
Pakopinės mankštos pratimai

A. Pratempimo pratimas – labas rytas (tariam „ viskas gerai“ ir stiebiamės ant pirštų galų).

B. Rankos už nugaros – pratempiam stipriai atgal jas sunėrę po penkis kartus.

C. Greitasis smegenų „pažadinimas“ (tapšnojimas kelis kartus per galvą, galvos sukamieji 
judesiai, ausų patrynimas tarp delnų, plaukų timptelėjimas už šaknų).

D. Žandikaulių pažadinimas (tariami garsai o-u-ė, pabaigiam om– tęsiam bent minutę).

E. Akių tonusas – staigus užsimerkimas kelis kartus - kaktos-antakių-vokų-akių obuolių pa-
tapšnojimas švelniais judesiais pirštų galiukais.

F. Nosies šnervių prapūtimas pro vieną pusę/kitą kaip pučiant balioną.

G. Kaklo pratempimo pratimai – galva sukama ir lenkiama žemyn-aukštyn, pasukti pamažu  
į šonus, lyg norėtume pamatyti užkulnius, pažiūrėti tiesiai tolyn, ištempiant apatinį žandi-
kaulį, palenkti galvą į šonus rankų pagalba paimant kaire ranka už dešinės ausies,  su iškvė-
pimu prispaudžiant ausį prie peties, kita ranka tempiama delnu žemyn, tada kartojama kita 
ranka, kita ausis spaudžiama  prie dešinio peties.

H. Skydliaukės pažadinimas – paplekšnojimas  per skydliuakės sritį viršutinėje krūtinės da-
lyje po smakru ir tariami garsai a-ė-iii.

I. Pečių juostos pratimai su mentėmis – pradžioje rankų ištempimai į šonus, tada seka at-
metimai plokščiais delnais atgal, kartojam bent penkis kartus, tada stengiamės mostelti pir-
myn – lyg mėtom badmintono raketę.

J. Pratimai širdžiai – mosuojame rankomis pakaitomis lyg stumdytume ar boksuojamės, 
tada lipam ant žemos taburetės penkis kartus, pajudam į šonus tempdami vieną ranką virš 
galvos, kita uždėta ant liemens, kartojam penkis kartus, tada paspyruokliuojam pėdomis 
lengvai penkis kartus, ir pašokčiojam į šoną lyg šuoliuotume suglausdami kojas penkis kar-
tus į vieną šoną, penkis atgal (pvz, judam skersai kambario).

K. Plaučiams /diafragmai – trys pratimai – suglaudžiam  alkūnes – tada jas metam atgal 
suspausdami  mentes, žygiuojam stipriai mosuodami rankomis,  tada keliam jas viršun, įkve-
piam  ir iškvepiam per tris kartus sudaužiant alkūnėmis tuo metu  per šonus lyg norėdami 
padėti išstumti orą /vėliau ir keturis kart kartojam, po to šešis kartus – tai diafragmą sujudi-
nantis dainininkų pratimas.

L. Kasai-kepenims – tinka lenkiamieji-sukamieji judesiai – liemuo juda į šonus, viena iškelta 
ranka puslankiu delnas virš galvos, kita įsirėmus, kartojam penkis kartus; po to tinka suka-
mieji dubens judesiai didelės amplitudės po šešis kartus į vieną pusę, šeši – į kitą.

M. Kitiems pilvo organams – gilus įkvėpimas/sulaikom orą trumpam-iškvepiam lėtai pasi-
lenkdami dar lyg pastumiam likusį orą.

N. Dubens organams (gimdai, prostatai), klubams – tinka sukamieji klubų judesiai tuo pa-
čiu metu sutraukus giliuosius dubens raumenis, galimi metamieji judesiai primenantys pilvo 
šokėjų judesius /jei yra sukamasis diskas – labai padeda po dešimt kartų ar daugiau pasisuk-
ti į vieną pusę, tada į kitą.

O. Keliams – tinka švelnūs sukamieji judesiai padedant rankoms,  uždėjus jas ant kelių;  iš-
tiesiamieji kojos judesiai su virve įstačius pėdą į virvės vidurį, tempimo juosta žemiau kelio, 
spaudžiant ją visu svoriu.

P. Čiurnoms – pasukti čiurnas ratukais įrėmus į žemę pėdas, palenkti pirštus žemyn kaip sto-
vi balerinos, pavaikščioti pėdos šonais kaip meškinai /tada vidumi, užkulniais, pirštų galais. 

Q. Baigiam lengvu pažygiavimu kelias minutes, tada tęsiam atsipalaidavimo ristele/ir viso 
kūno papurtymu , lengvu “drebėjimu“  kaip šuniukai išlipę iš vandens.


