
Slidinėjimas (trenerė D. Vaičiulienė) 

 Karantino metu su vaikas ir tėvais bus bendraujama elektroniniu paštu, telefonu. 

Programa 

Dabar slidinėjimo grupėje yra pereinamasis laikotarpis, kuris trunka 4-6 savaites, 
rekomenduojama laipsniškai mažinti fizinius krūvius, keičiant jų formą, leisti slidininko organizmui 
pailsėti. Pirmiausia nervų sistemai.  
Priemonės: 
1) slidinėjimo technikos tobulinimas; 
2) žygiai, tolygiosios atstatomosios ir treniruotumą palaikančios treniruotės; 
3) bendro fizinio lavinimo pratimai.  
Kai nėra sniego labai gera treniruočių priemonė yra žaidimai (jei leidžia galimybės) derinami su 
jėgos, lankstumo pratimais, žygiais, bėgimu tolygiu greičiu, ėjimu. Sumažėja treniruočių skaičius, jų 
apimtis ir intensyvumas. Šiuo laikotarpiu reikia treniruotis taip, kad per daug nesumažėtų 
sportininkų fizinis darbingumas ir funkcinis pajėgumas. Vaikus karantino metu prašau daryti 
treniruotes, atsižvelgiant į tai, kokias turi priemones treniruotei atlikti lauke (dviračiai, riedučiai, 
treniruokliai), namuose, jeigu blogos oro sąlygos (svarmenys, šokdynė, lankas). Būtina atsiklausti 
tėvų leidimo, jei leis sportuoti lauke. Taip pat didinant fizinį pajėgumą treniruotes daryti ir lauke ir 
namuose, kurioms nereikia pagalbinių priemonių.  
 

1 metų pradinio rengimo grupė 

Pasivaikščiojimas lauke 30 min, lengvas bėgimas–ėjimas lauke 30 min, važinėjimasis dviračiu ar 
riedučiais, jei yra galimybė 30 min., bendro lavinimo pratimai – 20 min. Bendro fizinio pasirengimo 
pratimai – 20 min. 
 

                                                      2 metų pradinio rengimo grupė  

Bendri lankstumo ir tempimo pratimai 10 min.  
Tolygus ėjimas-bėgimas, pasivaikščiojimas 45 min., pulso dažnis 120 tv./min. 
Slidinėjimo technikos tobulinimas (kaip ant skergo darėm) tik be gumų 3x5min. su pertraukom. 
Važiavimas dviračiais arba riedučiais (pagal galimybes 1 val., pulso dažnis 150 tv./min.) 
Pasivaiksčiojimai greitu žingsniu lauke 1val., pulso dažnis 150 tv./min. 
Jėgos ištvermės pratimai (lauke, namuose jei blogos oro sąlygos) 30 min.: 
                           kėdutė – kiek išlaikysit;  
                           atsispaudimai nuo žemės 20 kartų; 
                           lenta – daryti 1 min.; 
                           atsilenkimai – 30 kartų; 
                           šuoliukai pritraukiant kojas prie krūtinės – 30 kartų. 
Daryti pertraukėles tarp pratimų atsiskaitymui 2 min. 
Sportininkai veda treniruočių dienoraščius, trenerei siunčia treniruočių metu padarytas nuotraukas. 
Treniruočių planai parengti 2 savaitėms. 
 
 
                                                       

                                                                                                                                                                          




