
Plaukimo grupių darbas karantino metu 

Su vaikais ir tėvais bus bendraujama elektroniniu paštu, telefonu, messenger, viber ir t.t. 

PROGRAMA 

Prieš atliekant pratimus reikia: 

1. Atlikti tempimo pratimus; 

2. Atlikti lengvą ištvermės treniruotę, kuri gali būti: greitas ėjimas lauke, lengvas bėgimas lauke, 

dviračio minimas lauke arba ant staklių, jeigu oro sąlygos labai blogos, tai laipiojimas ant kėdės 

namie, viena koja 3-5 min., po to pakeisti koja, šuoliukai su šokdyne. Pradėti nuo maždaug 20 min., 

po to po truputį didinti iki 30, 40 min. Gerai būtų sekti savo greitį, atstumą, pulsą. Viską fiksuoti į 

treniruočių statistiką – ataskaitą. 

RYTINĖ 1 

1. Su guma suvesti rankas, rankos sulenktos 3 x 25 k. 

2. Su guma traukti nugarai – pečiam 3 x 25 k. 

3. Su guma tricepsui grybšnio pabaigai 3 x 25 k. 

4. Su guma bicepsui užsikišus gumą už kojos 3 x 25 k. 

5. Lėti pritūpimai su 90 laipsnių palaikymu 3 sek. 3 x 15 k. 

6. Žiogas + starto šuolis 3 x 10 k. 

7. Su guma kojom į vidų 3 x 30 k. 

8. Presui susilenkimai 3 x 15 k. 

9. Nugarai laikyti ant alkūnių piramide 1 min. + 1 min. 30 sek. + 1 min. 

VAKARINĖ 1 

1. Su guma atvesti rankas 3 x 20 k. 

2. Su guma pečiam pirmyn – į šalis 3 x 15 k. 

3. Atsispaudimai rankos plačiai kojos ant kėdės 3 x 15 k. 

4. Su guma tricepsui iš už galvos abiem rankom, gumą užsikišus tiesiai su galva 3 x 20 k. 

5. Su guma traukti nugarai, rankos tiesios 3 x 25 k. 

6. Įtūpstai po vieną koją, kita ant kėdės 3 x 15 k. 

7. Šuoliai iš gilaus pritūpimo 3 x 10 k. 

8. Su guma praskėsti kojas gulint ant pilvo 3 x 20 k. 

9. Presui – nugarai nuo dilbių ant rankų 3 x 20 k.  

RYTINĖ 2 

1. Su guma atvesti po vieną ranką 3 x 20 k. 

2. Su guma trapecijai su mažu pritūpimu 3 x 20 k. 

3. Susilenkti, išsitiesti + atsispaudimas, rankos siaurai 3 x 12 k. 

4. Su guma bicepsui, gumą užsikišus tiesiai su galva 3 x 20 k. 

5. Įtūpstai atgal 3 x 15 k. 

6. Bėgimas aukštai keliant kelius, ant trečio žingsnio užlaikant koją 3 x 20 k. 

7. Su guma koją atvesti atgal 3 x 25 k. 

8. Presui, priešinga alkūnė – priešingas kelis 3 x 20 k. 

9. Pečių lietimas 3 x 30 k. 

 



VAKARINĖ 2 

1. Su guma suvesti rankas, rankos tiesios 3 x 25 k. 

2. Su guma rankos į šalis nuo krūtinės 3 x 25 k. 

3. Su guma krauliu judesiai po vieną ranką 3 x 15 k. 

4. Su guma rankų persukimai 3 x 15 k. 

5. Atsispaudimai su suplojimu 3 x 10 k. 

6. Bėgimas vietoje, dažnumui 3 x 30 sek. 

7. Įtūpstai su šuoliuku sukeičiant kojas 3 x 10 k. 

8. Kojų pritraukimas po vieną koja, dažnumui 3 x 30 sek. 

9. Nugarai mirties trauka su guma, gumą užsikišus už kojų 3 x 25 k. 

Po šių pratimų vėl padaryti tempimo pratimus, pasimasažuoti su rolu. 

Po kelių savaičių pratimai bus pakeisti. 

Kiekvienas vaikas turi pildyti savo treniruočių statistiką – ataskaitą ir siųsti treneriui elektroniniu paštu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




