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Vienas esmingiausių šiuolaikinės visuomenės bruožų – ne 
tik įveikti ligas, bet ir rasti bendrą dvasinę pusiausvyrą, 
kuri neabejotinai yra geros savijautos sąlyga. Ieškoma 

būdų, kaip saugoti ir stiprinti dvasinę sveikatą, kaip 
taisyklingai kvėpuoti, nes taisyklingas kvėpavimas yra 
dvasinės pusiausvyros ir geros savijautos šaltinis. Jis 
padeda vaikui fiziškai vystytis,  dvasiškai augti. Vaikui 
svarbiausia – išmokti taisyklingai kvėpuoti, nes fizinė
harmonija ir biologinė pusiausvyra sudaro palankias 

sąlygas įgyti žinių, jas patvirtinti. Vaikas išmoksta 
klausyti ir suprasti.



Vaiko ir paauglio kvėpavimo sutrikimai 
beveik visada atsiliepia jo intelekto 

plėtotei, trukdo geriau mokytis. Vaikas 
sunkiai prisitaiko prie aplinkos, yra 

išsiblaškęs, nestropus, lėčiau suvokia, 
stokoja dėmesio.



“Kvėpavimas – tai gyvenimas”, - teigia 
Prancūzijos Kvėpavimo organų ligų

nacionalinis komitetas.

Aš manau, kad tai labai aktualu ir pas mus 
Lietuvoje. Dar pridurčiau, kad kvėpavimas 

– yra ir dvasinis gyvenimas 
nepriklausomai nuo amžiaus.



ŽAIDIMAS  SU  TENISO  KAMUOLIUKU

Vaikai sustoja ratu aplink stalą. 
Ant stalo padedamas 
kamuoliukas. Kiekvienas 
vaikas stipriai pūsdamas tą
kamuoliuką turi nupūsti kuo 
toliau nuo savęs.

Šis pratimas moko atsitiesti ir 
giliai įkvėpiant pečius atlenkti 
atgal. 



KAMUOLIUKO PUTIMAS ATSIGULUS

Gulėdami ant grindų vaikai 
stengiasi pūsdami perduoti 
kamuoliuką vienas kitam.
Šį žaidimą sukūrėme patys.



DUMPLĖS

Pratimas pradedamas  atsigulus 
ant grindų ir praskėtę

sulenktas kojas. Iškvėpiama 
suglausdami kelius, įtraukdami 
pilvą ir nuleisdami šonkaulius. 

Apatinė nugaros dalis 
prispausta prie žemės. 

Įkvėpiama išskėsdami kiek 
galima kelius.



SUPAMASIS ARKLIUKAS

Vaikai atsigula ant grindų, 
ištiesia rankas ir kojas. 
Iškvepiant įtraukiame pilvą ir 
nugaros išlinkimas 
prispaudžiamas prie grindų. 
Vaikai turi pajusti dubens 
judesį nusileidžiant žemyn. 
Prieš įkvėpimą visiškai 
atsipalaiduojama ir išpūsti 
pilvą, pajusti nugaros dalį
kylant aukštyn, o dubenį
pasislenkant į priekį.



TILTAS

Atsigulama ant nugaros, kojos 
truputį praskečiamos, 

pakeliami sėdmenys. Laikant 
šį “tiltą” vaiką reikia paprašyti 
pakvėpuoti keletą kartų pilvu.



“INDĖNŲ VADAS”

Vaikai susėda ratu parietę po savi 
kojas, nugara tiesi. 
Ištardami kokį nors garsą, pvz. 
“šššš”, palengva susiriečia. 
Paskui giliai įkvėpdami 
išsitiesia, taisyklingai laikydami 
galvą, pečius, nugarą.



PRATIMAS  SU  
KAMUOLIU

Įkvėpti pakeliant kamuolį,

iškvėpti jį nuleidžiant.



ŽVAKĖS  PUTIMAS

Žvakė pučiama kiek galima ilgiau. 
Įtraukiant orą įkvėpiama krūtinę ir 

pilvu.



ŽAIDIMAS  SU  BALIONU

Vaikai, stovėdami vienas prieš
kitą ratu, pučia pūslę viena 

kitam. Žaidėjai gali ją pūsti net 
nuo žemės.



Gėlės uostymas

Įkvėpiant pilvas ir krūtinė
išsipučia, iškvėpiant 

subliukšta.
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