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Patogiai atsisėskite arba atsistokite
Lenkite galvą į priekį, kol smakru
paliesite krūtinę
Grįžkite į pradinę padėtį, kiek luktelėkite,
tada atloškite atgal, kad akys žvelgtų į
lubas
Abejose padėtyse palenkę galvą
išlaikykite 3-5 sek.
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Sėdėdami tiesiai sukryžiuokite abi rankas ant
krūtinės
Pasisukite į kairę, kol pajausite nedidelį tempimą
liemens šoniniame paviršiuje
Padėtį išlaikykite 3-5 sek.
Grįžkite į pradinę padėtį
Pasisukite į dešinę, kol pajausite nedidelį tempimą
liemens šoniniame paviršiuje
Padėtį išlaikykite 3-5 sek.
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Patogiai atsisėskite arba atsistokite
Žiūrėdami tiesiai galvą lenkite link
dešinio peties (ausimi bandykite
pasiekti dešinį petį)
Padėtį išlaikykite 3-5 sek.
Atlenkite galvą atgal, kiek palaukite,
paskui lenkite link kairio peties
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Sėdėdami uždėkite rankas ant šlaunų
Alkūnes atitraukite atgal taip, kaip parodyta paveikslėlyje
Švelniai pasitempkite į priekį
Padėtį išlaikykite 3-5 sek.
Grįžkite į pradinę padėtį
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Sėdėdami pasilenkite į priekį ir
nuleiskite rankas priešais save,
taip, kaip parodyta paveikslėlyje
Tieskitės atgal ir kartu tiekite rankas
į šalis, kol pajusite nedidelį
tempimą krūtinės srityje
Švelniai pasitempkite į priekį
Padėtį išlaikykite 3-5 sek.
Grįžkite į pradinę padėtį
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Atsistokite tiesiai
Viena ranka remkitės į suolo kraštą
Kita suimkite sau blauzdą ir lenkite koją taip, kaip parodyta
paveikslėlyje, kol pajausite tempimą priekiniame šlaunies
paviršiuje
Padėtį išlaikykite 3-5 sek.
Tą patį judesį pakartokite su kita koja
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Atsistokite tiesiai priešais kėdę
Abiem rankomis remkitės į kėdės atlošą
Stiebkitės ant pirštų galų ir pasitemkite į viršų
Padėtį išlaikykite 3-5 sek.
Nusileiskite ant kulnų

�

�

Patogiai atsisėskite
arba atsistokite ir
atpalaiduokite pečius
Lėtai pasukite juos pirmyn,
po to lėtai atgal
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Sėdėdami tiesiai atitraukite rankas į šalis,
taip kaip parodyta paveikslėlyje
Pasvirkite į priekį iki tol, kol pajausite tempimą
krūtinės srityje
Padėtį išlaikykite 3-5 sek.
Grįžkite į pradinę padėtį
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Sėdėdami tiesiai sudėkite rankas, taip kaip parodyta
paveikslėlyje
Bandykite sukabinti rankas, tieskitės į priekį
Padėtį išlaikykite 3-5 sek.
Atsipalaiduokite
Sukeiskite rankas vietomis ir pakartokite tą patį judesį
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Sėdėdami tiesiai sunerkite
plaštakas ir pasitempkite
į priekį
Kelkite abi rankas į viršų ir
pasitempkite
Padėtį išlaikykite 3-5 sek.
Nuleiskite rankas
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Sėdėdami pasilenkite į priekį
Dešinę koją sulenkite
Kairę ištieskite
Lenkitės pirmyn ir spauskite žemyn kairę koją, taip, kaip
parodyta paveikslėlyje, kol pajusite tempimą nugariniame
šlaunies paviršiuje
Padėtį išlaikykite 3-5 sek.
Sukeiskite kojas vietomis ir kartokite tą patį
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Sėdėdami tiesiai uždėkite vieną ranką sau
ant šlaunies, kitą tieskite virš galvos
Lenkitės į kairę pusę, kol pajusite nedidelį tempimą
liemens šoniniame paviršiuje
Grįžkite į pradinę padėtį
Pakartokite tą patį judesį į kitą pusę
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Atsistokite tiesiai priešais kėdę
Kaire ranka remkitės į kėdės atlošą
Kairę koją tieskite atgal, taip, kaip parodyta
paveikslėlyje, kol pajusite nedidelį tempimą
nugariniame blauzdos paviršiuje
Dešinę koją sulenkite ir pastatykite priekyje ant
jos uždėkite dešinę ranką ir spauskite žemyn
Padėtį išlaikykite 3-5 sek.
Tą patį judesį pakartokite sukeitę kojas vietomis
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Leidinys finansuojamas LR Sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis.
Recenzavo doc. dr. Gražina Krutulytė. Piešiniai Edgaro Kitavičiaus.

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Naujoji g. 48, Alytus. Tel./faksas (8 315) 21 438. El. paštas arsavsb@gmail.com

JEIGU NORI LAIKYSENĄ IŠLAIKYTI
TAISYKLINGĄ, KASDIEN BENT KELIS

KARTUS ATLIK MANKŠTELĘ



KAS YRA TAISYKLINGA IR
NETAISYKLINGA LAIKYSENA?

1 pav. Taisyklingos
laikysenos pavyzdys

3 pav. Testas laikysenai pasitikrinti

2 pav. Taisyklingos (kairėje) ir netaisyklingos sėdėsenos pavyzdys

LAIKYSENA –

TAISYKLINGA LAIKYSENA –

NETAISYKLINGA LAIKYSENA –

tai įprastinė kūno padėtis stovint,
sėdint, einant.

kai stovi visai laisvai, neįsitempęs,
galvą laikai tiesiai, pečiai ir
mentės vienodame aukštyje.

bloga atskirų kūno dalių padėtis –
atsikišęs pilvas ar pakumpę
pečiai.

