
Tenisas 
(treneris Č.Gotovskis)  

 
Programa – veiklos planas (nuotoliniu būdu) 

1. Dirbama naudojant el. paštą, telefoną, facebook. 
2.  Tėvai ir vyresnieji mokiniai gaus nuorodas peržiūrėti profesionalų teniso varžybas „australian 
open“, „french open“, „wimbledon“, „us open“, vienetus, dvejetus, mišrius mačus įvairių metų. 
Resursai labai dideli. Galima žiūrėti ištisas savaites. Efektas ir poveikis - didžiulis. 
3. Taip pat gaus video technikos apmokymo pamokų per „YouTube“ . 
4. Praktiniams užsiėmimams naudosime imitacinę techniką smūgiams iš dešinės ir kairės su rakete 
savo namuose. Kad neprarastų kamuoliuko jausmo bus rekomenduota atmušinėti kamuoliuką nuo 
žemės ir iš oro. 
5. Dėl fizinio pasirengimo: dideli krūviai mažina imuninę sistemą, todėl rekomenduoju vaikams 
tempimo ir jėgos pratimus savo namuose (pratimų komplektą jie žino). 
6.Vyresni vaikai ir mažesnių vaikų tėvai, gaus nuorodas peržiūrėjimui pamokų apie sveiką maitinimą 
ir imuninės sistemos palaikymą. 
7. Grįžtamasis ryšys: aptariama peržiūrėta medžiaga su vaikais ir tėvais telefonu, el. paštu ir 
Facebook programėle „messenger“. 
 
Mini pamokos video: 
https://www.youtube.com/watch?v=65L2CpiJVec&fbclid=IwAR1j65zNi-
wL0crjGYvF77JZz2nL7XzQ25W294j6PCHMBmZAsOE_6UUg2tg 
 

Pradinio rengimo teniso grupės 1 ir 2 mokymo metų 

Nuotoliniam darbui su mokiniais naudojama programėlė, messenger, elektroninis paštas. Jaunesni 

vaikai, neturintys įrenginio ar paskyros, gali prisijungti padedant tėvams, per jų paskyrą. Mokiniai 

pagal buvusį tvarkaraštį, nurodytomis valandomis susisiekia su treneriu, konsultuojasi, ir pan. 

Treniruotės individualiai vyksta kambaryje arba nuosavame kieme. 

Pirmadienis 

Bendras fizinis rengimas (greičio lavinimas) 
 
Įžanginė dalis 10 min. 

1. Bėgimas vietoje 3 min. 
2. Kojų, rankų, nugaros, tempimai,  „špagatas“, „virvė“ 5 min. 
3. Bėgimas vietoje aukštai keliant kelius 3 kartai po 20 sek. 
4. Šuoliavimas nuo vienos ant kitos kojos 3 min. 

Pagrindinė dalis 30 min. 
1. Bėgimas vietoje: rankomis atsispyrus nuo sienos, dažnumui 3 kartai x 10 sek. 
2. Bėgimas dažnumui judant šonu 3 kartai x 10 sek. 
3. Šuoliukai į viršų iš gilaus pritūpimo 3 serijos x 10 kartų 
4. Šuoliukass „kengūra“ 3 serijos x 10 kartų 
5. Vyresnė grupė (2 mokymo metų) - peržiūrėti ir pakartoti pratimus: 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0  mankšta namuose 21 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=65L2CpiJVec&fbclid=IwAR1j65zNi-wL0crjGYvF77JZz2nL7XzQ25W294j6PCHMBmZAsOE_6UUg2tg
https://www.youtube.com/watch?v=65L2CpiJVec&fbclid=IwAR1j65zNi-wL0crjGYvF77JZz2nL7XzQ25W294j6PCHMBmZAsOE_6UUg2tg
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0


6. Jaunesnė grupė (1 mokymo metų) - peržiūrėti ir pakartoti pratimus: 
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk mankšta namuose 9 min. 

