Pratimai
1. Pradinė padėtis (P.P.): atsistojus tiesiai, kojos klubų plotyje, rankos nuleistos. Atlikimas: pritūpti lyg sėdant ant kėdės
(įkvėpti), kartu ištiesti rankas į priekį ir vėl atsistoti tiesiai (iškvėpti). Kartoti 15kartų. Nesuglausti kelių viso pratimo
metu, laikyti įtemptą pilvo presą, neatlošti galvos į viršų.

2. P.P.: Stovint pakelti vieną koją ir priešingą ranką 90 laipsnių kampu prieš save. Atlikimas: sukti ratus su ranka ir koja
išlaikant pusiausvyrą ant vienos kojos. Kvėpuoti laisvai. Stengtis nesvyruoti į šonus, laikyti įtemptą pilvo presą, visa pėda
remiasi į grindis, nykštys ir kulnas. Kartoti 15 ratų ir pakartoti su kita koja ir ranka.

3. P.P.: atsistojus tiesiai, kojos klubų plotyje, rankos ištiestos į šonus pečių aukštyje. Atlikimas: įkvėpti ir pakelti vieną
koją ir suvesti su priešinga ranka (iškvėpti), sugrįžti ir pakartoti su kita ranka ir koja. Kartoti po 15 kartų.

4. P.P.: atsistoti plačiai, rankos ištiestos į šonus pečių aukštyje. Atlikimas: rankomis siekti tolyn į dešinę ir į kairę puses
pakaitomis, pėdas išlaikant toje pačioje vietoje. Kvėpuoti laisvai. Kartoti 10 kartų.

5. P.P.: pritūpus iki pat apačios neatkėlus kulnų nuo grindų. Atlikimas: eiti su rankomis į priekį, kol išsitiesite ir (įkvėpti)
remiantis rankomis į grindis, pritraukti pakaitomis vieną kelį (iškvėpti), pastatyti koją atgal (įkvėpti) ir pritraukti kitą kelį
prie krūtinės (iškvėpti). Kartoti 10 kartų.

6. P.P.: Atsistoti plačiai į tiesią liniją, rankos nuleistos prie šonų. Atlikimas: užpakalinę koją leisti žemyn, įtūpti beveik iki
grindų, ne pilnai (įkvėpti) ir tą pačią koją pakelti į viršų prieš save (iškvėpti) ir sugrįžti į pradinę padėtį. Kartoti 10 kartų
su kiekviena koja. Svarbu išlaikyti 90 laipsnių kampus per kelio sąnarius.

7. P.P.: pritūpus iki pat apačios neatkėlus kulnų nuo grindų. Atlikimas: eiti su rankomis į priekį, kol išsitiesite remiantis
rankomis į grindis (įkvėpti), atkelti po vieną ranką nuo grindų pakaitomis (iškvėpti). Kartoti 15 kartų. Svarbu išlaikyti
įtemptą pilvo presą ir suspaustus sėdmenis, žvilgsnis į grindis.

8. P.P.: Gulint ant šono apatinė koja sulenkta, kita tiesi. Ranka priekyje pasiremti, o galva padėta ant apatinės ištiestos
rankos. Atlikimas: įkvėpti ir pakelti viršutinę tiesią koją į viršų (iškvėpti), pėda patempta į save, nuleisti (įkvėpti) ir kartoti
10 kartų. Po to, tą pačią koją prisitraukti prie krūtinės (įkvėpti) ir vėl ją ištiesti tolyn (iškvėpti). Kartoti 10 kartų. Svarbu
išlaikyti įtemptą pilvo presą ir koją pakeltą horizontaliai grindims, pėda patempta į save. Viską pakartoti su kita puse.

9. P.P.: padėtis ant keturių, remiantis rankomis ir keliais į grindis tiesiai, statmenai pečių ir klubų sąnariams, kojos klubų

plotyje, remtis kojų pirštų galais, žvilgsnis žemyn į grindis. Atlikimas: įkvėpti ir atkelti abu kelius nuo grindų apie 5 cm
(iškvėpti) ir sugrįžti į pradinę padėtį. Kartoti 15 kartų. Svarbu išlaikyti įtemptą pilvo presą ir suspaustus abu sėdmenis.

10. P.P.: padėtis ant keturių, remiantis rankomis ir keliais į grindis tiesiai, statmenai pečių ir klubų sąnariams, kojos klubų
plotyje, pėdos ant grindų, žvilgsnis žemyn į grindis. Atlikimas: įkvėpti ir priešingą ranką ir koją ištiesti tolyn (iškvėpti) ir
sulenkti po savimi taip, kad susitiktų kelis su alkūne (įkvėpti). Kartoti su ta pačia ranka ir koja 15 kartų ir vėliau kartoti
su kita puse. . Svarbu išlaikyti įtemptą pilvo presą ir suspaustus abu sėdmenis, nenuleisti arba neatlošti galvos.

