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Pusiausvyros ir koordinacijos 
lavinimo svarba vaikui

 KASDIENĖS JUDĖJIMO UŽDUOTYS TAMPA
LENGVESNĖS. Atliekant naujus judesius žmogaus nervų ir
raumenų sistemos dirba dideliu pajėgumu, todėl tinkamai
neišlavinti judesiai reikalauja daug fizinės ir emocinės
energijos siekiant juos sukontroliuoti.

 MAŽĖJA RIZIKA PATIRTI FIZINES TRAUMAS. Esant
stabiliam ir koordinuotam kūnui bei gebant valdyti kūno
judesius netikėtose situacijose gerokai sumažėja tikimybė
nukristi, paslysti, susitrenkti ar kitaip susižaloti.



 LAVINAMI SOCIALINIAI IR EMOCINIAI ĮGŪDŽIAI. Fiziškai
pasirengęs vaikas noriai lanko įvairius komandinius sporto
būrelius, stovyklas ir gali paprasčiau įsilieti į bendraamžių
bendruomenę. Gebant tinkamai atlikti fizines užduotis ir
bendraujant su kitais vaikais įgaunama savarankiškumo bei
pasitikėjimo savimi.

 DIDĖJA PAŽANGUMAS AKADEMINĖJE VEIKLOJE.
Fizinis aktyvumas ir koordinacijos bei pusiausvyros
lavinimas padeda sukoncentruoti dėmesį, o išlavinta rankų
ir pirštų koordinacija prisideda dailyraštyje, laikant rašiklį ar
greičiau bei užtikrinčiau verčiant knygos lapus.



Pusiausvyros ir koordinacijos 
lavinimo pratimai

 Vaikščiojimas ir šokinėjimas viena koja nestabilių
paviršių taku: pagalvėmis, paklodėmis, kruopų
maišeliais ir kt. Įgudus galima didinti sudėtingumą.



 Ėjimas ant suoliuko, virvute, tiesia linija ir t.t.



 Ėjimas kaladėlių takeliu. Einant rankos ištiestos į šonus,
išlaikyti pusiausvyrą ir stengtis nenukristi.



 Vaikščiojimas žaisliniai kojūkais. Lavinti akių-rankų koordinaciją,
gebėjimą išlaikyti pusiausvyrą.



 Gyvūnų judesių atkartojimas: meškos ropojimas,
šokinėjimas varlyte, vaikščiojimas krabuku ir t.t.

 Važinėjimas dviračiu, plaukimas, šokinėjimas per virvutę.



 Vaikščiojimas su knyga ant galvos. Linksmos varžybos,
kas ilgiau išlaikys knygą ant galvos.



 Pritūpimai su daiktu ant galvos. Stovint užsidėti smėlio 
maišelį ar kitą daiktą ant galvos ir ištiesti rankas aukštyn. 
Iškvepiant ir tiesiant rankas pirmyn pritūpti, įkvepiant 
atsistoti.



 Pritūpimai. Atsistoti pražergtomis kojomis, rankos
aukštyn, laikysena tiesi. Įkvepiant pritūpti, iškvepiant
grįžti į pradinę padėtį. Tupiant reikia imituoti atsisėdimą
ant kėdės, t.y. keliai negali išeiti už kojų pirštų galiukų
linijos.



 Susikabinimas rankomis už nugaros. Atsistoti
suglaustomis kojomis, dešinę ranką pakelti aukštyn,
kairę - už nugaros. Įkvepiant leisti dešinę ranką žemyn
už nugaros ir siekti kairę ranką, stengiantis susikabinti
pirštais. Iškvepiant atsipalaiduoti ir grįžti į pradinę padėtį.



 Pratimas "Lankas" - atsistoti suglaustomis kojomis,
rankas sulenkti prie pečių. Įkvepiant moti rankomis
aukštyn, dešinę (kairę) koją tiesti atgal išlaikant
pusiausvyrą.



 Pratimas "Gandras" - atsistoti tiesiai, sėdmenys ir pilvas 
įtraukti, rankos ištiestos į šonus, o viena pėda atremta į 
kitos kojos kelį. Taip stovime kelias sekundes, tada 
keičiame puses.



 Pratimas „Palmė“ – kojos pečių plotyje, rankos nuleistos.
Lėtai pakylame ant kojų pirštų. Tada keliame aukštyn
rankas, „išplečiame didingas šakas“ ir stovime keletą
sekundžių. Lėtai rankas nuleidžiame per šonus, kojų
pėdas pilnai padedame ant žemės.



 Pratimas „Čiuožikai“ – klūpint ant žemės, delnai prie
kelių atremti ant rankšluosčių į grindis. Rankos slysta į
šalis ir vėl grįžta į pradinę padėti.



 Įvairūs pratimai su kamuoliu, kamuolio metimo ir
gaudymo žaidimai.



 Žaidimai su šokliuku – šokinėti ant lygaus pagrindo, 
balansuoti bei išlaikyti pusiausvyrą.



 Neišmesk kamuoliuko"- kairioji ranka ant juosmens,
dešinę ranką su šaukštu ištiesti į priekį ir nešti
kamuoliuką, kad neiškristų. Apeiti bokštelį, sugrįžti ir
perduoti šaukštą su kamuoliuku draugui.



 Žaidimas „Vairuok atsargiai“. Įsivaizduoti, kad važiuoji 
su automobiliu, vairuoti vairą, sukti į įvairias puses ir 
gebėti išvengti susidūrimo.



 Atliekant pratimą, reikia perlipti barjerą, jo neprilietus. 
Galima vieną kartą perlipti pristatant koją, kitą kartą 
žingsniuoti keliant skirtingas kojas, kitą kartą – perlysti 
pro barjerą.



 Pratimas atliekamas šokinėjant tarp kliūčių. Šokant
sustoti ant vienos kojos, paskui vėl šokti ir sustoti ant
kitos kojos ir stengtis nepaliesti kliūties.



„Alksniukai“ 
skanduoja –

„Jaunas judėsi –
senas nesigailėsi“!!!


