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PRATIMAI, GERINANTYS  
GALVOS RAUMENŲ KRAUJOTAKĄ

•	 Pakelkite	 rankas	 už	 galvos.	 Al-
kūnes	 plačiai	 išskėskite	 į	 šalis,	
galvą	 atloškite	 atgal.	 Alkūnes	
stumkite	 į	 priekį.	 Rankas	 atpa-
laiduokite	 ir	 nuleiskite	 žemyn,	
galvą	palenkite	į	priekį.	Kartoki-
te	pratimą	4–6	kartus.	Tempas	
lėtas.

•	 Lėtai	 ir	 atsargiai	 atloškite	gal-
vą.	Po	to	lėtai	ir	atsargiai	galvą	
lenkite	į	priekį,	pečių	nekelkite.	
Kartokite	 4–6	 kartus.	 Tempas	
lėtas.

•	 Rankas	išskėskite	į	šalis	delnais	į	priekį,	pirštus	
praskėskite.	Stipriai	apkabinkite	save	rankomis	
per	pečius	ir	laikykite	kiek	galima	ilgiau.	Karto-
kite	4–6	kartus.	Tempas	greitas.

•	 Rankos	 ant	 juosmens.	 Pasukite	 galvą	 į	 dešinę,	
sugrįžkite	į	pradinę	padėtį.	Po	to	pasukite	kai-
rę,	vėl	 į	pradinę	padėtį.	Kartokite	6–8	kartus.	
Tempas	lėtas.

PRATIMAI PEČIŲ JUOSTOS IR 
RANKŲ NUOVARGIUI MAŽINTI

Tai raumenų įtempimo pra-
timai.	 Kiekviena	 įtempimo	
padėtis	 turi	 būti	 sulaikoma	
kelioms	 sekundėms	 (pagal	
galimybes)	 ir	 po	 to	 grąžina-
ma	 į	pradinę	padėtį.	Atsipa-
laidavimui	pakanka	pakartoti	
5–10	kartų.	Raumenų	įtempi-
mo	pratimai	atliekami	15–20	
kartų,	tris	kartus	per	dieną.

•	 Laisvai	 atsipalaidavę	 mosuokite	 rankomis	 į	
vidų	 (apkabinkite	 save	 per	 krūtinę)	 ir	 išorę	
(laisvai	pakelkite	rankas	į	viršų).

•	 Rankos	 sulenktos	 per	 alkūnes.	 Sulenkite	
plaštakas	per	riešus	 į	vidų	 (į	save)	 ir	tvirtai	
suspauskite	kumščius,	po	to	pasukite	plašta-
kas	 per	 riešus	 į	 išorę	 (nuo	 savęs)	 ir	 stipriai	
išskėskite	 pirštus.	 Kartokite	 pratimą	 greitu	
tempu.

•	 Rankos	 sulenktos	 per	 alkūnes	 delnas	 prieš	
delną.	Pasukite	plaštakas	per	riešus	nykščiais	
į	 priekį,	 po	 to	pasukite	 juos	mažaisiais	pirš-
tais	į	priekį.	Papurtykite	plaštakas.

•	 Rankos	sulenktos	per	alkūnes.	Sukite	plašta-
kas	per	riešus	pakaitomis	į	abi	puses.

•	 Rankos	sulenktos	per	alkūnes.	Pasukite	plaš-
takas	delnais	į	viršų,	po	to	į	apačią.

•	 Padėkite	rankas	laisvai	ant	pilvo,	po	to	išskės-
kite	jas	į	šalis.



PRATIMAI AKIMS
Atsisėskite prieš langą, 
galvą laikykite tiesiai. Kiek
vieną	 pratimą	 reikia	 kartoti	
4–5	kartus.

•	 Plačiai	 atverkite	 akis	 ir	
nukreipkite	 žvilgsnį	 į	 tolį.	
Užmerkite	 akis,	 stipriai	
įtemp	kite	akių	raumenis.	Po	
to	atsipalaiduokite.

•	Nepasukdami	 galvos	 nu-
kreipkite	 žvilgsnį	 į	 dešinę.	
Po	to	nukreipkite	žvilgsnį	į	
kairę.

•	 Užmerkite	dešinę	akį	ir	plačiai	atverkite	kai-
rę.	Tą	patį	pakartokite	su	kita	akimi.

•	 Iškelkite	 rodomąjį	 pirštą	 tiesiai	 prieš	 nosį	
ir	nukreipkite	žvilgsnį	 į	 jį,	 po	to	nukreipkite	
žvilgsnį	į	tolį.

•	 Suraukite	 kaktą,	 žiūrėkite	 piktai.	 Po	 to	 už-
merkite	akis	ir	atsipalaiduokite.

