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Nuolat žavimės taisyklinga ir grakščia šokėjų, sportininkų, modelių 
laikysena. Pasitempęs žmogus visada atrodo gražesnis, sveikesnis, 
energingesnis, labiau savimi pasitikintis ir patikimesnis. Deja, dažnas iš 
mūsų išsitiesia tik sulaukęs pastabos.





oVaikui labai svarbu laikytis darbo ir poilsio režimo. Kuprinė  
nešiojama ant abejų pečių.

oSvarbu, kad vaikas sėdėtų taisyklingai: kampas tarp kėdės 
atkaltės ir sėdimosios dalies turi būti 90-100°. Sėdimoji dalis 
ir atkaltė – pakankamai kietos ir tvirtos. Kampai tarp 
nugaros ir šlaunų, šlaunų ir blauzdų, blauzdų ir pėdų – po 
90°, visa pėda turi remtis į grindis. Nugara ir dubuo turi būti 
visiškai prispausti prie atkaltės. Nerekomenduojama sėdėti 
pakišus vieną koją po sėdyne, sukumpus, persikreipus ar 
susilenkus. 

Miegoti reikia patogioje (neįdubusioje) lovoje, o pamokas 
ruošti esant geram apšvietimui. 

Taisyklingai laikysenai formuoti labai naudingas plaukiojimas 
bei slidinėjimas, tačiau nerekomenduojami įvairių rūšių 
kovos menai. 



Kaip sėdėti?

Sėdima vieta turi būti patogi. 

Stalas bei kėdės sėdynė tinkamo aukščio, kėdės atrama tokia, kad atitiktų 
natūralius nugaros išlinkimus, sėdimoji dalis ne per plati. 

Sėdėti tiesiai, pečius šiek tiek atmetus atgal. 

Sėdmenys turi siekti kėdės atlošą. 

Kūno svoris turi vienodai tekti abiem klubams. 

Kojos turi siekti žemę, pėdomis remtis visu plotu. 

Keliai turi būti viename aukštyje su klubais ar šiek tiek aukščiau.

Esant reikalui, kojas galima užsikelti ant specialaus pakojo. 

Rankos turi ilsėtis ant kėdės atramų arba stalo, pečiai atpalaiduoti. 

Jei kėdės atlošas nelabai tinkamas, naudokite pagalvėlę nugaros apačiai 
paremti. 



Papildomos rekomendacijos:


Jei sėdėti tenka ilgai, kas 20–30 min. atsistokite, 
pajudėkite, atlikite nedidelę mankštą. 



Nesulenkite kojų po kėde, taip užspausite kojų venas ir 
stabdysite kraujotaką.

Jokiu būdu sėdėdami nekelkite kojos ant kojos, nors iš 
šalies tai gal ir atrodo gražiau, tačiau tokiu būdu iškreipiate 
ir žalojate savo stuburą, taip pat užspaudžiate vienos ar 
kitos kojos venas ir ilgainiui galite sulaukti kojų venų 
išsiplėtimo. 



Kaip sėdime?



Sėdėjimas prie kompiuterio.



Kaip sėdėti?
Stuburui ypač kenkia netaisyklinga laikysena sėdint prie stalo – rašant, 
skaitant. Mokiniams, kurių laikysena pakitusi, rekomenduojama klasėje 
sėdėti vidurinėje eilėje, kad nereikėtų persikreipus skaityti, kas parašyta 
lentoje.

Stalas ar suolas turi būti 2–3 cm aukštesnis nei sėdint nuleistos rankos 
alkūnės. Jeigu kojos nesiekia grindų, galima padėti suoliuką. Sėdint kojas 
per klubus ir kelio sąnarius reikia sulenkti stačiu kampu. Tarp liemens ir 
stalo turi būti 2–3 cm tarpas (maždaug tiek, kad tilptų rankos plaštaka). 
Knygos ir sąsiuviniai turi būti padėti ant stalo 30–35 cm atstumu nuo 
akių. Atstumą galima patikrinti ant stalo padėjus per alkūnę sulenktą 
ranką taip, kad didysis pirštas būtų akių lygyje. Rašant sąsiuvinį reikia 
pasukti į kairę pusę 30 laipsnių kampu taip, kad šviesa sklistų iš kairės 
pusės. Apatinis sąsiuvinio kraštas turi būti ties krūtinės viduriu.







Ir dar...
oJei ydinga laikysena jau susiformavusi, ją tikrai verta taisyti, tai ne vien 
išorinis defektas. Bloga laikysena trukdo normaliai vidaus organų veiklai, 
vėliau atsiranda nuolatiniai nugaros skausmai, dažnai kankina nuovargis, 
yra trikdoma širdies ir kvėpavimo sistemų veikla. 

Žinoma, jei per daugelį metų įpratote prie ydingos laikysenos, 
susiformavusius įpročius pakeisti prireiks ir laiko, ir pastangų, tačiau, jei 
nenuleisite rankų, rezultatai džiugins visą likusį gyvenimą.

Nenustebkite, jei, išsitiesus ar taisyklingai sėdint, iš pradžių gali 
būti nepatogu ar net skaudėti raumenis, – jei nugaros raumenys yra 
silpni ir metų metus netreniruoti, tikrai kurį laiką jausite diskomfortą 





Ar žinote, kad ydinga laikysena gali 
išprovokuoti arba paskatinti:

nugaros ir krūtinės skausmus,

nuovargį ir silpnumą,

sąnarių skausmus,

virškinimo sutrikimus,

širdies ir kraujotakos sistemų sutrikimus,

galvos ir kaklo skausmus,

kvėpavimo sutrikimus,

imuninės sistemos susilpnėjimą, 

nutukimą ir daugybę kitų sveikatos sutrikimų.









Kaip atrodo ydinga laikysena?



BŪKITE GRAŽŪS IR SVEIKI!
Ačiū už dėmesį.


