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2 skyrius. Mokymo principai

Pratarmė
Visiems, kurie atliko pirmos programos užduotis, jūsų dėmesiui siūlome metinę programą, skirtą
jau patobulėjusiems 8-9 metų vaikams. Pratybų planavimas yra būtinas siekiant greitesnio tobulėjimo,
mokant, lavinant ir ugdant vaikus. Tai turi būti varomuoju veiksniu trenerių veikloje.
Manome, kad šis praktiškas ir konkretus darbas padės toliau rengti jaunuosius futbolininkus.
Programa padės treneriams įvertinti vaikų pažangą, stebėti tobulėjimą bei pratybų veiksmingumą
patikrinti siūlomais kontroliniais pratimais bei testais.
Jaunieji futbolininkai, du metus dirbę pradedančiųjų kategorijoje, turėjo pastebėti futbolo, kaip
kolektyvinio žaidimo, ypatumus. Du sezonai, per kuriuos padaromi pirmieji žingsniai, praleisti kartu su
komandos draugais klube, daugiausiai pagrįsti pramoga, bet kartu ir su mokomuoju aspektu, leidžiančiu
perteikti bazinius futbolo pagrindus. Dažniausiai po to vaikas jau yra pasirengęs pereiti į kitą lygį.
Dabar žaidėjas susipažindamas su futbolu, praleis keturis metus. Du metai bus skirti vaikams nuo 8 iki 9
metų ir du metai paaugliams nuo 10 iki 11 metų. Šis etapas žaidėjo formavime vadinamas įvadiniu.
Nuo išmokimo pastumti kamuolį ir futbolo 5 x 5 pradedančiųjų kategorijoje, jaunuolis išmoks kažką
atlikti su kamuoliu žaisdamas 7 x 7; 8-9 metų vaikas vis dar yra individualistas, bet jo futbolo filosofija
pamažu virsta kolektyvine. Draugų būrys, džiaugsmas būti draugų tarpe jam leidžia realizuoti vis labiau ir
labiau konstruktyvius junginius žaidžiant.
Prioritetiniai įvadinio laikotarpio tikslai yra technikos ir taktikos pagrindų išmokimas, jų
pritaikymas ir realizavimas žaidime paprasčiausiose jų formose. Nuolat kartojami judesiai taps
automatiški, veiksmingi, efektyvūs. Charakteringų futbolininkui judesių ir veiksmų išmokimas bus
pagrindinis tikslas įvadinio etapo pabaigoje.
Treneris turi būti reiklus jaunųjų futbolininkų atliekamų veiksmų ir judesių kokybei, vidaus darbo
taisyklių reglamentui, kad paruoštų jaunuolį perėjimui į kitą lygį. Rodyti, analizuoti, taisyti ir aiškinti,
stengtis, kad vaikas, kad ir koks bebūtų jo lygis, tobulėtų. Tokios yra pagrndinės pedagoginės savybės,
kuriomis privalo pasižymėti treneris.
Įvadinis futbolininko rengimo etapas atitinka futbolo žaidimo konstravimo pradžią. Nors visas
mokymas turi būti pagrįstas pramoga, emocijomis, tačiau vaikui turi būti suteikti futbolo technikos
pagrindai. Jaunuoliai pradeda mokytis, suprasti veiklos svarbą, pratybos tampa ir drausminimo priemone.
Kaip ir pirmoje programoje mes turėjome pagrindinį tikslą, kuris akivaizdus kiekvienose pratybose, t.y.
žaidėjo susidomėjimas tuo, ką jis daro ir trenerio kūrybiškumas jo darbe, nenaudojant šablonų, kurie
greitai atsibosta ir mažina mokymo efektyvumą.
Programos tikslai yra suskirstyti mokymo medžiagą į ciklus ir temas, adaptuotas jos poreikiams,
užpildančias spragas darbe su šio amžiaus grupėmis. Šios temos tęsiasi ir tampa vis sudėtingesnėmis
rengiant futbolininkus.
Prieš pradedant treneriams gilintis į konkrečius programos klausimus, siūlome susipažinti su kai
kuriais pagrindiniais sporto treniruotės teoriniais klausimais, be kurių sunku bus siekti užsibrėžto tikslo.
Kiekvienas save gerbiantis treneris turi žinoti ir teorinius savo darbo pagrindus, esminius sporto
treniruotės pagrindus, kurie jums pagelbės praktinėje veikloje. Juos pateikiame žemiau.

1 skyrius. SPORTINIO RENGIMO SAMPRATA
Sportinis rengimas – daugiaplanis pedagoginis vyksmas, kurio pagrindinis tikslas yra siekti
didelių sportinių rezultatų. Pradėjęs tikslinį rengimą jauname amžiuje, sportininkas bendradarbiaudamas
kartu su treneriu nueina ilgą savo galimybių tobulinimo kelią.
Nuolat didėjantis futbolininkų meistriškumas verčia trenerius ieškoti vis naujų rengimo formų ir
metodų, naujų kelių atrenkant gabiausius sportui vaikus. Bet be tinkamos atrankos, racionalių darbo
metodų parinkimo, pedagoginės kontrolės organizavimo, būtina ir tinkama trenerių kvalifikacija.
Manome, kad šis leidinys prisidės prie trenerių profesinio meistriškumo tobulinimo.
Kokio amžiaus vaikai turi pradėti sportuoti? Vienareikšmiško atsakymo į tai mokslininkai
nepateikia. Ir tai suprantama, nes lemia daug dalykų, kurie turi įtakos pradiniam rengimui. Būtent: kaip
suprantame pradinį rengimą, kokie bus mūsų darbo metodai ir formos? Logiškai mąstant, kuo
ankstyvesnis rengimas, tuo daugiau galima bus sportininkus išmokyti. Viena aišku, kad prdiniame
rengime reikia vengti ankstyvosios specializacijos, o taikyti kuo gausiau ir kuo įvairesnes rengimo
priemones (pratimus).
Sportininko motorikos galimybės yra genetiškai ribotos ir tai turi įtakos futbolininkų atrankai, nes
rungtyniaujant judėjimo aktyvumas lemia futbolininko žaidimo veiksmingumą.
Sportinis rengimas apima: atranką ir sportinį orientavimą, įvairias sportinio rengimo rūšis - techninį,
taktinį, fizinį, teorinį, psichologinį ir integralųjį, sporto treniruotę (pratybos, darbo metodai, pedagoginė
kontrolė), varžybas ir sportininko organizmo atsigavimą.
Visos sportinio rengimo sudedamosios dalys reikšmingos, tačiau akcentuoti reikėtų trenerio
gebėjimą organizuojant įvairiapusišką futbolininkų rengimą, taikyti reikiamus sporto treniruotės metodus,
sekti organizmo adaptaciją prie fizinių krūvių ir jų koregavimą atsižvelgiant į konkrečius sportininkų
testavimo rezultatus.
Būtina laikytis daugiametės sporto treniruotės metodikos, struktūros reikalavimų, nes kiekvienam
atrankos etapui būdingi vis kiti uždaviniai, skirtingi veiklos metodai, sportinio parengtumo vertinimo
kriterijai. Planingas, metodiškai teisingas sportininkų rengimas jauname amžiuje yra svarbi prielaida
sėkmingai tolimesnei jų veiklai.

2 skyrius. MOKYMO PRINCIPAI
Neabejojama, kad mokymo veiksmingumas priklauso nuo sportininkų nusiteikimo, būsimos veiklos
suvokimo ir veiklos motyvų, kurie kinta kartu su sportuojančiųjų amžiumi. Didesnį mokymo efektyvumą
galima pasiekti teisingai naudojant ir prisilaikant bendrųjų didaktikos principų:
a) sąmoningumo – sportininkai turi žinoti, kodėl atlieka vieną ar kitą pratimą. Jų veiklos pagrindu
turi būti noras tobulėti,
b) moksliškumo – visa trenerio veikla turi būti grindžiama naujausių mokslinių tyrimų išvadomis,
pavyzdžiais, treniravimo principais ir metodais,
c) aktyvumo – visiems futbolininkams turi būti sudarytos sąlygos išreikšti save, dalyvauti kūrybinėje
veikloje, dalyvauti varžybose,
d) vaizdumo – teisingam išmokimui daug reikšmės turi ne tik paaiškinimas, bet ir teisingas judesio ar
veiksmo, jo struktūros parodymas,
e) sistemingumo – visas mokymas, lavinimas turi vykti nuosekliai, planingai, nuo paprasto pereinant
prie sudėtingo, o ne chaotiškai, atsitiktinai,

