
Taisyklingos kūno laikysenos svarba Jūsų sveikatai 

 

Laikysena yra įprasta kūno padėtis stovint, sėdint, einant. Taisyklinga laikysena yra būtina ne 

tik kaulų ir raumenų, bet ir kitų kūno organų normaliam funkcionavimui. Taip pat kūno laikysena yra svarbi 

ir mūsų išvaizdai. 

Dėl netaisyklingos kūno laikysenos žmogaus raumenys irgi pradeda dirbti netaisyklingai, 

vienose kūno vietose persitempdami, o kitose silpdami ir atrofojuodamiesi. Dėl to netaisyklinga laikysena 

ryškėja ir atsiranda įvairūs nemalonūs pojūčiai: skausmas, deginimas, maudimas, „tirpimas“, raumenų 

silpnumas, raumenų tonuso pakitimai, trikdoma vidaus organų veikla. 

Mūsų laikysena kinta visą gyvenimą. Aktyviausi ir reikšmingiausi jos pakitimai vyksta 

vaikystėje bei paauglystėje – intensyviausio augimo periode. Laiku pastebėjus netaisyklingą laikyseną, 

galima ją koreguoti įvairiomis priemonėmis ir taip užtikrinti kuo normalesnį jos vystymąsi. 

Kuo anksčiau yra pastebima netaisyklinga laikysena – pakrypęs stuburas, pečiai ne 

vienodame aukštyje, pasisukęs dubuo, palenkta ar pasukta galva ir t. t., – tuo geresnių rezultatų galima 

pasiekti. Anksti tai pastebėjus ir pradėjus taikyti koreguojančias priemones (specialūs fiziniai pratimai, tam 

tikros ortopedinės priemonės, specialios padėtys), galima pasiekti gerų rezultatų ir užtikrinti kokybišką kūno 

laikysenos vystymąsi, o kartu ir puikų vaiko augimą bei gerą savijautą. 

Pasirūpinkite savo vaiko stuburu ir taisyklinga laikysena dabar! Tai užtikrins 

puikią sveikatą, išvaizdą bei pilnavertę jo gyvenimo kokybę! 

 

Keli pratimai padedantys išsaugoti  taisyklingą laikyseną 

 

Atsigulkite ant grindų, rankomis apkabinkite sulenktas per kelius kojas ir pasisūpuokite: iš pradžių – į 

šonus, paskui – pirmyn ir atgal. 

Gulėdami ant grindų, vieną koją ištieskite, o kitą sulenkite, apkabinkite abiem rankomis ir spauskite 

kuo arčiau krūtinės. Paskui lėtai ištieskite sulenktą koją, nuleiskite ant grindų ir lenkite kitą koją. Kartokite pratimą bent 

po 10 kartų kiekviena koja. 

  Atsiklaupkite, rankomis įsiremkite į grindis ir kaip katė išrieskite nugarą. Pratimą neskubėdami 

pakartokite kelis kartus. Beje, šis pratimas ypač veiksmingas rytą, kai per naktį pailsėję nugaros raumenys būna 

labiausiai atsipalaidavę. 

  Atsiklaupkite rankomis remdamasi į grindis. Vieną ištiestą ranką lėtai kelkite lubų link, lydėdami  delną 

žvilgsniu (sukdami galvą, pamankštinsite  ir sprandą). Paskui grįžkite į pradinę padėtį ir pakartokite pratimą kita ranka. 

Iš viso – bent po 10 kartų kiekviena ranka. 

  Klūpėdami rieskitės į kamuoliuką, kol sėdmenimis pasieksite kulnus. Neskubėkite grįžti į pradinę padėtį: 

kiek galėdami spauskite kūną prie grindų ir pajuskite, kaip tempiasi kiekvienas nugaros raumenukas. Pratimą pakanka 

atlikti vieną kartą. 

 



Stalas, kėdė 

Stalo aukštis turi būti toks, kad, padėjus ant jo sulenktas per alkūnes rankas, pečiai nepakiltų į 

viršų. Darbo stalo paviršius turi būti mažai atspindintis.Kėdė turėtų būti aukštu atlošu, kad vaikas atsiloštų ir 

nesikūprintų. Yra kėdžių, kurių atlošą galima pritaikyti pagal mokinuko nugaros linkį, o sėdimąją dalį - pagal 

ūgį (ją galima nuleisti ir pakelti). Neleiskite kojų kišti po kėde arba sėdėti ant vienos sulenktos. Nugara turi 

būti tiesi, kūno svoris tolygiai pasiskirstęs ant abiejų sėdmenų, kojos per kelius ir čiurnos sąnarius sulenktos 

stačiu kampu. Jeigu kojos nesiekia grindų, po jomis reikia padėti suoliuką (dėžutę). Taisyklingą laikyseną, 

sėdint prie rašomojo stalo, padeda išlaikyti ir specialios pagalvėlės. Kad vaikas pratintųsi sėdėti tiesiai, jam 

nuolat priminkite, kad sėdėti reikia įtraukus pilvą, nuleidus pečius ir pakėlus galvą. Aišku, ilgai taip išbūti 

vaikui sunku, todėl jam patarkite kas 15-20 min. daryti pertraukėlę: pasivaikščioti po kambarį, pažiūrėti pro 

langą, pasirąžyti, pamankštinti kaklą ir nugarą. 

