
Futbolas 
(treneris T.Bernotas)  

 
 Veiklos planas 

Su vaikais ir tėvais karantino metu bus bendraujama elektroniniu paštu, telefonu. 

Pirma treniruotė (be kamuolių): 

1. Atsilenkimai. (Atsilenkimus patartina daryti kambaryje atsigulus ant nugaros, kojų keliai turi būti sulenkti, rankos 

už galvos). 5 Pakartojimai po 30 kartų. Tarp pakartojimų 3-5 min. pertraukėlės. Atsilenkimų skaičių galima didinti 

arba mažinti atsižvelgiant į fizinį pajėgumą ir vaiko amžių. 

2. Atsispaudimai. 5 pakartojimai po 15-20 kartų. Tarp pakartojimų 3-5 min. pertraukėlės. Atsispaudimų skaičių 

galima didinti arba mažinti atsižvelgiant į fizinį pajėgumą ir vaiko amžių. 

3. Pritūpimai. (Su svoriais, be svorių kambaryje arba kieme) pritūpimai daromi ant dviejų kojų ir ant vienos kojos 

(kairės dešinės). Pritūpimų metu būtina laikyti tiesią nugarą, rankas ištiesti į priekį. Darant pritūpimus ant vienos kojos 

galima už kažko laikytis, dėl lygsvaros patogumo. 5 pakartojimai, o pritūpimų skaičių nusistatot patys. 

4. Šuoliukai. Šį  pratimą galima daryti tiek lauke, tiek namuose. Šokinėjame abejomis kojomis arba ant vienos (kairė, 

dešinė) nuo kojų pirštų. Šokinėti reiktų per neaukštas kliūtis arba ant laiptų. 5 pakartojimai, o šuoliukų skaičių 

nusistatot patys.  

5. Prisitraukimai prie skersinio (jeigu toks prietaisas yra namie arba kieme). 5 pakartojimai nuo 5 prisitraukimų ir 

daugiau. Tarp pakartojimų 3-5 min 

P.S. Pratimų eiliškumą galima išsidėlioti savo patogumui. Šią treniruotę patarčiau pasidaryti ryte atsikėlus ir vakare 

(svarbu ne prieš pat miegą). Treniruotės laikas su poilsio pertraukėlėmis turėtų būti maždaug nuo 1h iki 1h 20 min. 

Antra treniruotė (su kamuoliu)  

1. Lengvas prasibėgimas pasirinkus trasą, kurioje nėra žmonių susibūrimo (taip reikalauja karantino padėties 

įstatymai) nuo 10 iki 30 min. 

2. Bėgimas vedant kamuolį kojomis, reiktų pasirinkti lygesnę dangą arba vietovę, kurioje nėra žmonių ir lėtu tempu 

vedamas kamuolys pasispiriant dešine, kaire koja. Čia svarbu pakelta galva ir kamuolio kontrolė (kamuolys prie pat 

kojos). 

3. Kamuolio vedimas gyvatėle, reiktų pasistatyti bet kokias kliūtis (stovelius ir kitas priemones) ir lėtu tempu 

kamuolys vedamas abejomis kojomis aplenkiant kliūtis iš dešinės ir iš kairės pusės.  

4. Tuos pačius pratimus galima pakartoti padidinus tempą, arba nusistačius sau tam tikrą laiko limitą. Pratimo tempas 

ir kartojimu skaičius pagal fizinį pajėgumą ir amžių.  

5. Kamuolio žongliravimas. Kamuolį žongliruoti reiktų abejomis kojomis, keliais ir galva. Šį pratimą kartoti galima 

daug kartų. Svarbu jeigu nesigauna nenuleisti rankų kartoti ir kartoti šį pratimą. Tiems, kuriems jau gaunasi, užsibrėžti 

tikslą ir išžongliruoti kamuolį kuo daugiau kartų. 

6. Kamuolio smūgiavimas. Kamuolio smūgiavimas į konkretų tikslą, kaire ir dešine koja. Užsibrėžti sau tikslą tiek 

dešine, tiek kaire koja pataikyti į konkrečią futbolo vartų vietą arba į  pasirinktą konkretų taikinį (sieną). Kartojimų 

skaičių nusistato patys vaikai. 

P.S. Pratimų eiliškumą galima išsidėlioti savo patogumui. Jeigu neturite sąlygų atlikti kažkurį pratimą, galima 

neatlikinėti. Šią treniruotę patarčiau pasidaryti ryte atsikėlus ir vakare (svarbu ne prieš pat miegą).  Treniruotės laikas 

su poilsio pertraukėlėmis turėtų būti maždaug nuo 1h - 1h 30 min. Jeigu yra klausimų prašau skambinkite ir 

teiraukitės, visuomet patarsiu. Primenu, kad esant šiai situacijai  treniruotis reikia pavieniui, vengti kitų žmonių, kaip 

reikalauja dabartiniai reikalavimai. Linkiu sportuoti ir tikėtis greitos ir geros šios situacijos baigties. 