f) individualumo – mokymas, ypač sudėtingesnių veiksmų, turi vykti individualizuotai, kartais net
skirtingai, nes vaikų gebėjimai nėra vienodi. Užduotis stengtis pateikti pagal sportininkų
parengtumą.
Mokant jaunuosius futbolininkus technikos-taktikos veiksmų treneriai turėtų žinoti:
1. Vaikas turi aiškiai suprasti, ką jis turi atlikti, nesigilindamas į smulkmenas. Jei bus per daug
informacijos, jis nesuvoks esmės ir veiksmas nebus atliktas teisingai.
2. Futbolininkas turi įsivaizduoti judesio atlikimą (ideomotorika) ir gebėti pasakyti jo atlikimo
judesių seką.
3. Technikos-taktikos veiksmus būtina mokyti atlikti ir silpnesne koja, būtinai į vieną ir kitą
pusę.
4. Būtina taikyti dažną, bet neilgą veiksmų mokymą. Juos geriausia jungti su įvairiais žaidimais
arba bendro lavinimo pratimais. Sekantis veiksmas mokomas nelaukiant, kol visiškai bus
išmoktas ankstesnis.
5. Prainaime rengime turi vyrauti daug ir kuo įvairesnių, nestandartinių judesių ir jų junginių:
pvz., greitas bėgimas atbulomis, ropomis ant čiužinio ir kuliaviestis ir pan. Judesių gausa leis
panaudoti ir jų pagrindu sukurti naujus judesius, kurie būdingi futbolininkui.
6. Pirmiausiai ir dažniausiai stengtis panaudoti visuminį (ištisinį), o ne dalinį mokymo metodą.
Būtina atsižvelgti į individualius kiekvieno vaiko gabumus ir fizines galias.
7. Mokymo efektyvumui reikšmės turi ir psichologiniai aspektai: vaikų emocinė būsena, dėmesio
koncentravimas. Visa tai galima pasiekti įvadinėje dalyje taikant tam tokrus fizinius pratimus
ir žaidimus.
8. Teisingam veiksmų išmokimui reikšmės turi judesių amplitudė, atlikimo greitis, jėga, darbo ir
poilsio derinimas.
9. Teisingas, net ir be priekaištų, veiksmų atlikimas pratybose dar negarantuoja jų kokybiško
atlikimo rungtyniaujant. Tam reikalingos ir adekvačios pratimų atlikimo sąlygos pratybose.

3 skyrius. MOKYMO METODAI
Matome, kad mokymo sėkmė priklauso nuo daugelio dalykų. Vienas iš jų – tinkamas mokymo
būdų parinkimas ir pritaikymas perteikiant mokymo medžiagą. Mokymo metodai parenkami atsižvelgiant
į mokymo turinio specifiką, mokymo etapo uždavinius, futbolininkų ypatumus (amžius, gabumų ir
gebėjimų lygį), turimas mokymo priemones. Mokymo metodai teoriškai skirstomi (Stonkus 2002):

Mokymo metodai

Vaizdiniai, žodiniai
•
•
•

aiškinimo,
rodymo,
žinių, įgūdžių
tikrinimo

Praktiniai
- vientisinis,
- dalinis,
- kartojimo,
- klaidų taisymo,
- sportininkų veiklos
- organizavimo,
- įgūdžių tikrinimo

4 skyrius. VAIKŲ FIZINIO IŠSIVYSTYMO VERTINIMAS
Nors fizinį išsivystymą nustatyti gali gydytojas, tačiau žinoti pagrindinius metodus privalo ir
treneris. Teorinės žinios leis iš karto, vizualiai įvertinti vaikų fizinį išsivystymą. Fizinis žmogaus
išsivystymas – tai kūno ir kai kurių funkcinių savybių visuma, kuri priklauso nuo daugelio dalykų:
paveldėjimo, persirgtų ligų, gyvenimo būdo ir sąlygų, fizinio aktyvumo.
Taikomi du tyrimo metodai: antroposkopija ir antropometrija.
Antroposkopija tai paprastas išorinis žmogaus apžiūrėjimas. Stebint iš šono nustatoma stuburo, pečių
padėtis. Stebint iš nugaros – stuburo tiesumas, pečių linija, kojų tiesumas. Futbolininkams labia svarbu
nustatyti pėdos skliauto formą. Plokščiapėdiškumas trukdys sportinių rezultatų siekimui.
Antropometrijos metodu atliekami konkretūs kūno matavimai: ūgis, ūgis sėdint (skirtumas dalinai parodo
kojų ilgį), kūno masė. Krūtinės apimtis matuojama lanksčia matuokle, uždėjus ją po mentėmis ir laikant
horizontaliai. Matuojama tiriamajam įkvėpus, iškvėpus ir ramybės būsenoje. Skirtumas tarp rodiklių
įkvėpus ir iškvėpus vadinamas krūtinės ląstos ekskursija, kurios dydis rodo kvėpavimo raumenų funkcinį
pajėgumą ir krūtinės ląstos paslankumą. Klubų apimtis matuojama per storiausią sėdmenų vietą. Šiuo
metu paplitęs kūno masės indekso (KMI) skaičiavimas, kai svoris (kg) dalijamas iš ūgio (m).
Gyvybinio plaučių tūrio (GPT) nustatymas spirometru. Tiriamasis giliai įkvepia ir pučia į spirometro
vamzdelį. Gauti rezultatai rodo maksimalią plaučių ventiliaciją (kartojama du-tris kartus).

5 skyrius. VAIKŲ PSICHINIO VYSTYMOSI YPATUMAI
Bendroje jaunųjų futbolininkų rengimo sistemoje daug dėmesio turi būti skiriama vaikų ugdymui,
mąstymo lavinimui, akiračio plėtimui. Treneriui labai svarbu su įvairaus amžiaus vaikais dirbti
išmintingai, atsižvelgiant į jų psichikos vystymosi dėsningumus. Gerai žinodamas vaikų psichikos
galimybes, treneris gebės pasiekti, kad jaunųjų futbolininkų mokymas, rengimas ir ugdymas taptų
visaverčiais veiksniais ir padėtų siekti pagrindinio tikslo – parengti didelio meistriškumo žaidėjus.
Psichikos vystymasis 7-11 gyvenimo metais.
Iš esmės keičiasi vaiko padėtis visuomenėje, veiklos turinys ir pobūdis, nes mokykla – naujas
gyvenimo laikotarpis. Vaiko elgesį apsprendžia tiesioginių pareigų atlikimas: gerai mokosi – giria, blogai
–peikia, bara. Vaikas sąmoningai supranta, kas gerai ir kas blogai. Visi vaikai nori mokytis, tačiau ne visi
tam pasirengę. Kai kurie į mokymąsi žiūri kaip į žaidimą. Todėl juos reikia įtraukti į kolektyvinę veiklą,
skatinti norą bendrų užduočių atlikimui. Kiti negali atlikti užduočių, nes nesugeba susikaupti, galvoti,
todėl mokytojui-treneriui į tai reikia atsižvelgti, žinoti didaktikos principus ir individualizuoti mokymą,
rezultatus vertinti pagal tai, kaip jie pasiekti.
Futbolo pratybose vaikų pastangas labiausiai stimuliuoja ne veiklos turinys, o paprasti ir
konkretūs veiklos motyvai: pelnyti trenerio, draugų pagyrimą, gero žaidėjo reputaciją, parodyti savo
gebėjimus, išsiskirti iš kitų. Didžiausią emocinį pasitenkinimą vaikams teikia ne sudėtingos, o paprastos ir
efektingos žaidimo situacijos: draugo apžaidimas, pelnytas įvartis ir pan.
Treneris turi žinoti ir atkreipti dėmesį į tai, kad atliekant technikos veiksmus dažnai dirba daug
pašalinių raumenų, būna didelis valios pastangų sukaupimas. Visa tai sparčiai didina vaikų nuovargį. Jį
sumažinti padės poilsio pertraukėlės ir emocingi pratimai bei žaidimai. Nepaisant to, vaikų centrinėje
nervų sistemoje (CNS) vykstantys procesai labilūs. Vaikai geba formuoti įvairius ryšius, todėl pajėgūs
greitai išmokti naujų judesių. Kita vertus, dėl per didelio emocinio jaudrumo, kai jaudinimo procesai
nustelbia slopinimo procesus, treneriui kartais gali būti sunku rasti bendrą kalbą, išreikalauti tiksliai atlikti
visas užduotis. Aiškiai suvokę konkrečius trenerio keliamus tikslus ir reikalavimus, jaunieji futbolininkai
lengviau įveiks sunkumus. Tai labai svarbu ugdant valios savybes. Nepakankamai išlavėjusi valios

valdymo funkcija yra vienas būdingiausių neigiamų šio amiaus vaikų bruožų. Per pratybas svarbu ugdyti
savitvardą, kantrumą, ryžtingumą. Tai pasiekiama tinkamai organizuojant pratybas, palaikant jose
drausmę ir tvarką.
Tokios savybės kaip iniciatyvumas ar savarankiškumas šio amžiaus futbolininkams nėra
pagrindinės, todėl būtina trenerio parama ir palaikymas. Ypač atidus treneris turi būti ir daug dėmesio
skirti vaikų nesusivaldymo faktams, šiurkštumui, konfliktinių situacijų sprendimui.