Paprastos, dažniausiai taikomos  
ir praktikoje pasiteisinančios ilgo sėdėjimo 

mažinimo programos darbo vietoje:

• Lipimas laiptais	–	mažiau	naudotis	liftu.

• Vaikščiojimas	–	mažiau	naudotis	asmeniniu	ar	
visuomeniniu	transportu.

• Fiziškai aktyvi kelionė	į	darbą	/	ugdymo	įstai
gą	ir	iš	jos.

• Organizuoti	ar	savarankiški	fiziniai užsiėmi-
mai darbo vietoje.

Sėdima gyvensena (angl.	se-
dentary	behavior)	–	tai	gyvensena,	kurioje	domi-
nuoja	fiziškai	pasyvaus	elgesio	rūšys	(pavyzdžiui,	
sėdėjimas	darbe,	mokykloje	ar	kitoje	ugdymo	įs-
taigoje,	sėdėjimas	namuose,	TV	žiūrėjimas,	dar-
bas	kompiuteriu,	skaitymas,	gulėjimas	ir	pan.),	ku-
rių	metu	mažai	judama	 ir	energijos	 išeikvojimas	
yra	mažesnis	negu	1,5	MET/s.

Sėdima gyvensena reikšmingai 
padidina bendrąjį mirtingumą − 
nuo 24 iki 49 proc.

Sėdimą gyvenseną galima apibrėžti  
SITT taisykle (trumpinys iš anglų kalbos):

Būtina praktiškai taikyti  
šiuos fizinio aktyvumo postulatus:

•	 Bet	kokia	fizinė	veikla	yra	geriau	nei	jokios	fizi-
nės	veiklos	(fizinis	pasyvumas).

•	 Padidinus	 fizinės	 veiklos	 intensyvumą,	 dažnumą	
ir/ar	trukmę,	didėja	ir	nauda	žmogaus	sveikatai.

•	 Fizinės	 veiklos	 teikiama	 nauda	 sveikatai	 yra	
daug	kartų	didesnė	negu	galima	sveikatos	sutri-
kimų	ar	traumų	rizika.

Kaip sumažinti neigiamą ilgo sėdėjimo poveikį?

• Laiko, praleisto sėdint, trumpi-
nimas:	 stovimos	 darbo	 ir	 mokymosi	 vietos,	
kintamo	aukščio	stalai	ir	kt.).

• Tinkamas darbo ir poilsio reži-
mas:	 ilgesnės	 fiziškai	 aktyvios	 pertraukos	
kasdien,	 ėjimas	 į/iš	 darbo	 ar	 ugdymo	 įstaigos	
pėsčiomis	ar	važiavimas	dviračiu	ir	kt.

• Bendrojo fizinio aktyvumo lygio 
didinimas: ypač	laisvalaikiu	siūloma	lankyti	
papildomus	 užsiėmimus,	 klubus,	 sporto	 moky-
klas	ir	praktikuoti	mėgstamas	fizinio	aktyvumo	
rūšis,	taikyti	rekreacinį	fizinį	aktyvumą	parkuo-
se,	 skveruose,	 namuose	 riboti	 sėdėjimo	 laiką	
priešais	TV	ir	kt.

• Sveikatą stiprinančio fizinio ak-
tyvumo taikymas darbe ir moky-
mo įstaigose: įvairios	sveikatos	stiprinimo	
programos	 ar	 mankštos,	 aktyvios	 pertraukos,	
aktyvių	zonų	kūrimas	darbe	ar	mokyklose,	spor-
to	salės	darbo	vietoje	ir	kt.

• Seating	frequency	–	kaip	dažnai	
sėdima	darbe,	namuose,	transporte.

• Interruptions	 −	 kiek	 trunka	 per-
traukos	tarp	ilgo	sėdėjimo	epizodų.

• Time	−	suminis	 laikas	per	dieną,	praleistas	
sėdint.

• Type	–	kaip,	kur	ir	ant	ko	sėdima.

Sėdimas gyvenimo būdas daro reikšmingą 
įtaką šių susirgimų ir būklių išsivystymui:

•	 širdies	ir	kraujagyslių	ligų;
•	 tam	 tikrų	 vėžio	 formų	 (storosios	 žarnos,	 krū-
ties,	prostatos);

•	 2ojo	tipo	cukrinio	diabeto;
•	 antsvorio	bei	nutukimo;
•	metabolinio	sindromo;
•	 psichinės	sveikatos	sutrikimų	(nerimo	sutrikimo	
sindromo,	depresijos);

•	 osteoporozės;
•	 kaklo,	peties	ir	nugaros	skausmų.


