
FIZINIAI PRATIMAI IR ŽAIDIMAI KARANTINO METU 

            Karantino metu mokymo įstaigos nepriima vaikų, tačiau, ir likus namuose, labai svarbu, 

jei esame sveiki, užsiimti fiziškai aktyvia veikla. Pasaulio sveikatos organizacijos pabrėžia, kad 

vaikų ir paauglių sveikatai fizinis aktyvumas ypač naudingas.  

            Kad pagerėtų širdies ir kvėpavimo sistemų būklė ir raumenų pajėgumas, kaulų tvirtumas, 

širdies ir kraujagyslių sistemos bei medžiagų apykaitos fiziologiniai rodikliai, sumažėtų streso, 

nerimo bei depresijos simptomai, vaikams yra rekomenduojama kasdien sukaupti mažiausiai 60 

minučių vidutinio ar didelio intensyvumo fizinės veiklos. 

            Ne visi namuose turime pakankamai vietos ir inventoriaus atlikti specifinių pratimų, todėl 

pasistengsiu parinkti nesudėtingų judesių kompleksą, kurį tėveliai galės parodyti savo 

vaikučiams, o ateityje vaikai galės atlikti savarankiškai. Esant palankioms oro sąlygoms, kai 

kuriuos pratimus rekomenduosiu atlikti gryname ore. 

            Taigi, kasdien rekomenduoju bent pusvalandį leisti vaikams pažaisti aktyvių žaidimų 

lauke. Gaudynės, važinėjimas dviračiu, paspirtuku, riedučiais, šokdynės, žaidimai su kamuoliais 

(spardymas, mėtimas), estafetės ir kita. Jei vaikas neturi tam nuotaikos arba neleidžia sveikata, 

tiesiog nueikite pasivaikščioti atokiau nuo važiuojamosios dalies, į parką, arba į mišką. Aplinkos 

pakeitimas yra labai naudingas vaikų psichologiniai sveikatai, taip pat tai kelia nuotaika ir 

suteikia jėgų. 

             Likus namuose pasistenkite rasti laiko mankštai, tegul tai būna pertrauka nuo darbų, ar 

sėdimų žaidimų, bei kitos fiziškai neaktyvios veiklos. Aprašysiu pratimus, kuriems nereikalingas 

inventorius, bei užtenka minimaliai vietos. Taip pat duosiu keletą nuorodų į video internete, bet 

kiekvienas esame individualūs su savo išskirtiniais poreikiais, todėl drąsiai eksperimentuokite ir 

leiskite tai daryti vaikams, juk svarbiausia – gera nuotaika! Visus pratimus atliekame tik tol, kol 

nejaučiame diskomforto, ar skausmo, mūsų tikslas – kraujotakos gerinimas, o ne traumos. 

1.      Viso kūno mankšta. Pradedam nuo kaklo, švelnūs galvos posūkiai į vieną ir kitą 

pusę tiek, kiek nesijaučiate diskomforto, po 10 pakartojimų, tada, sukant galvą, leidžiame 

smakrą žemai ir lyg piešiam su juo puslankius. Irgi 10 pakartojimų. 

2.      Delnai. Sulenkiam/ištiesiam pirštus x10, pasukam riešus į abi puses po 10 kartų, 

sukabinam rankas ir atpalaidavus riešus, makaluojame rankas, sulenktas per alkūnes x10. 

3.      Rankos. Sukame rankas į abi puses per alkūnės sąnarius x10, vėliau dedam delnus 

ant pečių ir į abi puses darom sukamuosius judesius x10. Ištiesiam rankas, ir darom 

malūno pratimą į abi puses po 5 kartus su kiekviena ranka. Galima daryti abiem rankomis 

vienu metu.  

4.      Juosmuo/liemuo. Viena ranka ant juosmens, kita keliam į viršų, kojos pečių plotyje, 

lenkiamės į sulenktos rankos pusę, po to sukeičiam rankas. Neskubam, iki diskomforto, 

po 3 kartus į abi puses. Sukabinam rankas už nugaros ir pasilenkiam į priekį, rankas 

keliam į viršų, po to išsitiesiam ir šiek tiek atsilošiam atgal – 3 pakartojimai. Abi rankos 

ant juosmens, kojos pečių plotyje, dubeniu sukam ratus abiem kryptimis po 5 

pakartojimus, amplitudė iki diskomforto. Pasilenkiam į priekį, kojos tiesios ir plati 



padėtis, tiesiomis rankomis siekiam priešingos kojos pirštų, o kitą ranką keliam į viršų – 

10 mostų. 

5.      Pritūpimai. Išlaikom tiesią nugarą, padų neatplėšiam nuo grindų, tupiamės iki 

stataus (90 laipsnių) kampu keliuose ir tokio pat kampu tarp šlaunų ir nugaros. Nugarą 

išlaikom tiesią, galvą laikom tiesiai, žiūrim į priekį – x10. 

6.      Stovim ant vienos kojos, kitą laikom už kelio, po 5 sekundžių keičiam kojas ir taip 

po 3 kartus. Po to laikom kitą koją už čiurnos ir apsisukam aplink savo ašį ant vienos 

kojos į abi puses po vieną kartą, tą patį kartojam su kita koja. 

7.      Rankas dedam ant kelių, kojos suglaustos, rato judesiai keliais į abi puses po 5 

kartus, tada į skirtingas puses po 5 kartus abiem kryptimis. 

8.      Stovim ant kulnų, po to ant pirštų ir taip keičiam savo stovėseną 10 kartų. Viena 

koja į priekį, kulnas pakeltas, pirštai ant grindų, rato judesiai čiurna po 5 abiem kryptimis 

ir tas pats su kita koją.  

Vizualizacija čia: https://youtu.be/7LqCRT7WbQQ 

Štai ir padarėm visų kūno dalių mankštą, o kam buvo pernelyg lengva ir norisi daugiau 

krūvio, pasiūlysiu dar keletą pratimų: 

         Plankė. Atsigulam veidu į apačią, kojos remiasi pirštais, rankos - dilbiais. 

Labai svarbu išlaikyti visą kūną vienoje linijoje. Laikykite tokią padėti kiek galite 

ilgiau, iki diskomforto, palaipsniui didinkite laiką. Puikus ir paprastas pratimas 

praktiškai visoms raumenų dalims ir jokio triukšmo. Plankė gali būti ir į kitą pusę, ir 

šoninė ir nugarai. Daugiau variacijų per video. 

         Pratimai pusiausvyrai palaikyti. Stovim ant vienos kojos, kita tiesi, fiksuojame 

padėti į priekį, atgal, į šoną, pritupiam ant vienos kojos. Pakartojame su kita. Bus 

video. 

         Tempimo ir atsipalaidavimo pratimai. Keletas paprastų judesių atliekamų 

tiesiog ant grindų padės didinti kūno lankstumą ir leis maloniai atsipalaiduoti po 

sporto veiklos. Video https://youtu.be/lOCbFTbN_c0 

         Šuoliai. Jei kaimynai nieko prieš, bet rekomenduočiau atlikti lauke. Ant 

vienos kojos, abiejų, su pasisukimais, rankų mostais. Bus video. 

 Pratimų kompleksas su koordinacijos kopetėlėmis: 

https://youtu.be/Kw9T8g0FD_U 

    Pratimų kompleksas su lazdelę: https://youtu.be/VPldna3fB4w 

Visiems sveikatos ir aktyvaus laiko praleidimo!  

Lauksime iš tėvelių refleksijos ir atbulinio ryšio, kaip Jums sekėsi su vaikučiais 

sportuoti. 
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