6 skyrius. PAGRINDINIŲ FIZINIŲ YPATYBIŲ LAVINIMAS
Fizinis rengimas – pagrindinė žmogaus harmoningo ugdymo bei sporto treniruotės sudedamoji
dalis. Literatūroje randama nemažai duomenų apie nervų-raumenų aparato, širdies kraujagyslių,
kvėpavimo sistemos funkcijų kitimą organizmui augant. Skirtingi organai, skirtingos funkcinės sistemos
ir jų elementai amžiaus aspektu vystosi netolygiai. Pasirodo, kad toks vystymasis kaip tik ir sąlygoja
patikimą organizmo funkcionavimą. Pirmiausia vystosi ir subręsta tos funkcinės sistemos ir jų elementai,
kurie labiausiai reikalingi tam tikru amžiaus periodu. Todėl treneriams, dirbantiems su jaunaisiais
sportininkais, būtina įvertinti jauno organizmo ypatumus ir organizuoti sportinę veiklą nepažeidžiant jų
natūralaus vystymosi.
Žmogaus fizinės ypatybės – jo gebėjimų pagrindas. Kaip ir daugelis gebėjimų, taip ir fizinės
ypatybės, daugeliu atvejų geneiškai paveldimos. Teisingai nustačius ir įvertinus fizines ypatybes bei
teisingai metodiškai jas lavinant (akcentuojant tam tikrais amžiaus tarpsniais), galima pasiekti maksimalių
sportinių rezultatų. 7-8 gyvenimo metais, per pirmąjį augimo laikotarpį (kūdikystė-ankstyvoji vaikystė),
organizmo išsivystymas pasiekia 50 proc. suaugusio žmogaus lygio (Scammon). Vėliau ypač palankus
amžius lavinti vikrumą (judesių įvairovė), greitumą (judesių dažnumas), lankstumą (judesių amplitudė),
pusiausvyrą.
Ištvermė. Sporto teorijoje ir praktikoje skiriamos dvi ištvermės rūšys - bendroji ir specialioji.
Bendroji I. – tai organizmo gebėjimas atlikti ilgą laiką vidutinio intensyvumo, aerobinio pobūdžio darbą,
kuriame dalyvauja didelės raumenų grupės. Specialioji ištvermė – organizmo gebėjimas priešintis
nuovargiui atliekant specifinę, būdingą tik futbolininkui veiklą, dažnai maksimalių organizmo funkcinių
galimybių mobilizacija. Apie 80 % futbolininko veiklos rungtyniaujant sudaro aerobinis darbas. Aerobinė
ištvermė lavinama tolyginiu metodu, t.y. nekeičiant pratimo atlikimo intensyvumo (tolygus valandos
bėgimas), arba intervaliniu metodu, kai darbo ir poilsio trukmė reglamentuota.
Tai genetiškai paveldima fizinė ypatybė. Be to, reikia atsižvelgti ir į palankiausius ištvermės
lavinimo amžiaus tarpsnius. Ji geriausiai lavėja 7-16 vaiko gyvenimo metais. 8-9 metų vaikams
specialioji ištvermė specializuotais pratimais nelavinama, o bendroji lavinama tolyginiu bėgimu, bėgant
atkarpas su poilsio pauzėmis, įvairiais kitų sporto šakų pratimais bei žaidimais. Pagrindinis veiksnys,
nulemiantis ištvermės pasireiškimą, yra organizmo gebėjimas aprūpinti dirbančius raumenis
energetinėmis medžiagomis, todėl energetinio potencialo didinimas ir yra pagrindinis uždavinys lavinant
ištvermę.
Jėga. Žmogaus jėga suprantama kaip gebėjimas raumenų pastangomis įveikti pasipriešinimą arba
jam priešintis. Jėga gali pasireikšti raumens ilgiui nekintant, bet esant tam tikram jo įtempimo laipsniui.
Tai yra izometrinis (statinis) raumenų darbo režimas. Kai atliekant darbą raumens ilgis keičiasi, tai toks
raumens darbo režimas bus izotoninis (dinaminis), būdingas sportinių žaidimų sportininkams. Dirbdamas
izotoniniu (dinaminiu) režimu raumuo gali trumpėti arba ilgėti. Jam trumpėjant, bus koncentrinis arba
nugalintis pasipriešinimą raumens darbo režimas. Raumeniui ilgėjant darbo režimas bus nusileidžiantis,
ekscentrinis. Pagrindinės jėgos fizinės ypatybės pasireiškimo rūšys futbole yra staigioji jėga (vienkartinis
raumens susitraukimo galingumas), greitumo ištvermė ir jėgos ištvermė. Svarbu žinoti, kad šiame vaikų
amžiuje specialiomis priemonėmis jėga nelavinama. Pagrindiniai dinaminės jėgos lavinimo momentai
naudojami paprastų pratimų, žaidimų, estafečių pagalba. Tai įvairūs šuoliavimo, ropojimo, laipiojimo,

kimštinių kamuolių pernešimo ir mėtymo pratimai, akcentuojant judesių įvairumą ir jų junginius.
Lavinamos viso kūno stambiųjų raumenų grupės. Tikslinga jėgos lavinimą derinti su greitumo, vikrumo ir
lankstumo lavinimu. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šio amžiaus vaikų kaulai, raumenys, sąnariai ir
sausgyslės dar nėra pasirengę įtemptai dirbti, lengvai pažeidžiami, todėl galimos traumos. Ypač dažnai
pažeidžiamas vaikų stuburas. Pasitarus su specialistais būtini ir nugaros raumenų stiprinimo pratimai.
Greitumas. Greitumas – tai žmogaus gebėjimas kuo greičiau įveikti tam tikrą nuotolį per kuo
trumpesnį laiką. Tai įgimta, labai svarbi, kompleksinė fizinė ypatybė. Šiame amžiuje patartina ją lavinti
taip pat įvairių judriųjų žaidimų, estafečių pagalba. Svarbus momentas – lenktyniavimas, pratimo
atlikimas maksimaliomis pastangomis, akcentuojant judesių dažnumą, reakciją į signalą (dirgiklį),
vienkartinio judesio atlikimo greitį. Treneris turi būti atidus vaikams, stebėti jų nuotaikas, laiku suteikti
poilsį. Svarbu akcentuoti atliekamų judesių dažnumą ir kuo įvairesnius pratimus bei judesius.
Treneris turi žinoti, kad greitumas efektyviausiai lavinanas palengvintomis sąlygomis, po tinkamo
apšilimo (bėgimas į nuokalnę, tempimo gumų panaudojimas). Raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo
greitis priklauso nuo jo temperatūros (optimali temperatūra - 20-22 laipsniai, greitumas pagerėja 6-8
proc.). Trumpą raumens darbo trukmę bei apimtį sąlygoja nedidelis pagrindinės energetinės medžiagos kreatinfosfato kiekis raumenyse. Kuo jaunesnio amžiaus sportininkai, tuo ilgesnės turi būti poilsio pauzės
(nuo30 sek iki 3 min.) energetiniam potencialui atgauti. Atliekant mankštą svarbu naudoti raumenų
tempimo pratimus. Jie taip pat pagerina raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo laiką (tiesioginė įtaka
greitumui). Tačiau piknaudžiauti tokio pobūdžio pratimais nevertėtų, nes jie jauniesiems futbolininkams
gali turėti ir neigiamą poveikį (per didelis raiščių ir raumenų ištempimas sumažina jų apsaugines
funkcijas). Svarbiausios greitumo pasireiškimo formos yra greitumo jėga ir greitumo ištvermė. Greitumo
jėgos pavyzdys – max.greičio palaikymas viduryje distancijos bėgant 30 m nuotolį (iki 10 sek.).
Greitumo ištvermė pasireiškia daug kartų submaks. pastangomis įveikiant eilę trumpų atkarpų
esant minimaliam nuovargiui: pvz., grįžtamasis (,,šaudyklinis’’) bėgimas.
Lankstumas. Svarbi fizinė ypatybė, kuri turi įtakos kitų fizinių ypatybių pasireiškimui. Tai
gebėjimas atlikti judesius kuo didesne amplitude. Judesio amplitudę įtakoja raumenų, raiščių
elastingumas, sąnario forma, raumenų temperatūra. Futbole judesių paslankumas svarbus dubens sąnariui,
smūgiuojant kamuolį galva ir koja, pėdos (čiurnos) sąnariuose. Palankiausias amžiaus tarpsnis lankstumo
lavinimui yra 11,5 – 14,5 metų. Tai greitai lavinama fizinė ypatybė, tačiau nelavinama ji taip pat sparčiai
mažėja. Ypač reikšminga atliekant technikos veiksmus su kamauoliu.
Vikrumas. Tai žmogaus gebėjimas greitai, tiksliai atlikti judesius kintamose sąlygose ir
gebėjimas greitai išmokti naujų. Palankiausi amžiaus tarpsniai lavinti vikrumą yra nuo 3 iki 9,5 metų ir
nuo 10 iki 11,5 metų.
Naudoti įvairius bėgimo, šuoliavimo pratimus iš įvairių, nestandartinių padėčių, atlikti pratimų junginius,
akcentuoti atlikimo greitį, judesių dažnumą ir įvairumą.
Koordinacija – gebėjimas atlikti judesius greitai ir tiksliai. Ypatybė labai artima vikrumo fizinei
ypatybei. Reikšmės turi CNS, raumenų tonusas, tarpraumeninė koordinacija. Tiek vikrumas, tiek
koordinacija įtakoja sportininkų technikos veiksmų išmokimą ir atlikimą žaidžiant. Taip pat lavinama
atliekant įvairius nestandartinius judesius ir jų derinius.

