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Seminaro turinys:

• Kas yra lokomociniai pratimai?

• Kodėl juos verta taikyti? Kas svarbu prieš 

pradedant?

• Lokomocinių pratimų įvairovė: nuo 

sveikatinimo iki sporto



Lokomocijos samprata

(lot. locus – vieta + motio – judėjimas)

1. Visuma žmogaus judesių, kuriais jis keičia 
savo vietą erdvėje. Pagrindiniai judesiai yra 
ėjimas ir bėgimas.

2. Visuma koordinuotų judesių, laiduojančių 
žmogaus ir jo naudojamų judėjimo priemonių 
(pvz. pačiūžų, slidžių, riedučių) vietos ir 
padėties keitimą erdvėje.







Lokomocinių gyvūnų imitavimo 

pratimų privalumai

• Nereikia jokio inventoriaus

• Galima taikyti neturint daug erdvės

• Yra žaismingi ir smagūs

• Kūnas veikia kaip vientisa sistema

• Efektyvu laiko panaudojimo atžvilgiu

• Tinkami įvairaus amžiaus ir fizinio parengtumo žmonėms



Mobilumas/lankstumas

• Dažnai teigiama, kad didėjant sąnario lankstumui ir 
mobilumui, atsiranda rizika jo stabilumui. Tinkamai 
taikomi, gyvūnų judėjimo pratimai tuo pačiu gerina ir 
sąnarių mobilumą, ir stabilumą.

• Tai – “lankstumas judant”, tuo pačiu stiprinant sąnarį 
supančius raumenis.



Stabilumas

Įprastai žmonės itin retai yra padėtyse, kuriose vienu metu 

apkraunami, aktyvuojami keturi pagrindiniai stabilumo taškai. 

Judėjimas keturiomis imituojant gyvūnus yra puikus būdas 

gerinti viso kūno stabilumą.



Jėga
• Judėjimas keturiomis ypatingai stiprina riešus, 

pečius ir liemenį. Taip pat stiprinami kojų 

raumenys.



Širdies ir kraujagyslių sistemos ištvermė

• Darbo metu raumenys reikalauja deguonies. Kuomet dirba 

beveik visi kūno raumenys, kūno deguonies poreikis yra 

didelis. Be to, siekiant didesnio anaerobinio arba aerobinio 

efekto, paprasta varijuoti šių pratimų intensyvumu.



Pusiausvyra, koordinacija ir judesių kontrolė



Keli svarbūs dalykai prieš pradedant taikyti:

• Higienos sąlygos (švaru, lygu)

• Fizinis pajėgumas, sveikata, kūno masė

• Psichologinis barjeras (“ką pagalvos žmonės???”)

• Krūvio dozavimas

• Nuoseklumo principas (nuo lengvo prie sunkaus, nuo 

lėto prie greito)

• Judesio kokybė!

• Lokomociniai pratimai nėra panacėja



Pradedančiųjų ABC

Ape (beždžionė)

Beast (žvėris)

Crab (krabas)



Gairės tolesniems ieškojimams

www.idoportal.com

www.animalflow.com

VAHVA fitness – Youtube

http://www.idoportal.com/
http://www.animalflow.com/


El. p.: a_norkus@yahoo.com

Mob. tel.: 86 82 28806