11. P.P.: gulint ant pilvo, kakta remiasi į grindis, kojos klubų plotyje, rankos prie šonų. Atlikimas: įkvėpti ir pakelti galvą
ir rankas į viršų (iškvėpti), pirštais temptis tolyn ir į viršų, suvesti mentes, palaikyti 6 sek. ir sugrįžti į pradinę padėtį.
Svarbu laikyti įtemptą pilvo presą, suspaustus abu sėdmenis ir neatlošti galvos į viršų, žvilgsnis visada į kilimėlį. Kartoti
15 kartų.

12. P.P.: atsisėsti ant kulnų ir ištiesti rankas pirmyn. Atlikimas: rankomis temptis tolyn, sėdmenis leisti žemyn kuo labiau
link kulnų. Palaikyti tempimą 40sek. Kvėpuoti laisvai.

13. P.P.: gulint ant nugaros, kairė koja ir ranka paguldytos ant grindų, dešinė koja sulenkta ir dešinė ranka ištiesta į lubas.
Atlikimas: įkvėpti slankstelis po slankstelio pirma galva, tada krūtinė ir juosmuo kilti į viršų remiantis sulenkta koja ir
paguldyta ranka į grindis (iškvėpti), atgal taip pačiai slankstelis po slankstelio leistis žemyn (įkvėpti). Kartoti su viena
puse 10 kartų ir po to su kita puse.

14. P.P.: gulint ant nugaros abi kojos pakeltos 90 laipsnių kampu, kojos klubų plotyje, rankos nuleistos prie šonų.

Atlikimas: pakaitomis po vieną sulenktą koją leisti žemyn iki grindų (iškvėpti), sugrįžti atgal (įkvėpti) ir leisti žemyn kitą
koją (iškvėpti). Svarbu viso pratimo metu išlaikyti įtemptą pilvo presą, nugarą prispaustą prie grindų, išlaikyti 90 laipsnių
kampus ir neatlošti galvos atgal. Kartoti pratimą 15 kartų.

15. P.P.: gulint ant nugaros viena koja užkelta ant kitos kojos kelio, rankos už galvos. Atlikimas: pakelti galvą su rankomis
ir susiriesti į tą pusę, kur užkelta koja (iškvėpti) ir sugrįžti į pradinę padėtį (įkvėpti). Kartoti 15 kartų su kiekviena puse.

16. P.P.: gulint ant nugaros ištiestos rankos ir kojos. Atlikimas: temptis visu kūnu į priešingas puses ir rankomis ir kojomis
tolyn. Išlaikyti tempimą 7 sek. ir atsipalaiduoti. Kvėpuoti laisvai.

17. P.P.: gulint ant nugaros, kojos pakeltos 90 laipsnių kampu, rankos tiesios taip pat pakeltos nuo grindų, kartu laikyti
pakeltą galvą. Atlikimas: kojas laikyti pakeltas viso pratimo metu, rankomis aukštyn žemyn mosuoti ir kvėpuoti 5 kartus
įkvėpti, 5 kartus iškvėpti. Svarbu neatlošti galvos, neatpalaiduoti pilvo preso ir spausti abu sėdmenis vieną su kitu. Jei
pavargsta kaklas, galvą sukti į kairę ir į dešinę ir toliau tęsti pratimą. Pratimą atlikti apie 1 minutę arba tol, kol pajėgsite.

18. P. P.: gulint ant nugaros, viena koja sulenkta, kita pakelta į lubas šiek tiek sulenkta, rankos nuleistos ant grindų.

Atlikimas: įkvėpti ir slankstelis po slankstelio kelti dubenį ir tuo pat metu ištiesti koją į lubas (iškvėpti). Kartoti su viena
koja 15 kartų, paskui su kita koja.

19. P.P.: gulint ant nugaros viena koja ištiesta ant grindų, kita pakelta į lubas tiesi, apkabinti kelį per pakinklį. Atlikimas:
tempti pakeltą koją į save ir stengtis ją ištiesti per kelį, pėdą patempti į save. Palaikyti šlaunies užpakalinių raumenų
tempimą 40 sek. Kvėpuoti laisvai. Pakartoti su kita koja.

20. P. P. gulint ant šono, abi kojos sulenktos ir suglaustos, delnai abu kartu, rankos tiesios, galva nuleista ant grindų.
Atlikimas: ranką atvesti už nugaros stengiantis paguldyti ją ant grindų, kojas spausti vieną su kita, neatkelti. Tempti
įstrižinius raumenis siekiant grindų su ranka, pasukti ir galvą. Tempimą palaikyti 40 sek. ir pakartoti atsigulus kita puse.
Kvėpuoti laisvai.

21. P.P.: gulint ant nugaros apkabinti abu kelius prie krūtinės. Atlikimas: palaikyti tempimą abiem rankomis prisitraukus
kelius prie krūtinės 40 sek. Kvėpuoti laisvai
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