Pagrindinių fizinių ypatybių lavinimo metodika

Fizinė ypatybė

Bendroji
ištvermė
Greitumas

Jėga

Palankus
lavinti
amžiaus
tarpsnis
7-16

4-7,9-11,13-15
9-11;
13-14;
16-18;

Darbo trukmė

Ištisinis,
intervalinis
Kartotinis,
Lavinama palengvintomis
sąlygomis
Kartotinis
Kartotinis
Maks.pastang.

20-60 min

Greitumo jėga

12-15

Kartojimo,
Aktyvus,
pasyvus
Kartotinis,

Greitumo
ištvermė

16-18

intervalinis

Lankstumas

7-10; 13

Lavinimo metodas

Kartojimų skaičius
serijoje

Serijų skaičius

-

-

-

2-6 kartai

2-4 k

6-8min

2-3 min.

2-4 kart.

-

-

3-5s;
5-15 s

15-30 s

4-6 k

2-3

5-7 min

Max.intensyvumas
iki 10 sek.

30-60 sek

2-6 kartai

2-4 k

6-8min

Apimties lavinimas,
30-60 sek.

60-90 sek.

2-6 k

2-6k

5-6 min

Galingumo
lavinimas,
15-30 sek
Iki 2-3 sek

90-120 sek.

2-4 k

2-4k

6-8 min

30 -60s

4-6 k

2-3

6-8 min

Max.intensyvumas
iki 10 sek
4-12 k.

Poilsis tarp kartojimų

Pulsas 90-110; 120130;140-150;
30s-3 min.

Poilsis tarp
serijų

1-3 kart.

Submax.
Intensyvumas

Staigioji jėga

9-15

Kartotinis

Jėgos ištvermė

16-18

Intervalinis,

30-60 sek

30-60 sek

4-6 k

Pratybos ratu

30-60 sek

30-60 sek

9-12 stot.

2-4 k

2-4 rateliai

5-6 min

7 skyrius. FUTBOLININKŲ PARENGTUMO NUSTATYMAS IR ĮVERTINIMAS
Treneris turi žinoti, kaip sportininkų organizmas prisitaiko prie fizinių krūvių, kokios organizmo
sistemos ir funkcijos tobulėja, o kokios atsilieka. Tai pamatysime sekdami rezultatų kitimą. Būtina
stebėti sportininkų būseną, keisti užduočių sudėtingumą, todėl būtinas reguliarus įvairių parengtumo
rūšių tyrimas, rodiklių fiksavimas ir rezultatų analizavimas.
Pedagoginei kontrolei atlikti gali būti taikomi kontroliniai pratimai, kuriuos nuolat sugalvoja ir
taiko treneris pagal esamas sąlygas, turimą aparatūrą, arba taikomi standartizuoti pratimai - testai, kurie
turi atitikti tam tikrus reikalavimus.
Geriausia, kai kontroliniai pratimai ar testai atliekami natūraliose sąlygose, aikštėje. Tačiau su
jauno amžiaus futbolininkais treneris gali atlikti ir sporto salėje, tačiau skirtingose sąlygose gautų
rodiklių lyginti negalima. Kuo didesnis sportininkų meistriškumas, tuo daugiau ir įvairesnių atliekama
tyrimų. Tuomet atliekama kompleksinė sportininkų parengtumo ir funkcinės būklės kontrolė.
Pagrindinis pedagoginės kontrolės tikslas – sekti rezultatų kitimą, analizuoti jų pokyčių priežastis ir
laiku koreguoti futbolininkų rengimą.
Fizinio parengtumo nustatymas
Jėgos nustatymas. Šiame amžiuje jėgos nustatymui naudojama:
plaštakos dinamometrija (kaire ir dešine rankomis). Kimštinio kamuolio metimas nuotoliui. (dviem
rankomis per save arba metant pirmyn, kamuolį laikant tarp kojų).
Rankų jėgos ištvermė. Atsispaudimai nuo žemės (liemuo tiesus, lenkiamos ir tiesiamos tik rankos).
Prisitraukimai prie skersinio (kojos suglaustos, smakras turi pakilti virš skersinio).
Staigioji jėga. Horizontalus šuolis aukštyn ant kontaktinės platformos be rankų mosto ir mojant
rankomis. Vertikalus šuolis į tolį iš vietos atsispiriant abiem kojom. Nustatomas vienkartinis raumens
susitraukimo galingumas.
Greitumas ir jo pasireiškimo formos. 20 m ar 30 m bėgimas iš vietos ir įsibėgėjus.
Ištvermė ir jos pasireiškimo formos. 60, 100 ar 200 m bėgimas laikui.
Vikrumas. Pats paprasčiausias, nereikalaujantis specialių prietaisų yra šuoliavimo kvadratuose testas.
Brėžiamos dvi statmenai susikertančios linijos. Vienos iš jų gale pažymima dar viena linija, nuo kurios
pradedamas testas. Šokama pirmyn abiem kojom į pirmą kvadratą, po to įstrižai pirmyn dešinėn į antrą,
kairėn į trečią, atgal įstrižai dešinėn ir vėl kairėn į šalį į pirmąjį kvadratą. Po dešimties sekundžių
duodama komanda ,,stop“ ir skaičiuojami šuoliai. Vaikams geras rezultatas būtų apie 25 šuoliai.

Lietuvos futbolininkų šuolio aukštyn (cm) be rankų mosto modeliai (cm)
Lygiai
Amžius, m.
9
10

1 lygis

2 lygis

3 lygis

4 lygis

5 lygis

≤ 19 cm
≤ 19 cm

20 – 21 cm
20 – 23 cm

2 – 26 cm
24-27 cm

27 – 29 cm
28 – 30 cm

30 cm ≤
31 cm ≤

Lietuvos futbolininkų 30 metrų bėgimo įsibėgjus modeliai
Lygiai
Amžius, m.

1 lygis

2 lygis

3 lygis

4 lygis

5 lygis

9

≤ 6,15 s

6,14 - 5,53 s

5,52 - 4,76 s

4,75 - 4,46 s

4,45 s ≤

10

≤ 6,05 s

6,04 – 5,42 s

5,41 – 4,73 s

4,72 – 4,31 s

4,30 s ≤

20 m bėgimo iš aukšto starto rodikliai (Fetz, 1983).
Amžius

Rezultatas

8-10 metų vaikai

4,5-4,0 s

Techninio parengtumo nustatymas
Specialaus techninio parengtumo nustatymui sporto praktikoje gali būti taikomi šie pratimai ir testai:
1. Žongliravimas kamuoliu kojomis ir galva vietoje. Fiksuojamas kamuolio atmušimų kiekis.
2. Kamuolio varymas tiesiąja fiksuojant laiką. Nurodyti kamuolio lietimų skaičių.
3. Kamuolio varymas gyvatėle aplink kliūtis vidine, išorine pėdos puse, silpnąja ir pagrindine koja
(šeši stoveliai kas du matrai) fiksuojant laiką.
4. Kamuolio varymas gyvatėle tarp stovelių (keturi stoveliai, kas keturi matrai) ir kamuolio
smūgiavimas į vartus oru. Fiksuojamas tikslumas ir laikas. Naudojamas didesnio meistriškumo
futbolininkams.
5. Kamuolio smūgiavimas nuotoliui (oru), kaire ir dešine kojomis.
6. Kamuolio smūgiavimas tikslumui. Smūgiuojama į tam tikrą vartų dalį arba kitą taikinį.
7. Kamuolio įmetimas iš užribio. Stebimas teisingas atlikimas ir kamuolio numetimo nuotolis.

