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Pramankšta - apšilimas
 Pramankšta – mankšta prieš treniruotę, bendrieji ir specialieji 

pratimai.

 Kad treniruotė būtų išties efektyvi, kūnas turi būti jai tinkamai 
paruoštas. Mūsų kūnas turi nusiteikti treniruotei. Pramankštos 
metu būsimam krūviui paruošiama visa mūsų nervų sistema, 
pakyla kūno temperatūra, sportui paruošiami sąnariai, raiščiai, 
pagerinamas jų paslankumas, taip apsisaugant nuo traumos, 
kurią galėtume patirti treniruotės metu. Todėl didžiausia 
klaida, kurią daugelis daro – pramankštos vengimas. 



 Prieš pradedant pramankštą, 
svarbu žinoti, kokia treniruotė 
jūsų laukia: daugiau dėmesio 
skirsim viršutinei ar apatinei 
kūno daliai, o gal vienodai krūvio 
teks visam organizmui. Pagal tai, 
kokiems raumenims teks 
daugiausiai darbo, reikia parinkti 
ir pramankštos pratimus.

Pramankštą sudaro  5 dalys:

 Atsipalaidavimas (tempimo 
pratimai, volelis), 

 mobilizacija, 

 prevenciniai/korekcijos pratimai, 

 dinaminė pramankšta judesių 
paruošimui ir greiti/sprogstami 
judesiai.

Atsipalaidavimo (tempimo su voleliu) 

pratimo pavyzdys.



Kvėpavimas
 Kvėpavimas – nenutrūkstantis biologinis procesas, kurio metu 

kvėpavimo organai ir kvėpavimo takai dalyvauja deguonies 
įsisavinime ir anglies dioksido pašalinime. Organizmas deguonį 
nuolat gauna iš aplinkos. 



Kvėpavimas susideda:
 Plaučių vėdinimas (ventiliacija) – įkvepiamas oras patenka į 

alveoles;
 Išorinis kvėpavimas – dujų apykaita plaučių alveolėse. 

Deguonis dėl parcialinio (dalinio) slėgių skirtumo difūziškai iš 
alveolių patenka į kraują, o anglies dioksidas – iš kraujo į 
alveoles;

 Deguonies pernaša – deguonis kraujyje iš plaučių kraujagyslių 
su krauju keliauja į kapiliarus audiniuose, o anglies dioksidas –
iš audinių kapiliarų į plaučių kraujagysles;

 Dujų apykaita kapiliaruose tarp kraujo ir audinių;
 Vidinis, arba audinių kvėpavimas – deguonis panaudojamas 

deguoninei energijos gavybai mitochondrijose, susidaro 
anglies dioksidas.



Kvėpavime dalyvauja
Oro įkvėpimas: 
 Susitraukia tarpšonkauliniai raumenys. 

Jie pakelia šonkaulius aukštyn ir išsiskečia.
 Susitraukia diafragmos raumuo. Jis 

suplokštėja ir šiek tiek susitraukia.
 Padidėja krūtinės ląstos tūris. Slėgis krūtinės 

ląstoje sumažėja.
 Oras traukiamas į plaučius.

Oro iškvėpimas: 
 Atsipalaiduoja tarpšonkauliniai raumenys. 

Šonkauliai nusileidžia žemyn ir suartėja.
 Diafragmos raumuo suglemba. Diafragma 

išsilenkia ir pakyla aukštyn.
 Sumažėja krūtinės ląstos tūris ir slėgis 

padidėja.
 Oras išstumiamas iš plaučių.





 Vidutiniškai žmogus įkvepia 16-20 kartų per minutę. 
Moterys kvėpuoja dažniau, vyrai rečiau. 
Žmogui miegant kvėpavimas sulėtėja iki 12 kartų per minutę. 
Tačiau dėl fizinio krūvio kvėpavimas padažnėja iki 60 kartų 
per minutę. Taip pat kvėpuojame dažniau aukštikalnėse, 
susijaudinus ar išsigandus



Prieš pradedant pramankštą verta prisiminti kvėpavimą ir atkreipti dėmesį, 
ar kvėpavimas ramus ar forsuotas.  Pradinė padėtis: viena ranka uždedama 
ant krūtinės, kita ant pilvo (pav. Nr. 1). Įkvepiama į pilvą (pav. Nr. 2)  
iškvepiama, pilvas susitraukia, krūtinė nejuda. Kilnojasi tik ranka kuri yra ant 
pilvo. Kvėpuojama apie 2-3 min. Kol pajuntamas tolygus ritmas. Ir tik 
tuomet pradedama pramankšta.