Baigiamoji dalis 5 min. 
1. Lankstumo ir tempimo pratimai gulint ant nugaros ir pilvo: „kryžius“ 

„špagatas“, „virvė“ 
2. Grįžtamasis ryšys su treneriu. 

 
Antradienis 

Techninis ir specialus rengimas (tenisininkų kojų darbas) 

Įžanginė dalis 10 min. 
1. Bėgimas vietoje 3 min. 
2. Šuoliukai ant kojų pirštų 2 min. 
3. Rankų sukimas į priekį ir atgal, „špagatas“, „virvė“ 5 min. 

Pagrindinė dalis 30 min. 
1. Vietoje teniso rakete iš oro atmušti kamuoliuką 100 smūgių 
2. Vietoje teniso rakete nuo žemės atmušti kamuoliuką 100 smūgių 
3. Judėjime teniso rakete nuo žemės atmušti kamuoliuką 100 smūgių 
4. Judėjime, bėgant teniso rakete iš oro atmušti kamuoliuką 100 smūgių 
5. Smūgio imitacija rakete: smūgis iš dešinės 100 kartų, smūgis iš kairės  100 kartų 
6. Smūgio imitacija rakete: žaidžiant iš oro iš dešinės 50 kartų ir kairės 50 kartų 
7. Padavimų imitacija 50 kartų 
8. Peržiūrėti video ir pagal galimybes pakartoti (tenisininkų kojų drabas): 

https://www.youtube.com/watch?v=9u2V3SkzNmk 10 min., 
Baigiamoji dalis: 

1. Lankstumo ir tempimo pratimai gulint ant nugaros ir pilvo: „kryžius“ 
„špagatas“, „virvė“ 

2. Grįžtamasis ryšys su treneriu. 
 
Trečiadienis 

Taktinis rengimas   

Įžanginė dalis 10 min. 
1. Bėgimas vietoje 3 min. 
2. Šuoliukai ant kojų pirštų 2 min. 
3. Rankų sukimas į priekį ir atgal, „špagatas“, „virvė“ 5 min. 

Pagrindinė dalis 30 min. 
1. Vietoje teniso rakete iš oro atmušti kamuoliuką 100 smūgių 
2. Vietoje teniso rakete nuo žemės atmušti kamuoliuką 100 smūgių 
3. Judėjime teniso rakete nuo žemės atmušti kamuoliuką 100 smūgių 
4. Judėjime, bėgant teniso rakete iš oro atmušti kamuoliuką 100 smūgių 
5. Smūgio imitacija rakete: smūgis iš dešinės 100 kartų, smūgis iš kairės  100 kartų 
6. Smūgio imitacija rakete: žaidžiant iš oro iš dešinės 50 kartų ir kairės 50 kartų 
7. Padavimų imitacija 50 kartų 
8. Peržiūrėti video (teniso taktika): 

https://www.youtube.com/watch?v=N5W9p7EZkiA&t=143s (9 min.) 
Baigiamoji dalis: 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
https://www.youtube.com/watch?v=9u2V3SkzNmk
https://www.youtube.com/watch?v=N5W9p7EZkiA&t=143s


1. Lankstumo ir tempimo pratimai gulint ant nugaros ir pilvo: „kryžius“ 
„špagatas“, „virvė“ 
2. Grįžtamasis ryšys su treneriu. 

 
Ketvirtadienis 

Bendras fizinis rengimas (greičio ir jėgos lavinimas) 
 
Įžanginė dalis 10 min. 

5. Bėgimas vietoje 3 min. 
6. Kojų, rankų, nugaros, tempimai,  „špagatas“, „virvė“ 5 min. 
7. Bėgimas vietoje aukštai keliant kelius 3 kartai po 20 sek. 
8. Šuoliavimas nuo vienos ant kitos kojos 3 min. 