8 skyrius
Programos paaiškinimai
Ciklai yra suskirstyti pagal sekančias temas:
- programoje vyrauja technikos mokymas, jis dar kartojamas teminiuose žaidimuose ;
- individualios taktikos dalis pratybos duoda pradinį suvokimą, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje.
Vaikui reikia leisti pirma pačiam pabandyti surasti išeitis, esamos situacijos sprendimo būdus ir tik po to
teikti paaiškinimus ;
- kolektyvinės taktikos dalis yra pagrįsta vaidmens ir pozicijos supratimu komandoje, taip pat
supažindinant žaidėjus su pirmosiomis žaidimo taisyklėmis futbolui septyniems ;
- fizinių ypatybių lavinimas vyksta žaidžiant daug ir įvairių žaidimų, atliekant šuoliukus, akcentuojant
judesių koordinaciją, dažnumą ir tikslumą. Tai būtinos sąlygos greitumo pasireiškimui. Ištvermė
lavinama taip pat tiesiog žaidžiant ;
- rungtynės nesudaro pagrindinės specifinio darbo dalies, jos tiesiog yra sportinio rengimo ciklo dalis,
kur žaidėjas bando pagal galimybes pritaikyti tai, ką išmoko.
Pagaliau, kad būtų galima geriau įvertinti žaidėjo tobulėjimą, yra pateikiami tecninio ir fizinio
parengtumo įvertinimo pratimai bei testai, kuriuos (pasirenkant) reikėtų atlikti bent kartą per mėnesį.
8-9 metų amžiaus vaikų metinė rengimo programa susideda iš:
- tikslų pagal temas,
- tipinių pratybų,
- darbo ciklų pagal pratybas,
- 60 pratybų,
- 480 pratimų - nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio, kuriuos galima pritaikyti atitinkamai pagal
asmeninę trenerio veiklos filosofiją ir prikalusomai nuo žaidėjų lygio.

9 skyrius
METINĖ ROGRAMA PAGAL TECHNINIO, TAKTINIO IR FIZINIO
RENGIMO TIKSLUS
TECHNIKOS TIKSLAI : GALĖTI ŽAISTI (ciklas A)
Ciklas A1, pratybos Nr. 1 - Nr. 12
Mokymas: driblingas, kamuolio varymas ir klaidinamieji veiksmai (12 pratybų)
Ciklas A2, pratybos Nr.13-Nr18
Mokymas: kamuolio stabdymas (6 pratybos)
Ciklas A3, pratybos Nr. 19-26
Mokymas: artimas kamuolio perdavimas (8 pratybos)
Ciklas A 4, pratybos Nr. 27-Nr. 34
Mokymas: kamuolio stabdymas tam tikra kryptimi (8 pratybos)
Ciklas A5, pratybos Nr. 35-Nr. 38
Mokymas: vidutinis kamuolio perdavimas (4 pratybos)

Ciklas A6, pratybos Nr. 39-Nr. 48
Junginys : kamuolio perdavimas + kamuolio stabdymas (10 pratybų)
Ciklas A7, pratybos Nr. 49 - Nr. 54
Mokymas: smūgiavimas į vartus (6 pratybos)
Ciklas A8, pratybos Nr. 55- Nr. 60
Mokymas: smūgiavimas galva žaidžiant (6 pratybos)
Visus metus:
per pertraukas lėtai atlikti daug ir įvairių pratimų su kamuoliu (120 kartų po 5’)
Nedaryti:
Tolimo kamuolio perdavimo oru. Smūgių į vartus virš sienelės.
Kamuolio sustabdymo krūtine ir šlaunimi, dvikovų. Skriejančio kamuolio perdavimo.
INDIVIDUALIOS TAKTIKOS TIKSLAI : MOKĖTI ŽAISTI (ciklas B)
Ciklas B1, pratybos Nr. 01-Nr. 06
Mokymas žaisti esant lygiam žaidėjų skaičiui puolant (6 pratybos)
Ciklas B2, pratybos Nr. 07 - Nr. 12
Mokymas žaisti esant lygiam žaidėjų skaičiui ginantis (6 pratybos)
Ciklas B3, pratybos Nr. 13 - Nr. 26
Mokymas žaisti esant žaidėjų skaičiaus persvarai puolant (14 pratybų)
Ciklas B4, pratybos Nr. 27-Nr. 40
Mokymas žaisti esant žaidėjų skaičiaus persvarai ginantis (14 pratybų)
Ciklas B5, pratybos Nr. 41 - Nr. 50
Mokymas žaisti esant mažesniam žaidėjų skaičiui puolant (10 pratybų)
Ciklas B 6, pratybos Nr. 51 - Nr. 60
Mokymas žaisti esant mažesniam žaidėjų kiekiui ginantis (10 pratybų)
KOMANDINĖS TAKTIKOS TIKSLAI : MOKĖTI ŽAISTI KARTU (ciklas C)
Ciklas C1, pratybos Nr. 01, 02,15,16,29,30,43,44
Laisvas žaidimas (8 pratybos)
Ciklas C2, pratybos Nr. 03,04,17,18,31,32,45,46
Mano komanda turi kamuolį, iš gilumos veržiuosi link varžovų vartų (8 pratybos)
Ciklas C3, pratybos Nr. 05,06,19,20,33,34,47,48,49,50
Mano komanda turi kamuolį, aš teisingai užimu savo zoną puolant (10 pratybų)
Ciklas C4, pratybos Nr. 07,08,21,22,35,36,51,52
Mano komanda turi kamuolį, aš teisingai užimu savo zoną ginantis (8 pratybos)
Ciklas C5, pratybos Nr. 09,10,23,24,37,38,53,54,55,56

Mano komanda turi kamuolį, aš išplečiu žaidimą į aikštės kraštus puolant (10 pratybų)
Ciklas C6, pratybos Nr. 11,12,25,26,39,40,57,58
Mano komanda turi kamuolį, aš atsitraukiu į kraštą ir tampu puolėju (8 pratybos)
Ciklas C7, pratybos Nr. 13,14,27,28,41,42,59,60
Mano komanda prarado kamuolį, kur bebūčiau, aš bandau jį atkovoti (8 pratybos)
FIZINIO RENGIMO TIKSLAI
Specifika - greitumas:
Staigioji jėga ir reakcija, lokomocinis greitumas (12 pratybų)
Specifika - koordinacija:
Šuoliukai, pratimų įsiminimas,
Koordinacija,
Pusiausvyra,
vikrumas/judrumas (lavinama pakaitomis reikalaujant pratimų atlikimo kokybės be greičio (24
pratybos) ir kokybės atliekant pratimus greitai (24 pratybos).
Specifika - lankstumas:
Raumenų tempimo pratimai (30 kartų po 5’)
Ištvermė lavinama žaidimų metu.
Draudžiama:
Aktyvus pasipriešinimas (dvikovos su užduotimis) ir raumeningumo didinimas
TEORINIS RENGIMAS
Taisyklės:
Žaidimo taisyklių aiškinimas (visus metus).

10 skyrius
TIPINĖS PRATYBOS

TIPINĖS PRATYBOS
Tikslai
Apšilimas:
grupės dėmesio
koncentravimas
Poilsis:
kamuolio valdymas
Lavinti judrumą:
fizinis rengimas

Techninis darbas
Techninis darbas
žaidimo forma
Individualios
taktikos
darbas
Poilsis:
veiksmai su kamuoliu
Kolektyvinė taktika :
žaidimas

Turinys
Žaidimas-testai:
Su tema: 4x4; 5x5, 6x6 ribotame plote, Žongliravimas prieš žaidimą.
Žongliravimo testai.
Individualus judesio išreiškimas:
žaidžiama su kamuoliu bandant atskleisti viską, ką galima su juo padaryti
Estafetės-testai:
Koordinacija su kamuoliu ir be kamuolio, greitumas.
Staigus pagreitėjimas (10 m) arba reakcijos greitis (-10m) su bėgimo krypties keitimu, šuoliukais, žaidimo
forma. ,,Šaudyklės’’ testas 4x10m

Trukmė
10’

05’
10’

Pratimas. Pagal ciklą A:
išmokimas ir judesių tobulinimas pratimą baigiant smūgiavimu į vartus aikštėje
Žaidimas:
parengiamasis žaidimas, teminis žaidimas ir žaidimas rungtyniaujant pagrįsti techniniu darbu (cikle A).