Pav. Nr. 1 Pav. Nr. 2



Egzistuoja daugybė kvėpavimo technikų, 
čia pateikiama tik kelios

1. Įkvėpimas (viens, du); 2. sulaikom (viens, du),  lūpas susukam 
„vamzdeliu“, 3. lėtai iškvėpiama (viens, du, trys, keturi).  
Šis kvėpavimas tinkamas po rimtų plaučių ligų, būnant lovos rėžime. 
Taip pat tai kvėpavimas, kuris padeda greitai nurimti.



1. Gilus įkvėpimas; 
2. Iškvėpimas per  tris kartus su garsu “ha, ha, ha”. 
Šis kvėpavimas skatina atsikosėjimą, tinka Covid-19 prevencijai.



Kvėpavimo pratimai dinamikoje. Pradinė padėtis: 1 stovima tiesiai (Pav. Nr. 1); 
2. gilus, pilnas iškvėpimas (atliekant iškvėpimą tuo pačiu metu atliekamas ir 
judesys) sulenkiami keliai, juosmuo palinksta į priekį, pilvas įkrenta 
(„prilimpa”) link stuburo (Pav. Nr. 2); 3. gilus, ramus įkvėpimas, atsitiesiama 
visu ūgiu (Pav. Nr. 3). Rekomenduojama po 5-7 pakartojimus 2-3 serijos. 

Pav. Nr. 1 Pav. Nr. 2 Pav. Nr. 3



Keli pramankštos pratimų pavyzdžiai

1 Pratimas. 1. Galvą sukama lanku į vieną ir kitą pusę 5–10 kartų, 
smakru siekiant krūtinės ląstą. Nuo vieno peties krašto iki kito.  2. Galvą 
sukama lanku į vieną ir kitą pusę 5–10 kartų nugarine dalimi, puslankiu. 
Pratimas atliekamas ypač atsargiai ir neskubant!



2 Pratimas. Pečiai sukami pirmyn ir atgal po 5-10 kartų.



3 Pratimas. Rankos keliamos aukštyn 5-10 kartų. 
Pasunkinimas – pasistiebiant ant puspirščių keliant rankas aukštyn.



4 Pratimas. Atsistojama plačiai, svoris pernešamas į kairę ir dešinę 
po 5–10 kartų, judama dinamiškai, abi pėdos laikomos tvirtai ant grindų.



5 Pratimas. Pirminė padėtis. Stovima pečių plotyje šiek tiek sulenktais keliais, 
linguojama klubais dešinėn ir kairėn 8–10 kartų. 
Kitas  pratimo variantas:
Toje pačioje pradinėje padėtyje, kaip nurodyta pavaikslėlyje, tik kojų pirštai 
pasukami į vidinę pusę ir sukamas dubuo 8 kartus į vieną pusę ir 8 kartus į kitą 
pusę. Skirta sąnarių prie uodegikaulio paslankumo lavinimui.
Pakartojamas tas pats pratimas, tik pirštai nusukami į išorinę pusę. Dubuo 
sukamas 8 kartus į vieną ir į kitą pusę. Skirta sąnarių prie kryžkaulio paslankumo
lavinimui. 



Sąnariai



Sąnariai
Su amžiumi žmogaus organizmas smarkiai keičiasi, pakitimai vyksta ir 

sąnariuose.
 Sąnarių paslankumo sumažėjimas;
 Natūralus sąnario dėvėjimasis, (kolageno trūkumas, sąnarių skysčio 

sumažėjimas, pasikeičia hormonai, lėtėja medžiagų apykaita);
 Dažni sąnarių uždegimai. (Sinovinio dangalo uždegimas, ilgainiui uždegimas 

gali pažeisti sąnarį, kremzlę ir netoli sąnario paviršiaus esančią kaulo 
audinio dalį).

