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RYTINĖ MANKŠTA

• Ar žinojote, jog rytinė mankšta pagerina medžiagų apykaitą, padeda

sudeginti net iki 20% daugiau kalorijų, o sporto metu išsiskyrę

endorfinai pakelia nuotaiką visai dieną? Norint džiaugtis neįtikėtina

mankštos nauda reikia vos 15 minučių per dieną ir jogos kilimėlio ar

tiesiog storesnio rankšluosčio.



1. PRADINĖ PADĖTIS: ATSISTOKITE. 
RANKOS LAISVAI

• Atlikimas: pakelkite rankas į viršų, sukabinkite delnus ir pasistiebę pasitempkite. 
Kvėpuokite laisvai ir pratimą kartokite 3 kartus.



2. PRADINĖ PADĖTIS: RANKOS PAKELTOS Į 
VIRŠŲ, DELNAI SUKABINTI.

Atlikimas: rankomis tempdamiesi į viršų pasilenkite į dešinę pusę ir į kairę, 
kvėpuokite laisvai. Kartoti po 3 kartus į abi puses. 



3. PRADINĖ PADĖTIS: ATSISTOKITE TIESIAI, 
KOJAS LAIKYKITE KLUBŲ PLOTYJE, O PĖDAS 

TIESIAI. ĮTEMPKITE PILVO RAUMENIS, O 
PAKAUŠIU TEMPKITĖS Į LUBAS.

• Atlikimas: įkvėpdami pritūpkite ir ištieskite rankas į priekį. Iškvėpdami grįžkite į 

pradinę padėtį. Kartoti 10 kartų.



4. BESIRANGANTIS VIKŠRAS
Prieš pradėdami kaip reikiant prakaituoti ir iš tikrųjų atsibusti, apšildykite kūną atlikdami šį paprastą 

pratimą -

• Atsistokite tiesiai, pėdos – klubų plotyje, ištiestos rankos – šonuose;

• Giliai įkvėpdami kelkite ištiestas rankas, kol suglausite ir sukabinsite jas virš galvos. Tuo pačiu kelkite 

krūtinę, žvilgsnis – nukreiptas į lubas;

• Iškvėpkite, paleiskite rankas ir lėtai lenkitės į priekį. Delnais palieskite grindis, sulenkite kelius;

• Perkelkite kūno svorį į priekį, pamažu rankomis eikite pirmyn, pečiai turi atsidurti virš plaštakų;

• Atsidūrę „lentos” pratimo pozicijoje įtempkite pilvo raumenis, taip išbūkite 1 sekundę;

• Tuomet nuleiskite klubus ant grindų ir išlenkite apatinę nugaros dalį. Galvą ir krūtinę keldami link lubų giliai 

įkvėpkite;

• Iškvėpkite, keldami klubus vėl pastatykite kūną į „lentos” pratimo poziciją. Joje išbūkite vieną sekundę;

• Tuomet rankomis pareikite atgal ir ištiesdami stuburą atsistokite. Pratimo veiksmus kartokite vieną minutę.





5. ENERGINGI ATSISPAUDIMAI

Kai kūnas jau apšilo, išbandykite krūtinę, rankas, pilvo raumenis ir kojas 
įdarbinantį atsispaudimų variantą -

• Atsiklaupkite, nugarą ir klubus iškelkite aukštyn, rankos – priekyje, keliai – neliečia
žemės. Jūsų kūnas turi priminti apverstą V raidę;

• Šiek tiek sulenkite kelius, krūtinę spauskite link šlaunų, ištempkite pečius;

• Tuomet perkelkite svorį į priekį, ištieskite kojas, nuleiskite klubus, sulenkite alkūnes
ir atsistokite į pilną atsispaudimo poziciją.

• Padarę atsispaudimą grįžkite į apverstos V raidės poziciją, laikykite kelius
sulenktus;

• Pratimo veiksmus kartokite vieną minutę.





6. SUMO IMTYNININKO PRITŪPIMAS

Šis nuotaikingas pratimas padailins kojas, sėdmenis ir klubus bei susiaurins 

liemens apimtis -

• Atsistokite tiesiai, pėdas pastatykite šiek tiek plačiau nei klubus, kojų pirštai ir keliai

pasukti 45° kampu, rankos – už galvos;

• Sulenkite kelius ir pastatykite kūną į pritūpimo poziciją. Kiek įmanoma žemiau

nuleiskite klubus;

• Stodamiesi kilstelėkite dešinįjį kelį virš dešiniosios alkūnės, lenkite liemenį į dešinę;

• Tą patį veiksmą atlikite kaire puse, pratimo veiksmus kartokite 1 minutę.