15’

Pratimas. Pagal ciklą B:
1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 2x3 su ar be vartininko nurodytame plote
Individualus judesio išreiškimas/poilsis:
Žaidžiama su kamuoliu bandant atlikti viską, ką galima su juo padaryti arba raumenų tempimo pratimų
mokymas
Rungtynės. Pagal ciklą C:
7x7 su vartininkais. Kontroliuojamas (mokomasis) žaidimas, žaidėjams žaidžiant aikštėje pagal ciklo
reikalavimus, po to - laisvas žaidimas. Paskutinių pratybų metu antrųjų rengimo metų futbolininkams leisti
žaisti 9x9.
Visiems pratimams:
Pasirenkant pratimus pirmenybę teikti tiems, kuriuose daugiausiai valdomas kamuolys. Vaikas turi liesti
kamuolį kas 10”-15”. Vengti eilių, jei reikia - padaryti po keletą aikštelių. Būti reikliam duotų nurodymų
vykdymui. Kuo daugiau pramogų ir emocijų.

15’

Poilsis - diskusija:
Tarp pratimų nepamiršti raumenų tempimo pratimų + gėrimas.
Panaudoti laiką prieš treniruotę ar rūbinėje po treniruotės, padiskutuoti su žaidėju apie jo žaidimą, stengtis
suprasti jo mąstymą.
Grįžti prie įvykusių rungtynių analizės. Futbolo taisyklių aiškinimas.

Priemonės

15’

05’
20’

Kiekvienoms
pratyboms
paruošti skirtingų
spalvų
marškinėlius, po
vieną kamuolį
kiekvienam
žaidėjui.

Visos įmanomos
smulkiosios
priemonės:
lėkštelės, lazdos,
lankai, stoveliai,
stulpeliai,
Gaivūs gėrimai.

11 skyrius

Metinės darbo programos sudarymas ciklais

Metinės darbo programos sudarymas ciklais
Norėti žaisti

Poilsio laikas

Apšilimas

Pertrauka

Specifinė fizinė
būklė

Galėti žaisti kartu
Žaidimas (ciklas A)
Technkos mokymas
žaidžiant

Galėti žaisti techniškai
Pratimai (ciklas A)

Judėjimas su
kamuoliu

Trukmė 10’

Trukmė 5’

Trukmė 10’

Trukmė 15’

1

Rankos: kamuolio
perdavimas 10’

Technikos
veiksmas

Kamuolio varymas ir
valdymas, bėgimas

2

Kojos: smūgiuoti į
vienus vartus su
vienu vartininku

Pasikelti
kamuolį

Testas:
Greitumas,
4x10m
Koordinaciniai
pratimai

3

Testai:
žongliravimas

Technikos
veiksmas

Vengti kliūčių,
be dvikovos

Kamuolio varymas
ir
valdymas,bėgimas

4

Rankomis:
smūgiuoti
į
vartininko ginamus
vartus
Žongliravimas:
stipriąja ir silpnąja
kojomis

Pasikelti
kamuolį

Vengti kliūčių
su dvikova

Kamuolio varymas
valdymas, bėgimas

Technikos
veiksmas

Vengti kliūčių ir
varžovo, be
dvikovos

Driblingas gyvatėle ir
klaidinamieji veiksmai

6

Bėgimas vorele

Pasikelti
kamuolį

Vengti kontakto
su kliūtimis ir
varžovu

Driblingas gyvatėle ir
klaidinamieji veiksmai

7

Žongliravimas:
kojomis, pakaitomis

Technikos
veiksmas

Šuoliukai į
priekį be
dvikovos

Driblingas ir
klaidinamieji veiksmai
priešais varžovą

Judrusis žaidimas
,,Kamuolys kapitonui”

8

Kojos: prabėgti pro
dvejus vartus be
vartininkų

Pasikelti
kamuolį

Šuoliukai į
priekį su
dvikova

Driblingas ir
klaidinamieji veiksmai:
gyvatėle + varžovas

Teminis žaidimas:
perdavimas į priekį
draudžiamas

Pratybos

Grupės dėmesio
koncentravimas

Estafetės
Lavinti judrumą
ir koordinaciją

5

Technikos mokymas
Trukmė 15’

Mokėti žaisti

Poilsis

Mokėti žaisti kartu

Pratimai (ciklas B)

Pertrauka

Rungtynės
(ciklasC)

Individualios taktikos
mokymas

Judėjimas su
kamuoliulankstumas

Trukmė 15’

Trukmė 05’

Žaidimas-rungtynės
1 x 1,
Stop kamuolys už linijos
Žaidimas-rungtynės
1x1
Smūgiuoti į dvejus vartus
be vartininko
Žaidimas-rungtynės
1 x 1.
Smūgiuoti į vienus vartus
be vartininko

Pusiausvyra
kamuoliu

Kolektyvinės
taktikos mokymas
Trukmė 20’

Judrusis
žaidimasestafetė
1-2-3 ,,saulė”
Judrusis žaidimas
,,Pripildyti ir ištuštinti
namus’’

Kamuolio varymas
ir valdymas,
bėgimas

Judrusis žaidimas
,,Mūsų kamuolys”

ir

su

Pusiausvyra
su kamuoliu

7 x 7. Laisvas
žaidimas
7 x 7. Laisvas
žaidimas

Pusiausvyra
kamuoliu

su

7x7. Iš aikštės
gilumos, link
varžovo vartų

su

7 x 7. Ieškoti
partnerio link
varžovo vartų

Judrusis žaidimas

Žaidimas-rungtynės
2x2.
Stop kamuolys

Pusiausvyra
kamuoliu

Parengiamasis
žaidimas
,,Paskutinysis
futbolininkas”
Judrusis žaidimas
,,Herbas- pinigas”

Žaidimas-rungtynės
2x2.
Smūgiuoti į trejus vartus
be vartininko
Žaidimas-rungtynės
2 x .2
Smūgiuoti į vienus vartus
su vartininku
Žaidimas-rungtynės
1x1
stop kamuolys

Pusiausvyra
Su kamuoliu

7 x 7. Savo zonos
priežiūra puolimo
metu

Raumenų
tempimo pratimai

7 x 7. Zonų
užėmimas puolant

Pusiausvyra
kamuoliu

7 x 7. Zonų
užėmimas ginantis

Žaidimas-rungtynės
1 x 1,
smūgiuoti į dvejus vartus

su

Raumenų
tempimo pratimai

7 x 7. Gynybinis
atsitraukimas į
savo zoną

be vartininko
Žaidimas-rungtynės
1 x 1,
smūgiuoti į vienus vartus
be vartininko
Žaidimas-rungtynės
2 x 2,
stop kamuolys

Bėgimas vorele

Technikos
veiksmas

Darbas kaire ir
dešine kojomis
be dvikovos

Driblingas ir
klaidinamieji veiksmai:
slalomas

Parengiamasis
žaidimas
,,Vartų medžioklė”

10

Žongliravimas:
laisvas

Pasikelti
kamuolį

Darbas kaire ir
dešine kojomis
be dvikovos

Driblingas ir
klaidinamieji veiksmai
priešais varžovą.