 Sąnarių patinimai. Šlapimo rūgšties kristalų (podagra), kalcio pirofosfato
kristalų (pseudopodagra) sąnkaupos sąnariuose.

 Degenaracinės ligos (artrozės), dyla kremzlė, dengianti sąnarinį paviršių, 
kremzlėje atsiranda defektų, mažėja sąnarinio skysčio, kauliniai paviršiai 
pradeda trintis vienas į kitą. Dėl šių priežasčių vystosi uždegimas, atsiranda 
skausmas, traškėjimas, sutrinka sąnario funkcija. Kartais pasitaiko, kad dalis 
kremzlės atskyla, patenka į sąnario vidų. Tuomet sąnarys judesio metu 
stringa.

 Lėtinių ligų pakenktos galūnės (pvz. cukrinis diabetas)



 Sąnarys – tai dviejų kaulų susijungimo vieta. Sąnariai leidžia žmogaus kūnui judėti ir 
lankstytis įvairiose dalyse.

 Kaulų galus dengia kremzlinis audinys. Tarp sąnarį sudarančių dviejų kaulų kremzlinių paviršių 
yra nedidelis kiekis tiršto skysčio, vadinamo sinoviniu skysčiu. Šis skystis „sutepa“ sąnarį ir dėl 
to kaulai gali lengviau judėti.

 Sinovinų skystį gamina sinovinis dangalas. Šis dangalas – tai sąnario paviršių išklojantis 
audinys. Išorinė sinovinio dangalo dalis vadinama sąnario kapsule. Sąnario kapsulė – tai tvirtas 
darinys, suteikiantis sąnariui stabilumo ir apsaugantis, kad sąnarį sudarantys kaulai neišnirtų. 
Aplinkiniai raiščiai ir raumenys taip pat padeda užtikrinti sąnario stabilumą ir jo funkciją.



Žmogaus imuninė sistema normaliai 
gamina antikūnus (nedidelius baltymus), 
kurie padeda kovoti su bakterijomis, 
virusais ir kitais mikroorganizmais.
Reumato, reumatoidinio artrito atveju  
imuninė sistema pradeda gaminti 
antikūnus prieš paties 
organizmo audinius (ima atakuoti 
sveikus organus) prieš sinovinį dangalą 
(kiekvieno sąnario vidinį paviršių 
dengiantį audinį). Tai sukelia uždegimą 
sąnario viduje ir aplink jį. Ilgainiui 
uždegimas gali pažeisti sąnarį, kremzlę ir 
netoli sąnario paviršiaus esančią kaulo 
audinio dalį.



Simptomai

 Skausmas;
 Traškėjimas (krepitacija);
 Rytinis sąstingis. Trunka ne mažiau kaip 1 val., kol maksimaliai

pagerėja judrumas;
 Sąnarių patinimas;
 Sąnarių pažeidimas;
 Sumažėjęs mobilumas dėl to sąnarių amplitudės, raumenų jėgos  

sumažėjimo, skausmo;
 Paprastai diagnozuojama liga, kai gydytojas nustato bent tris 

sutinusius sąnarius;
 Specifiniai, ligai būdingi simptomai (gumos konsistencijos 

neskausmingi poodiniai reumatoidiniai mazgeliai. Jie pastebimi 
dažniausiai ties alkūnėmis, podagros atveju – ištinę, nepaslankūs 
sąnariai).



Rekomendacijos
 Paprastas, pastovus, kasdienis fizinis aktyvumas;

 Mitybos suderinimas;

 Esant ūmiai ligos stadijai skausmo prevencijai naudoti 
šaldymą iki 15min.;

 Esant lėtiniai ligos stadijai, prieš atliekant pratimus 
rekomenduojama pašildyti sąnarius, skausmo bei 
ritinio sąstingio prevencijai;

 Specifiniai pratimai;

 Kineziterapija vandenyje;

 Laikytis sąnarių tausojimo principų.

Pastaba: visi nurodyti pratimai yra rekomendacinio 
pobūdžio ir gali būti koreguojami atkreipiant dėmesį 
į asmens ligos istoriją. 