7. ŠONINIAI PASILENKIMAI IR 
NUSILENKIMAI

Bene geriausias būdas sustiprinti išorinę šlaunų pusę, klubus, sėdmenis ir 

nugarą -

• Tiesiai atsistokite, pėdos suglaustos, rankos – už galvos;

• Įtempkite pilvo raumenis, tiesdami koją į dešinę lenkitės į priekį, krūtinė –

lygiagreti grindims;

• Sugrąžinkite dešinę koją, grįžkite į pradinę poziciją. Keisdami kojas pratimą

kartokite 1 minutę.





8. KELIŲ SUKIOJIMAS ATSIGULUS

Paskutinio pratimo pagalba mesite iššūkį pilvo raumenims. Nenustebkite, jei kitą dieną 
juokdamiesi pilvo srityje pajusite nestiprų maudimą!

• Atsigulkite ant nugaros, rankos – ištiestos į šonus, delnai „žiūri” į grindis.

• Sulenkite kelius ir klubus 90° kampu, įtempkite pilvo raumenis;

• Laikydami pečius prispaustus prie grindų, lėtai leiskite kojas (išlaikykite 90° kampą, keliai
liečiasi vienas su kitu) į dešinę, tačiau jomis nelieskite paviršiaus;

• Kojas nuleiskite taip žemai, kaip įmanoma nepakeliant pečių;

• Lėtai sugrąžinkite kojas į pradinę poziciją, pritraukite kelius prie krūtinės ir pakelkite
stuburgalį nuo grindų;

• Nuleiskite klubus, tą patį pakartokite su kaire puse. Keisdami puses pratimą kartokite 1
minutę.





9. ATSIPALAIDAVIMAS

Pasitempimas atgal, atsiklaupus ir atsirėmus delnais į žemę. Keliai – pečių plotyje, kūną 

perkelkite atgal, stenkitės atsisėsti ant kulnų, o delnus palikite priekyje.



TEMPIMO PRATIMAI



1. PAKINKLINĖS SAUSGYSLĖS 
TEMPIMAS STOVINT

Vieną koją pastatykite ant neaukštos

taburetės (galite naudoti bet kokią

pakylą, ne aukštesnę nei 15 cm):

• įsiremkite kulnu,

• pirštų galai – šiek tiek į save,

• lėtai pradėkite lenktis link tiesios kojos
tol, kol pajusite įtampą galinėje šlaunies
dalyje,

• išlaikykite tokią padėtį 15 – 30 sek. ir
keičiam kojas.



Pratimą galima 
atlikinėti ir be 

pakylos.

Viena koja turi būti šiek

tiek sulenkta, kita – įremta

kulnu į grindis; pirštų

galiukai į save; kelis tiesus.

https://www.youtube.com/watc
h?reload=9&time_continue=55
&v=Eg6M42FgDF4&feature=e
mb_title

https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=55&v=Eg6M42FgDF4&feature=emb_title


2. „KATĖ IR KUPRANUGARIS“

• Atsistokite keturpėsčias (paprastai kalbant 
„šuniuku“),

• turite atsiklaupti ir įsiremti į grindis 
ištiestomis rankomis,

• delnai turi atsidurti ties pečiais,

• visiškai atpalaiduokite nugarą ir pilvą –
tegul jis netgi šiek tiek išlinksta,

• būkite tokioje pozicijoje 5 sekundes,

• po to išrieskite nugarą į viršų ir vėl 
sustinkite 5 sek.

• kartokite 10 kartų.

https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=1&v=CXRsjICsGnc&feature=emb_ti
tle

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CXRsjICsGnc&feature=emb_title


3. PRIEŠINGŲ PUSIŲ RANKOS IR KOJOS 
KĖLIMAS STOVINT KETURPĖSČIAM

ŠIS PRATIMAS PADEDA LAVINTI
PUSIAUSVYRĄ.