Judrusis žaidimas
,,Kamuolio saugotojas”

11

Kojos: smūgiuoti į
trejus vartus be
vartininko

Pasikelti
kamuolį

Testas:
greitumas 4x10
m

Driblingas ir
klaidinamieji veiksmai
priešais varžovą

Žaidimas
,,Kamuolio gelbėjimas”

12

Rankos:
amerikietiškasis
futbolas

Pusiausvyra su
kamuoliu

Koordinacijos
pratimai

Driblingas ir
klaidinamieji veiksmai:
priešais statinį varžovą

Parengiamasis
žaidimas
,,Nežinoma dvikova”

13

Testai:
žongliravimas

Pasikelti
kamuolį

Šuoliukai
priekį
dvikovos

į
be

Kamuolio stabdymas:
kamuolio blokavimas po
perdavimo pažeme
neliečiant kliūčių

Judrusis žaidimas
,,Laikrodis”

14

Bėgimas vorele

Pusiausvyra su
kamuoliu

Šuoliukai
priekį
dvikova

į
su

Kamuolio stabdymas:
kamuolio blokavimas po
perdavimo oru, neliečiant
kliūčių

2 x1 į dvejus vartus.
Puolėjai išbėga kartu, šalia
vienas kito

Technikos
veiksmas

15

Rankos: smūgiuoti į
dvejus vartus be
vartininko

Pasikelti
kamuolį

Šuoliukai į šalis
be dvikovos

Žaidimas
rungtyniaujant
1 x 1.
Smūgiuoti į vartus
nestabdant kamuolio
Judrusis žaidimas
,,Kamuolys
kapitonams”

2 x 1. Į dvejus vartus.
Puolėjai išbėga nuo
varžovų vartų linijos

Raumenų
tempimo pratimai

7 x 7. Laisvas
žaidimas

16

Kojomis varant
kamuolį kirsti
varžovų vartų liniją

Kamuolio
pusiausvyra

Šuoliukai į šoną
su dvikova

2 x 1 į dvejus vartus.
Puolėjai išbėga šalia
gynėjo

Technikos
veiksmas

7 x 7. Laisvas
žaidimas

17

Žongliravimas:
stiprioji ir silpnoji
koja

Pasikelti
kamuolį

Šuoliukai:
pusiausvyra
šonu
dvikovos

Žaidimas
rungtyniaujant
1 x 1.
Smūgiuoti į vartus
sustabdžius kamuolį
Teminis žaidimas:
taškas už įvartį,
du taškai, jei kamuolys
blokuojamas

2 x 1 vartininką į vienus
vartus. Puolėjai išbėga
laisvai

Raumenų
tempimo pratimai

7 x 7. Iš gilumos
link varžovo vartų

be

Kamuolio
stabdymas: kamuolio
blokavimas po
perdavimo pažeme ir
greito bėgimo
Kamuolio stabdymas:
kamuolio blokavimas po
perdavimo oru ir greito
bėgimo
Kamuolio stabdymas:
kamuolio blokavimas po
perdavimo pažeme ir
bėgimo atgal

Žaidimas-rungtynės
2x 2.
Smūgiuoti į trejus vartus
be vartininko
Žaidimas-rungtynės
2 x 2.
Smūgiuoti į vienus vartus
su vartininku
2x1 į dvejus vartus.
Puolėjai išbėga vienas
paskui kitą

Pusiausvyra
kamuoliu

su

praradus kamuolį
7 x 7. Užimti
plotą puolimo
pusėje

9

Raumenų
tempimo pratimai
Raumenų
tempimo pratimai
Technikos
veiksmas
Raumenų
tempimo pratimai

7 x 7. Ieškoti
žaidėjo aikštės
krašte, puolimo
pusėje
7 x 7. Užimti plotą
gynybinėje pusėje
7 x 7. Ieškoti
žaidėjo aikštės
kraštuose
gynybinėje pusėje
7 x 7. Komandos
grįžimas į savo
aikštės pusę, kad
sužaistų
kontrataką
7x7. Komandos
vietos pakeitimas
priešais paliekant
laisvą zoną

Žaidimas 1x1.
Smūgiuoti į vartus po
kamuolio stabdymo

2 x l vartininką į dvejus
vartus. Puolėjai išbėga
vienas po kito

Technikos
veiksmas

Judrusis žaidimas

2 x 1 vartininką į dvejus
vartus. Puolėjai išbėga
vienas šalia kito

Raumenų
7x 7 x 7. Savo zonos
tempimo pratimai priežiūra puolant

Trumpas perdavimas :
tikslumas ir
apskaičiavimas
Trumpas perdavimas:
tikslumas ir
apskaičiavimas

Judrusis žaidimas
,,Kamuolio
medžiotojai”
Judrusis žaidimas
,,Išlaisvintasis
žaidėjas”

2 x 1 vartininką į dvejus
vartus. Puolėjai išbėga nuo
varžovo vartų linijos
2 x 1 vartininką į dvejus
vartus. Puolėjai išbėga
šalia vartininko

Technikos
veiksmas

7 x 7. Zonų
užėmimas puolant

Pasikelti kamuolį

Šuoliukai
atbulomis su
dvikova

Trumpas perdavimas:
tikslumas ir
apskaičiavimas

Judrusis žaidimas
,,Kėglio kamuolys”

2x1 vartininką į vienus
vartus. Puolėjai išbėga
laisvai

Raumenų
tempimo pratimai

Pusiausvyra su
kamuoliu

Testai:
greitumas 4 x10
m

Trumpas perdavimas:
tikslumas ir
apskaičiavimas
priklausomai nuo laiko ir
ploto
Trumpas perdavimas:
tikslumas priklausomai
nuo laiko ir ploto

Teminis
,,Nejudantis
jautis”

2x1 į vienus vartus.
Puolėjai išbėga vienas po
kito

Pasikelti kamuolį

7 x 7. Zonų
užėmimas
gynybinėje
situacijoje
7x7. Gynybinis
persigrupaimas
savo zonoje
praradus kamuolį
7 x 7. Užimti plotą
savo puolimo
pusėje

Teminis žaidimas
,,Jautis
perduodantis
kamuolį’’

2x1 į vienus vartus.
Puolėjai išbėga vienas
šalia kito

Raumenų
tempimo pratimai

Trumpas perdavimas:
tikslumas priklausomai
nuo laiko ir ploto
Trumpas perdavimas:
tikslumas priklausomai
nuo laiko ir ploto

Teminis
žaidimas
,,Nejudantis jautis”

Pasikelti kamuolį

Teminis žaidimas
,,Jautis
perduodantis
kamuolį”

2x1 į vartus. Puolėjai
išbėga nuo varžovų vartų
linijos
2x1 į vienus vartus.
Puolėjai išbėga šalia
gynėjo

Kamuolio stabdymas tam
tikra kryptimi priešais
vartus ir po perdavimo
pažeme
Kamuolio stabdymas tam

Judrusis žaidimas
,,Nemirtingas
kamuolys”

1x2 Stop kamuolys.
Gynėjai išbėga vienas
šalia kito

Pasikelti kamuolį

Žaidimas

1x2 Stop kamuolys.

Raumenų

18

Bėgimas vorele

Pusiausvyra su
kamuoliu

Šuoliukai:
pusiausvyra
šonu su dvikova

19

Kojos: smūgiuoti į
dvejus priešingose
pusėse esančius
vartus be vartinnko
Žongliravimas
Kaire – dešine
kojomis
Bėgimas : vorele

Pasikelti
kamuolį

Šuoliukai
pagrindine koja
be dvikovos

Pusiausvyra su
kamuoliu

Šuoliukai
pagrindine koja
su dvikova
Šuoliukai atgal
be dvikovos

Technikos
veiksmas

20
21

22

23

Rankos: smūgiuoti į
dvejus vartus,
kuriuos gina vienas
vartininkas
Kojos: varytis pro
vartus be vartininko

Pusiausvyra su
kamuoliu

24

Bėgimas vorele

Technikos
veiksmas

Koordinacijos,
vikrumo
pratimai

25

Testai:
žongliravimas

Pusiausvyra
su kamuoliu

Šuoliukai atgal
be dvikovos

26

Kojos: smūgiuoti į
vartus ginamus
vartininko arba į
kitus du be
vartininkų
Šoliukai ant vienos
kojos varant
kamuolį

Technikos
veiksmas

Šuoliukai atgal
su dvikova

Pusiausvyra
su kamuoliu

Šuoliavimas tik
ant kairės, po to
dešinės kojos be
dvikovos
Šuoliavimas ant

27

28

Kojos: paliesti

Technikos

Kamuolio stabdymas:
kamuolio blokavimas po
perdavimo oru ir bėgimo
atgal
Trumpas perdavimas:
tikslumas ir
apskaičiavimas

žaidimas

Raumenų
tempimo pratimai

7 x 7. Ieškoti
žaidėjo gilumoje
link varžovo vartų

7 x 7. Ieškoti
žaidėjo šonuose
savo puolimo
pusėje
7 x 7. Užimti
plotą savo
gynybos pusėje
7 x 7. Ieškoti
žaidėjo kraštuose
gynybinėje pusėje

7 x 7. Komandos
vietos pakeitimas
savo puolimo
pusėje, spaudimas
7 x 7. Komandos

stovelį žaidimo
zonoje

veiksmas

kairės ir dešinės
kojų varžantis
dvikovoje

tikra kryptimi priešais
vartus ir po perdavimo
oru

29

Žongliravimas:
laisvas

Pusiausvyra su
kamuoliu

Šuoliavimas ant
pgrindinės kojos
be dvikovos

30

Jurusis žaidimas
rankomis ,,Degantis
kamuolys”

