
ELPOŠANAS VINGROJUMI 

ELPOŠANA IR NEPĀRTRAUKTA, NEATŅEMAMA NORISE MŪSU ĶERMENĪ. LAI DZĪVOTU AR PILNU 

KRŪTI, ORGANISMAM PILNVĒRTĪGI JĀUZŅEM UN  JĀIZMANTO SKĀBEKLIS.  REGULĀRA UN 

PAREIZA ELPOŠANA ĻAUJ IZVAIRĪTIES NO PLAUŠU,  ELPCEĻU UN CITĀM SASLIMŠANĀM.  

KĀ ELPOŠANAS -VINGROJUMI VAR PALĪDZĒT: 

 

Vingrojumus veikt labi vēdinātā telpā. Saglabāt mierīgu elpošanu un brīvu plecu joslu. Veicot elpošanas 
vingrojumus – ieelpot caur degunu, izelpot caur muti. Sagatavot salvetīti, ja vingrojumu laikā rodas klepus.  

Diafragmālā elpošana 5-7 x 

Sākuma stāvoklis: 

(a) guļus uz muguras, kājas saliektas, zem galvas neliels 
spilvens, plaukstas uz vēdera, 

(b) sēdus uz krēsla - mugura atbalstīta, pleci atslābināti, 
plaukstas uz vēdera. Pozīcijas maksimāli ērtas un 
komfortablas. 

Veikt lēnu ieelpu caur degunu (vēders piepūšas, ribas virzās 
sānis), seko gara un mierīga izelpa caur muti, lūpas savelkot 
“tūtiņā” (vēders saplok). 

(a)                                                  (b)              

          

 

 

Plecu apļošana 7-10 x 

Sākuma stāvoklis: plaukstas novietotas pie pleciem. 

Ar rokām veikt lēnus, lielus apļus uz aizmuguri. 

                

 

Sānu stiepšana 5-7 x 
Sākuma stāvoklis: plaukstas uz gurniem. 

Ieelpā  celt kreiso roku uz augšu un noliekties pa labi. Izelpā roku novietot sākuma stāvoklī un noliekties pa kreisi, 
saspiežot kreiso sānu. Veikt ar vienu roku, pēc tam ar otru. 

   

 uzlabo krūšu kurvja kustīgumu, 
 uzlabo elpošanas muskuļu spēku, 
 uzlabo plaušu ventilāciju visās plaušu daivās, 

 uzlabo skābekļa apmaiņu starp audiem, 

 uzlabo skābekļa daudzumu organismā, mazinot iekaisumu, 
 mazina aizdusu, 
 atslābina plecu joslas muskuļus, 

 mazina vispārējo spriedzi. 
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Krūšu kurvja kustīguma uzlabošana 5-7 x 

 Sākuma stāvoklis: saņemti pretējo roku elkoņi. 

(a) Veikt lēnus, lielus apļus pa labi, pēc tam pa kreisi.              (b)  Ieelpā celt rokas pāri galvai, izelpā nolaist lejā.  

(a)  

                  

(b) 

                    
 

 

 Sākuma stāvoklis: plaukstas uz gurniem. 
(c) Ieelpā virzīt elkoņus uz aizmuguri, krūtis virzot uz priekšu, izelpā virzīt elkoņus uz priekšu, noapaļojot muguru. 
(d) Ieelpā taisnas rokas virzīt uz aizmuguri, krūtis virzot uz priekšu, izelpā ar rokām aptvert sevi, noapaļojot muguru. 
 

(c) 

           

 

(d) 

              

Atslābināšanās 

Atkārtot diafragmālo elpošanu guļus vai sēdus pozīcijā – aizvērt acis, atslābināt plecus, koncentrēties uz elpošanu, uz 
vēdera kustībām. Ieelpot caur degunu – vēders piepūšas, izelpot caur muti – vēders saplok. Izelpu veidot nedaudz garāku 
par ieelpu.  
 

 

 

 

 