• Atsistokite keturpėsčias,

• įsiremkite, rankos tiesios,

• delnai ties pečiais,

• nugaros ir pilvo raumenys įtempti,

• ištieskite į priekį kairią ranką ir tuo pačiu metu 
pakelkite dešinę koją; ranka ir koja turi būti tame 
pačiame lygyje,

• būkite tokioje pozicijoje 5 sekundes ir po to lėtai 
nuleiskite ranką ir koją,

• pakartokite veiksmą su kita ranka ir koja,

• kartokite 10 kartų.

https://www.youtube.com/watch?v=RUWUEVAR8RQ&feature=e
mb_title

https://www.youtube.com/watch?v=RUWUEVAR8RQ&feature=emb_title


4. JUOSMENS TIESIMAS

• Atsigulkite, sulenkite kelius, pėdos
turi būti ant grindų. Juosmenį
prispauskite prie grindų, įtempkite
pilvo preso raumenis. Būkite tokioje
padėtyje 5 sekundes ir po to
atsipalaiduokite. Atlikite 3 serijas po
10 kartų.

• https://www.youtube.com/watch?v=
qeN71CDCCg&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=qeN71CDCCg&feature=emb_title


5. DALINIS LENKIMASIS

Atsigulkite ant nugaros, sulenkite
kelius, pėdos – ant grindų.

• Įtempkite preso raumenis,

• smakrą prispauskite prie krūtinės,

• ištieskite rankas palei kūną ir pradėkite
keltis viršun ir į priekį tol, kol pečiai
pakils nuo grindų,

• toliau keltis nebereikia,

• būkite tokioje padėtyje 3 sekundes ir po to
atsipalaiduokite.

• https://www.youtube.com/watch?time_cnt
inue=1&v=KJxc-twJ-
T4&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KJxc-twJ-T4&feature=emb_title


6. SĖDMENŲ RAUMENŲ TEMPIMAS

Atsigulkite ant nugaros, sulenkite kelius,
pėdos – ant grindų.

• uždėkite vieną koją ant kitos, kad kulkšnis 
atsidurtų ant sulenktos kojos kelio, o kelis būtų 
nukreiptas į šalį,

• suimkite tą koją, ant kurios yra uždėta kita, ir 
atsargiai patraukite ją link krūtinės,

• jūs pajusite įsitempimą sėdmenyse, o taip pat 
tikėtina, kad ir išorinėje šlaunies dalyje (tos 
kojos, kuri yra viršuje),

• išlaikykite tokią padėtį 15 – 30 sek. ir grįžkite į 
pradinę padėtį,

• pratimas kartojamas 3 kartus (kiekvienai kojai, 
pakaitomis).
https://www.youtube.com/watch?time_continue
=3&v=CQdTn2IjSKk&feature=emb_title Sudėtingesnis variantas – pritraukinėti ne sulenktą koją,

o ištiestą. Gaunasi, kad traukiate koją laikydamiesi ne ties
keliu, o laikydamasis už pirštų galiukų arba ištiestos
„apatinės“ kojos pėdos.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CQdTn2IjSKk&feature=emb_title


7. NUGAROS TEMPIMAS

Pradžiai atsigulkite ant pilvo ir 5
minutes atsipalaiduokite.

• Jeigu nugaros skausmai per stiprūs,
pasikiškite po pilvu nedidelę
pagalvę. Jeigu Jūs galite gulėti ant
grindų be pagalvėlės 5 minutes ir
nejausti skausmo, reiškia galite tęsti
pratimą.

Toliau pratimas kažkuo primena
kobros ir liūto pozą, tačiau be tokios
stipraus išlinkimo atgal.

• kilstelėkite viršutinę kūno dalį
atsiremdamas sulenktomis rankomis,

• dilbiai gali likti ant grindų,

• būkite tokioje pozicijoje 5 minutes,

• po to vėl atsigulkite į pradinę padėtį ir
atsipalaiduokite 1 min.

https://www.youtube.com/watch?v=Bw
9YuQTTc58&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=Bw9YuQTTc58&feature=emb_title


8. „SIDE PLANK“

Atsigulkite ant grindų taip, kad pečiai, kojos ir

klubai būtų vienoj linijoj. Kilstelėkite korpusą

atsiremdamas alkūne.

• alkūnė turi būti tiesiai po petimi,

• kilstelėkite klubus ir stenkitės išlaikyti
pusiausvyrą tokioje padėtyje 15 sekundžių,

• po to grįžkite į pradinę padėtį.

• tą patį pakartokite ir kitai pusei,

• stenkitės pamažu didinti balansavimo laiką iki
1 min.

Jeigu atlikti pratimą ištiesus kojas yra sunku,

galite jas sulenkti. Kampas tarp klubų ir

sulenktų kelių turi būti ~45 laipsniai.

https://www.youtube.com/watch?v=0g
nM8iGDfqk&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=0gnM8iGDfqk&feature=emb_title


AČIŪ UŽ DĖMESĮ! ☺