Kuprinė 

Mokyklinius reikmenis nešioti labiausiai tinka mokyklinės kuprinės, kurios, teisingai 

nešiojamos, užtikrina tolygų kūno masės pasiskirstymą, padeda išlaikyti simetrinę kūno padėtį, neapsunkina 

kvėpavimo.Tėveliai, ruošdami vaiką mokyklai, turėtų skirti kuo didesnį dėmesį mokyklinės kuprinės 

pasirinkimui. Tinkama kuprinė ne tik neblogina vaiko laikysenos, bet ir padeda jai taisyklingai vystytis. 

Mokslininkai teigia, kad, jeigu kuprinės svoris viršija 15 procentų vaiko svorio, didėja netaisyklingos 

laikysenos, nugaros skausmų, stuburo iškrypimų rizika.Parduotuvės siūlo įvairių modelių ir spalvų kuprines. 

Tačiau, renkantis reikėtų daugiau dėmesio skirti ne grožiui, o vaiko sveikatai. Medikai, vadovaudamiesi 

Lietuvos higienos norma HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“,  pataria tėveliams renkantis mokyklinę kuprinę 

atsižvelgti į šias rekomendacijas:  

    Kuprinės forma turi būti ergonomiška bei atitinkanti fiziologinę vaiko stuburo formą. Jei 

vaikas jaus kuprinės spaudimą iš viršaus – bandys kūprintis. Kuprinė turi būti su specialia minkšta 

„pagalvėle” ties stuburu. Ta „pagalvėlė” lyg atrama padeda išlaikyti taisyklingą stuburo padėtį. Kuprinė turi 

būti tvirtai prigludusi prie vaiko nugaros. Geriau, kai kuprinė iš išorės būna sutvirtinta plastmasiniu karkasu, 

kuris neleidžia kuprinei deformuotis.  

      Vidinė kuprinės dalis bei karkasas turėtų būti pagaminti iš lengvai valomos, besiliečianti su 

vaiko nugara kuprinės dalis - iš gana minkštos, bet tvirtos, sugeriančios prakaitą medžiagos.  

     Diržai turi būti platūs (ne siauresni nei 4 cm), kad vaiko pečius atloštų atgal. Jei diržai siauri, o 

kuprinė sunki, jie įsiveržia į nugarą, ją spaudžia, o vaikas taip ir lieka sulinkęs.   

     Diržų ilgis turi reguliuotis, kad, jei kuprinė sunkesnė, užsivilkus paltą ar striukę juos būtų 

galima atveržti, o orams atšilus - vėl suveržti. Tada ji tvirtai priglunda prie nugarytės ir neleidžia vaikui 

kūprintis.  

     Geriausia – kuo lengvesnė kuprinė. 7-8 metų amžiaus mokinio tuščia kuprinė turėtų sverti iki 

700 g, 9-10 metų amžiaus – iki 800 g, vyresnių – iki 1000 g.   

    Kuprinė turėtų būti ryškios spalvos bei pagaminta iš šviesą atspindinčios medžiagos, arba  prie jos turi 

būti pritvirtinti šviesos atšvaitai. Jei kuprinės gamintojai nepritvirtino atšvaito, tai padarykite jūs. Su atšvaitu 

vaikui daug saugiau eiti per gatvę, nes vairuotojams yra geriau matomas.   



Rekomenduojama tėveliams ne tik išrinkti vaikui tinkamą kuprinę, bet ir nuolat kontroliuoti jos svorį, 

tikrinti, ar jų vaikas nesineša į mokyklą nereikalingų daiktų. Svarbu priminti, kad kuprinė būtų nešiojama 

taisyklingai. 

     Kuprinė negali sverti daugiau nei 10 proc. kūno svorio. (Jei pirmokėlis sveria 20-25 kg, jo 

kuprinė neturėtų būti sunkesnė nei 2-2,5 kg). Kuprinėje turėtų būti tik tą dieną reikalingi daiktai. Vaikai 

vakare turėtų metodiškai susidėti daiktus, atmesdami nereikalingus, o tėvai – šį procesą kontroliuoti. 

Kuprinę pasverti reikėtų ne tik mokslo metų pradžioje, bet ir kartkartėmis per visus mokslo metus. Nuolatinį 

kuprinės svėrimą ir daiktų rūšiavimą galite paversti žaidimu. 

     Neleiskite mokinukui kuprinės nešioti ant vieno peties - stuburas krypsta į vieną pusę ir 

pamažu tokia jo padėtis išliks visam laikui. 

     Nešamos kuprinės apačia neturi būti žemiau moksleivio juosmens. 

     Sunkiausius daiktus rekomenduojama dėti į tą kuprinės dalį, kuri yra  arčiausiai nugaros. 
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