• Pasitempę visada atrodome
gražesni, sveikesni, energingesni,
labiau savimi pasitikintys.
• Ydinga laikysena gali išprovokuoti
arba paskatinti: nugaros ir krūtinės
skausmus, nuovargį ir silpnumą, sąnarių skausmus, virškinimo
sutrikimus, širdies ir kraujotakos sistemų sutrikimus, galvos ir kaklo
skausmus, kvėpavimo sutrikimus, imuninės sistemos susilpnėjimą,
nutukimą ir daugybę kitų sveikatos sutrikimų.

• Laikysena pradeda formuotis vaikystėje ir nusistovi baigus augti.
• Laikysena didžiąja dalimi yra IŠMOKSTAMA.

KODĖL LAIKYSENA
TOKIA SVARBI?

ATMINKITE, KAD:

IŠMOK PASITIKRINT SAVO LAIKYSENĄ
Jeigu nori suprasti, ar tavo laikysena taisyklinga, reikia, kad atsistotumei
prie vertikalios plokštumos (pvz, sienos ar durų), turi liesti ją pakaušiu,
mentėmis, sėdmenimis, blauzdomis ir kulnais – pasitempk, įsivaizduok,
kad per stuburą eina styga iki pat galvos viršaus (pakaušio) it tą stygą
nematoma ranka kelia į viršų, galvos viršumi stenkis pasiekti lubas.
Smakras turi būti lygiagretus grindims.

IR DAR

TIK KELIOS MINUTĖS IR PRATIMAI
PADĖS IŠLAIKYTI Ą IR KOREGUOTI

NE LAIKYSENĄ.
TAISYKLING

TAISYKLINGĄ

Jeigu ydinga laikysena jau susiformavusi, ją tikrai verta taisyti, tai ne
vien išorinis defektas. Bloga laikysena trukdo normaliai vidaus organų
veiklai, vėliau atsiranda nuolatiniai nugaros skausmai, dažnai kankina

nuovargis, yra trikdoma širdies ir kvėpavimo sistemų veikla.

Žinoma, per daugelį metų susiformavusius įpročius
pakeisti prireiks laiko, ir pastangų, tačiau jei nenuleisi rankų,

rezultatai džiugins visą likusį gyvenimą!

1. Nuolat kontroliuok savo laikyseną. Tiek sėdėdamas, tiek stovėda-
mas – prie blogų įpročių greitai įprantama. Eidamas pro veidrodį visada
save nužvelk ir išsitiesk.
2 Reguliariai keisk padėtį.

3 Nešdamas kuprinę išnaudok abu pe-
čius.

4 Nesnūduriuok priešais televizorių,

5 Venk avėti aukštakulnius batus.
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Jei tau tenka ilgiau būti vienoje padėtyje,
pavyzdžiui, pamokų metu sėdėti mokykliniame suole arba ruošiant
pamokas prie rašomojo stalo, pasistenk daryti pertraukas, tarkim, kas 20
minučių pasivaikštinėti, pasirąžyti ar padaryti mankštą suole.

Sunkią kuprinę, krepšį ar lagaminą
stenkis nešti pakaitomis tai viena, tai kita
ranka.

nes
apatinė stuburo dalis dėl porankio arba sofos
atlošo bus spaudžiama. Snūduriuodamas ne-
keiti padėties, net jei jautiesi nepatogiai.

Avint
aukštakulnius pakinta normali stuburo kreivė
ir pakreipiamas dubuo, o tai gali prisidėti prie
kelių sąnarių ir apatinės nugaros dalies prob-
lemų.

PENKI EFEKTYVŪS ŽINGSNIAI
KAIP GALI SUSTIPRINTI
NUGAROS RAUMENIS

MOKYTIS GEROS
LAIKYSENOS IR
JĄ UGDYTI NUO
PAT VAIKYSTĖS
YPAČ SVARBU!

4 pav. Kuprinę būtina
nešti ant abiejų pečių

5 pav. Tokia turėtų būti tavo kuprinė

Ne mažiau
kaip 35 mm
pločio diržai

Kuprinė turėtų
sverti ne daugiau
kaip 10 proc.
tavo kūno svorio.
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Kuprinė turi būti su diržais, pagamintais iš standžios medžiagos
ir ne siauresniais kaip 35 mm pločio (jei siauresni – būtini
antpečiai), bei rankenėle.
7 – 8 m. amžiaus mokinių tuščia kuprinė turėtų sverti iki 700 g,
9 – 10 m. – iki 800 g, vyresniųjų – iki 1000 g.
Kuprinės svoris su knygomis neturėtų būti didesnis negu
10 proc. tavo kūno svorio.
Kuprinė turėtų būti patogi – su reguliuojamais diržais.
Kuprinės apačia neturi būti žemiau juosmens.
Sunkiausius daiktus dėk į tą kuprinės dalį, kuri yra arčiausiai
nugaros.
Daiktus sudėk tvarkingai, kad jie neslidinėtų po kuprinės vidų.
Kasdien peržiūrėk kuprinės turinį ir susidėk tik tai dienai
reikalingus daiktus.
Kuprinę nešk tik užsidėjęs petnešas ant pečių.
Diržai turėtų būti nei per daug suveržti, nei per daug laisvi.

abi abiejų

KAIP TINKAMAI PASIRINKTI,
SUSIDĖTI IR NEŠIOTI KUPRINĘ?
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Sulenk
;

A
;

P

kelius ir abiem
rankomis paimk kuprinę

tsistok, ištiesdamas
kelius

aeiliui užsidėk abu
kuprinės diržus.

SAUGUS
KUPRINĖS

UŽSIDĖJIMAS


