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Turinys:



PAAUGLIAI YRA
MAŽIEJI SUAUGUSIEJI

o Nurodymai toki patys kaip suaugusiems.
o Vengti pasikartojančių pratimų.

o Fizinio aktyvumo įgūdžių formavimo svarba.
o Turi jiems būti aišku dėl ko tai daro.

o Naujovės kelias į jų smalsumą.
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Pratimų kvalifikacija

Plokštumos

Traukiamieji pratimai

(Nugara – žastinis 

raumuo).

Stumiamieji pratimai

(Krūtinė, deltos, 

dvigalvis žasto 

raumuo).

Apatinė kūno dalis.

(Keturgalvis, 

dvigalvis, sėdmenys, 

blauzdos)

Frontalinė
Įvairios traukos su 

pasipriešinimu (mirtina 
trauka).

Atsispaudimai Pritūpimai

Prisitraukimai. Spaudimas pečiams. Įtūpstai

Horizantalioji Rankų lenkimai. Spaudimas krūtinei. Mirtina trauka

Rankų tiesimai. Nusilenkimai

Pasistiebimai

Taikyti ne tik koncentrinius, bet ir izoliuotus bei ekscentrinius pratimų atlikimo tipus. 

Sagitalinė



A PRITŪPIMAI

B ATKĖLIMAS NUO GRINDŲ

C ATSISPAUDIMAI

D TRAUKA

KELIŲ 
STABILIZACIJA

Reb.

PRITŪPIMAI 
NUO PAKILOS. 
IZOMETRINIAI 
PRATIMAI.

Prad.

PRITŪPIMAI 
(SU PASUNKINIMU)

Vid.

ĮTŪPSTAI

Paž.

SĖDMENŲ 
AKTYVACIJA

DUBENS (KLUBŲ) 
IŠVEDIAI 

MIRTINA 
TRAUKA

MIRTINA TRAUKA
VIENA PUSE

KORPUSO STABILIZACIJA
(PLANK‘AS / LENTA)
 

ATSISPAUDIM
AI NUO KELIŲ ATSISPAUDIMAI ATSISPAUDIMŲ

VARIACIJOS

NUGAROS 
AKTYVACIJA

IŠSTRIŽI 
PRISITRAUKIMAI

TRAUKA PRIE 
PILVO IŠVEDUS 
DUBENĮ

TRAUKA VIENA 
RANKA

Pratimų variacijos



Pritūpimai

Kontroliuojant kūno masės centą su 
viena koja, kita koja siekiant maksimalų 
atstumą. Galima taikyti kaip testą.

Kelio stabilizacija: Žvaigždės piešimas

Atsistojimai nuo paaukštintos pakilos. 
Naudoti rankas, kaip papildomą 
atramą. Taikyti izoliuotus pratimus, 
tokius kaip ,,Kėdės laikymas“.

Pritūpimai nuo pakilos. ,,Kėdės 
laikymas.

A) Pakilimai vietoje
B) Įtūpstas atgal
C) Įtūpstas pirmyn
D) Įtūpstai žingsniuojant
E) Įtūpstai ant pakilos.

Įtūpstai ir jų variacijos.

4 Pritūpimo technikos punktai.

Kojas statyti pečių plotyje.
 Aktyvuoti nugarą, korusą, sėdmenis, 

pėdas.

1 Punktas - Stovėsena 

Nugaros pozicija, kelių pozicija, 
pėdų bei čiurnos.

3 Punktas: Žemutinė pozicija.

Paaškinti apie 3 kojų lenkimo linijas ir 
kodėl šiame punkte išvedamas tik 

dubuo.

2 Punktas: Dubens išvedimas 

Nugaros pozicija, kelių pozicija, 
pėdų bei čiūrnos.

4 Punktas: Baigiamoji pozicija.

Variacijos
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STATIŠKAS KĖLIMAS NUO GRIDŲ

„Mirties trauka“ yra ne tik 
svarbiausias pratimas, 
lavinantis tiesųjį nugaros 
raumenį, bet ir naudojamas 
judesys kasdieninėse 
veiklose.

Pirminė pozicija: pasiruošimas kėlimui
Svoris tarp pėdų. Pėdos aktyvios, dubuo pilnai 
išvestas ( Blauzdikauliai 90 laipsnių kampu). Aktyvuoti 
sėdmenis, korpusą ir nugaros plačiuosius. Įkvėpti ir 
pasiruošti kėlimui

Pagrindinė pozicija.
,,Užrakinam“ sėdmenis. Korpusas bei nugaros 
platieji aktyvūs. Pasiruošimas grįžti prie 
pradinės padėties palaipsniui.

Kėlimas.
Kelti iki kelių, nuo kelių pilnai 
įvesti dubenį. Nugaros platieji 
aktyvūs.



Rankos turi būti plačiau nei petys. 
(Nykštys turi liesti pečius). Pirštai ir 
pati plaštaka aktyvi. Alkūnės 
užrakinamos.

Rankų  pozicija
Korpusas aktyvus, tam kad 
išlaikyti stuburo stabilumą.

Korpusas 

Išlaikyti nugaros plačiuosius 
aktyvius dėl pečių ir menčių 
stabilumo. 

Petys ir mentys
Kojų raumenys taip pat aktyvūs. 
Papildomą dėmesį skirti sėdmenų 
aktyvumui.

Kojos

ATSI-SPAUDIMAS

Atsispaudimo technika

Atsispaudimai treniruoja krūtinės raumenis, trigalvio žąsto raumenis ir 
priekinę deltą. Šis pratimas yra vienas iš pagrindinių pratimų ugdant 
spaudimo galingumą. Tačiau atliekant šį pratimą netaisyklingai, galim 
gauti daugiau žalos nei naudos.



Traukos pratimai

Gerina laikyseną.
STIPRINA GALINES RAUMENŲ GRANDINES

Išlaiko mentės diskus tinkamoje pozicijoje. Stabilizuoja pečių sąnarį. 
Nugaros plačiųjų aktyvacija

Paaiškinti kaip išvesti dubenį. 
Trauka prie pilvo.

Modifikuoti ir pritaikyti pratimus pagal sugebėjimus.
Palengvinimai.

12 – 13 metų amžiaus vaikams susiformuoja laikysena, prilygstanti suaugusio 
žmogaus normaliai laikysenai. Paauglystėje, kai vyksta staigus augimas, iki tol 
nedideli vaiko laikysenos pasikeitimai tampa labiau matomi ir jie turi polinkį 
progresuoti.
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Klasės struktūravimas

Tikslų ir pratimų 
aptarimas kaip su 

suaugusiais. 

Treniruotės aptarimas
Apšilimas turi būti 

įtraukiantis ir apimti 
judesius, kuriuos 

norėsime pristatyti.

Apšilimas

Supažindinti su 
maksimaliai 2 naujais 

judesiais. 

Praktika 1.
Atlikti pratimus 

naudojant pristatytus 
judesius.

Praktika 2



Klausimai 



Ačiū už dėmesį
Teorinė ir praktinė judesių /pratimų analizė.