Pagrindinė dalis 30 min. 
7. Bėgimas vietoje: rankomis atsispyrus nuo sienos, dažnumui 3 kartai x 10 sek. 
8. Bėgimas dažnumui judant šonu 3 kartai x 10 sek. 
9. Šuoliukai į viršų iš gilaus pritūpimo 3 serijos x 10 kartų 
10. Šuoliukass „kengūra“ 3 serijos x 10 kartų 
11. Vyresnė grupė (2 mokymo metų) - peržiūrėti ir pakartoti pratimus: 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0  mankšta namuose 21 min. 
12. Jaunesnė grupė (1 mokymo metų) - peržiūrėti ir pakartoti pratimus: 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk mankšta namuose 9 min. 
13. Jėgos pratimai: 

 
 

Baigiamoji dalis 5 min. 
1. Lankstumo ir tempimo pratimai gulint ant nugaros ir pilvo: „kryžius“ 

 „špagatas“, „virvė“ 
2. Grįžtamasis ryšys su treneriu. 

Penktadienis 

Taktinis ir psichologinis rengimas 
 
Įžanginė dalis 10 min. 

1. Bėgimas vietoje 3 min. 
2. Šuoliukai ant kojų pirštų 2 min. 
3. Rankų sukimas į priekį ir atgal, „špagatas“, „virvė“ 5 min. 

Pagrindinė dalis 30 min. 
1. Vietoje teniso rakete iš oro atmušti kamuoliuką 100 smūgi 
2. Vietoje teniso rakete nuo žemės atmušti kamuoliuką 100 smūgių 
3. Judėjime teniso rakete nuo žemės atmušti kamuoliuką 100 smūgių 
4. Judėjime, bėgant teniso rakete iš oro atmušti kamuoliuką 100 smūgių 
5. Smūgio imitacija rakete: smūgis iš dešinės 100 kartų, smūgis iš kairės  100 kartų 
6. Smūgio imitacija rakete: žaidžiant iš oro iš dešinės 50 kartų ir kairės 50 kartų 
7. Padavimų imitacija 50 kartų 
8. Peržiūrėti video: tenisininkų-profesionalų taktika ir psicologija): 

https://www.youtube.com/watch?v=CGRzfUccmNE 15 min., 
Baigiamoji dalis: 

1. Lankstumo ir tempimo pratimai gulint ant nugaros ir pilvo: „kryžius“ 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
https://www.youtube.com/watch?v=CGRzfUccmNE


„špagatas“, „virvė“ 
2. Grįžtamasis ryšys su treneriu. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritūpimai  
(angl. Squats) 

(1) Keturgalvis 
Šlaunies;   

(2) Sėdmens. 

 

Atsistojimai ant 
Dežės 

(angl. Step Ups) 

(1) Keturgalvis 
Šlaunies;   

(2) Sėdmens. 

 

Slidimai į Šalis 
(angl. Valslide Lunges) 

(1) Keturgalvis 
Šlaunies;   

(2) Sėdmens. 
(3) Pritraukiamasis 

Šlaunies. 

 

Dubens Kėlimas 
(angl. Hip Bridges) 

(1) Dvigalvis Šlaunies; 
(2) Sėdmens. 

 

Atsispaudimai  
(angl. Push Ups) 

(1) Trigalvis Žasto; 
(2) Krūtinės; 

(3)  Priekinė Delta 
(Pečiai). 

 

 
T- Formos Kėlimas 

Nugarai 
(angl. T- Back Raises) 

 

(1) Trapecija; 
(2) Galinė Delta 

(Pečiai); 
(3) Rombiniai. 

 

Supermenas  
(angl. Superman) 

(1) Tiesiamasis 
Nugaros 

(Nugaros Apačia); 
(2) Kvadratinis 

Juosmens; 
(3) Sėdmens. 

 

Lenta 
(angl. Plank) 

(1) Tiesusis Pilvo. 

 

 Korpuso Sukimai 
(angl. Russian Twists) 

(1) Šoniniai Pilvo 
(Įstrižiniai ir 

Skersinis). 

 




