

4. Kartokite šį pratimą 10 kartų. 

5 Nykštys - mažasis pirštas
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Dešinės rankos pirštu ore pieškite didelį apskritimą. Kairės rankos pirštu pieškite
trikampį. Po 5 kartų keiskite rankas. 
Dešine ranka pieškite trikampį, kaire – apskritimą.

1. Pradinė padėtis. Atsisėskite tiesiai. 

2. Atlikimas. 

3. Saugumas. Pratimą pradėkite daryti lėtai, vėliau atlikimo tempą didinkite ir stenkitės jį
atlikti vis greičiau.

4. Kartokite šį pratimą 10 kartų. 

6 Figūros ore
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Vyresniame amžiuje sumažėja gebėjimas
kontroliuoti raumenų susitraukimo jėgą ir trukmę,
padidėja galūnių judesių trajektorijos, sumažėja
judesių tikslumas.

Rankų judesiai labai svarbūs pusiausyvros
valdymui.

Stiprios rankos reikalingos ne tik nešiojant anūkus
ar dirbant sode, bet ir tam, kad galėtumėte
saugiai atlikti kasdienes užduotis, lengviau
naudotis pagalbinėmis priemonėmis.

Pratimų atlikimo metu nesulaikykite kvėpavimo,
venkite staigių judesių.

7. Pratimų kompleksas
rankoms



Kelkite pečius į viršų ir nuleiskite žemyn.
Sukite pečius dideliais ratais į priekį. 
Sukite pečius dideliais ratais atgal.

1. Pradinė padėtis. Atsisėskite tiesiai, rankas laikykite prie šonų.

2. Atlikimas. 

3. Saugumas. Atlikite visus veiksmus pakaitomis. Nepamirškite ramiai kvėpuoti. Atlikdami
neskubėkite. Pabaigę pakratykite, papurtykite rankas.

4. Kartokite kiekvieną pratimą 10 kartų.

1 Pečių judesiai
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1. Pradinė padėtis. Atsisėskite tiesiai, sulenkite rankas per alkūnes ir atitraukite į šalis.

2. Atlikimas. 
Veskite pečius ir alkūnes atgal, tarsi norėtumėte, kad mentės susiliestų viena su kita.
Palaikykite tokioje padėtyje 3 sekundes ir grįžkite į pradinę padėtį.

3. Saugumas. Nepamirškite ramiai kvėpuoti. Atlikdami pratimą neskubėkite. Pabaigę
pakratykite, papurtykite rankas.

4. Kartokite 10 kartų, atlikite 2 serijas.

2 Menčių suvedimas
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1. Pradinė padėtis. Atsisėskite tiesiai. Rankos ištiestos pirmyn, sulenktos per alkūnes, dilbiais
aukštyn, kumščiai nukreipti į save.

2. Atlikimas. 
Įtempiant raumenis ir iškvepiant lėtai tieskite sulenktas rankas į šalis. Įkvepiant, atpalaiduojant
rankas grįžkite į pradinę padėtį. 

3. Saugumas. Rankas tieskite iki pečių linijos. Nenuleiskite alkūnių. Kvėpuokite ramiai,
atlikdami neskubėkite. Pabaigę pakratykite, papurtykite rankas.

4.Kartokite 10 kartų, atlikite 2 serijas.

3 Rankų tiesimas į šalis
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Iškvepiant tieskite rankas į priekį. Riešai ištiesti į viršų delnais į priekį, pirštai išskėsti.
Įkvepiant grįžkite - plaštakas sugniaužkite, alkūnes traukite kiek galite atgal. 

1. Pradinė padėtis. Atsisėskite tiesiai. 

2. Atlikimas. 

3. Saugumas. Kvėpuokite ramiai. Pavargus rankoms, padarykite pertraukas.

4. Kartokite 10 kartų, atlikite 2 serijas

4 Rankų tiesimas į priekį
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1. Pradinė padėtis. Atsisėskite tiesiai, ištieskite rankas į priekį.

2. Atlikimas. 
Plaštakas per riešo sąnarį kiek galite tieskite į viršų, išlaikykite 3 sekundes ir lenkite žemyn.
Pirštai ištiesti ir išskėsti.

3. Saugumas. Kvėpuokite ramiai. Pavargus rankoms, padarykite pertraukas.

4. Kartokite 10 kartų, atlikite 2 serijas.

5 Plaštakų lenkimas, tiesimas
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1. Pradinė padėtis. Atsisėskite tiesiai.
 
2. Atlikimas. 

6 Plaštakų spaudimas

Suglauskite delnus prie krūtinės,
spauskite delnus vienas į kitą, lėtai
tieskite rankas aukštyn spaudžiant
delnus. Išlaikykite 3 sekundes ir
leiskite žemyn.

Rankas laikykite prie krūtinės.
Dešinės rankos kumštį spauskite į
kairės rankos delną, išlaikykite 5
sekundes, atpalaiduokite. Atlikę
pratimą 10-15 kartų, sukeiskite
rankas. Kairės rankos kumštį
spauskite į dešinės rankos delną.

Laikykite rankas prie krūtinės.
Dešinės rankos delną nukreipkite
žemyn, o kairės rankos delną
nukreipkite į viršų. Sukabinkite pirštus
ir traukite alkūnes į šonus, išlaikykite
5 sekundes ir atpalaiduokite.

Laikykite rankas prie krūtinės,
plaštakas sugniaužkite į kumštį.
Dešinės rankos kumštį dėkite ant
kairės rankos kumščio ir spauskite
žemyn, tuo pat metu kairės rankos
kumštį kelkite į viršų. Išlaikykite 5
sekundes, atpalaiduokite. Atlikę visus
pakartojimus rankas sukeiskite.

3. Saugumas. Kvėpuokite ramiai. Pavargus rankoms padarykite pertraukas.

4. Visus judesius kartokite 10-15 kartų.



1. Pradinė padėtis. Atsisėskite tiesiai, laikykite rankas prie šonų, sulenkite alkūnes 90 laipsnių
kampu. 

2. Atlikimas.
Smarkiai gniaužkite kumščius, išlaikykite 5 sekundes. Pirštus ištieskite ir kiek galite išskėskite,
tokioje padėtyje išlaikykite 5 sekundes.

3. Saugumas. Pratimą atlikite 2 pakartojimus po 10 kartų. 

4. Gniaužimo pratimą galite atlikti su rankšluosčiu. Rankšluostį susukite į ritinį, suimkite ir
gniaužkite. Išlaikykite 5 sekundes ir atpalaiduokite plaštakas.

7 Gniaužimas
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