Technikos
veiksmas

31

Žongliravimas
galva

Technikos
veiksmas

Šuoliavimas ant
pagrindinės
kojos varžantis
dvikovoje su
varžovu
Vengti kliūčių,
be dvikovos

Kamuolio susistabdymas
tam tikra kryptimi
priešais užribio liniją ir
po žemo perdavimo
Kamuolio stabdymas tam
tikra kryptimi.
Smūgiuojama galva

32

Bėgimas vorele

Pasikelti
kamuolį

Vengti kontakto
su kliūtimis ir
varžovu

33

Žongliravimas:
braziliškasis
(visomis
kūno
dalimis)
Kojos: prabėgti pro
vartus be vartininko

Technikos
veiksmas

Vengti kliūčių ir
varžovo, be
dvikovos

Pasikelti
kamuolį koja

Vengti kontakto
su kliūtimis ir
varžovu

35

Bėgimas : vorele

Technikos
veiksmas

Šuoliukai
atbulomis be
dvikovos

36

Žongliravimas:
laisvas

Pasikelti
kamuolį

Šuoliukai
atbulomis su
dvikova

37

Kojos: smūgiuoti į
dvejus vartus be
vartininko

Technikos
veiksmas

Testai:
greitumas 4x 10
m

34

Kamuolio stabdymas tam
tikra kryptimipriešais
užribio liniją ir po
perdavimo oru
Kamuolio stabdymas tam
tikra kryptimi nugara į
vartus ir po žemo
perdavimo
Kamuolio stabdymas tam
tikra kryptimi nugara į
vartus ir po perdavimo
oru
Kamuolio stabdymas tam
tikra kryptimi galva, kad
grąžinti kamuolį
Tolimas-tiesus
perdavimas pažeme:
Tikslumas ir
pamatavimas
Tolimas-tiesus
perdavimas pažeme:
tikslumas ir
apskaičiavimas
Tolimas-tiesus
perdavimas pažeme:
tikslumas ir
apskaičiavimas

Gynėjai išbėga nuo
varžovų vartų linijos

tempimo pratimai

vietos pakeitimas
paliekant priešais
laisvą zoną

1x2. Stop kamuolys.
Gynėjas išbėga paskui
puolėjo

Pasikelti kamuolį

7x7. Laisvas
žaidimas

1x2. Stop kamuolys.
Gynėjai išbėga šalia
puolėjų

Raumenų
tempimo pratimai

7 x 7. Laisvas
žaidimas

Vartininkas prieš du
gynėjus į vienus vartus.
Gynėjai išbėga laisvai

Raumenų
tempimo pratimai

7 x 7. Iš gilumos
link varžovo vartų

Žaidimas 1x1.
Smūgiuoti į vartus po
kamuolio stabdymo

1 x 2, į trejus vartus.
Gynėjai išbėga vienas
šalia kito

Pusiausvyra
kamuoliu

su

7 x 7. Ieškoti
žaidėjo gilumoje
link varžovo vartų

Teminis žaidimas
3x 3.
Kamuolio lietimų
skaičius ribojamas
Žaidimas 1x1.
Smūgiuoti į vartus
sustabdžius kamuolį

1x2 į trejus vartus Gynėjas
išbėga nuo varžovo vartų
linijos

Raumenų
tempimo pratimai

7 x 7. Savo zonos
priežiūra puolant

1x2 į trejus vartus. Gynėjai
išbėga už puolėjo

Pusiausvyra
kamuoliu

Teminis žaidimas
,,Užimti plotą”

1x2 į trejus vartus. Gynėjai
išbėga šalia puolėjo

Raumenų
tempimo pratimai

Žaidimas
1x1.
Kamuolys varomas
pro vartus
Priešsportinis žaidimas
,,Vartų beretė”

Vartininkas prieš du
žaidėjus, vieni vartai.
Gynėjai išbėga laisvai

Pusiausvyra
kamuoliu

1x2 į dvejus vartus
Gynėjai išbėga vienas šalia
kito

Raumenų
tempimo pratimai

7 x 7. Zonų
užėmimas
puolimo
situacijoje
7 x 7. Zonų
užėmimas
gynybinėje
situacijoje
7 x 7. Gynybinis
atsitraukimas į
savo zoną
praradus kamuolį
7 x 7. Užimti plotą
puolimo pusėje

rungtyniaujant
1x1.
Smūgiuoti į vartus po
kamuolio stabdymo
Teminis žaidimas
3x3.
Kamuolių
lietimų
skaičius ribojamas
Žaidimas
rungtyniaujant
1x1.
Smūgiuoti į vartus
sustabdžius kamuolį
Judrusis žaidimas
,,Paskutinis iš
futbolininkų”

su

su

38

Rankos: rankinis

Pasikelti
kamuolį

Koordinacija,
vikrumas

39

Testai:
žongliravimas

Technikos
veiksmas

40

Bėgimas vorele

Pasikelti
kamuolį

41

Rankos: regbis
liečiant

Pasikelti
kamuolį

Šuoliavimas ant
kairės ir dešinės
kojos be
dvikovos
Šuoliavimas
kaire ir dešine
kojomis
varžantis
dvikovoje
Šuoliukai: į
priekį be
dvikovos

42

Kojos: prabėgti pro
trejus vartus be
vartininko

Pusiausvyra su
kamuoliu

Šuoliukai
pirmyn
dvikovoje

43

Žongliravimas
galva

Pasikelti
kamuolį

Šuoliukai
pirmyn į šalis be
dvikovos

44

Bėgimas vorele

Pusiausvyra su
kamuoliu

Šuoliukai į šalis
su dvikova

45

Kojos: smūgiuoti į
vartus ar kirsti vartų
liniją

Pasikelti
kamuolį

Šuoliukai į šalis
be dvikovos

46

Žongliravimas
braziliškasis

Pusiausvyra su
kamuoliu

Šuoliukai
pirmyn-į šalis su

priklausomai nuo laiko
ir ploto
Tolimas-tiesus
perdavimas pažeme:
tikslumas ir
apskaičiavimas
prikalusomai nuo laiko
ir ploto
Junginys: kamuolio
perdavimas, stabdymas ir
smūgis į vartus. Dirbama
trejatais.
Junginys: kamuolio
perdavimas, stabdymas ir
smūgis į vartus. Dirbama
trejatais, smūgiuoja
vidurinysis
Junginys: kamuolio
perdavimas, stabdymas ir
smūgis į vartus. Dirbama
trejatais, smūgiuoja
vidurinysis
Junginys: kamuolio
perdavimas, stabdymas ir
smūgis į vartus. Dirbama
trejetais
Junginys: kamuolio
perdavimas ir stabdymas,
smūgis į vartus.
Atliekama trejetais.
Junginys: kamuolio
perdavimas, stabdymas,
smūgiavimas. Dirbama
trejetais
Junginys: kamuolio
perdavimas, stabdymas,
smūgis iš centro.
Dirbama trejetais
Junginys: kamuolio
perdavimas, stabdymas,

Žaidimas
rungtyniaujant
1x1,
kamuolys pro vartus

1x2 į dvejus vartų.
Gynėjas išbėga nuo
priešininko vartų linijos

Pusiausvyra
kamuoliu

Teminis žaidimas
3x 1
,,Nejudantis jautis”

1 x2 į dvejus vartus.
Gynėjai išbėga už puolėjo

Raumenų
tempimo pratimai

7 x 7. Užimti plotą
savo puolimo
pusėje

Žaidimas
rungtyniaujant
,,Stop kamuolys’’

1x2 į dvejus vartus.
Gynėjai išbėga šalia
puolėjo

Pusiausvyra
kamuoliu

7x7. Ieškoti
žaidėjo šonuose
gynybinėje pusėje

Teminis žaidimas: 3 x
vartininką
Smūgiuoti greitai

2x1 į trejus vartus.
Gynėjas išbėga priešais
puolėjus iš centro, po to iš
šono

Technikos
veiksmas

Žaidimas
rungtyniaujant:
3x3, dveji vartai be
vartininkų
Teminis žaidimas:
Jautis perduoda
kamuolį

2x1 į trejus vartus.
Gynėjas išbėga priešais ir
šalia puolėjo

Raumenų
tempimo pratimai

2x1 į dvejus vartus
Gynėjas išbėga prieš
puolėjus, iš centro, po to iš
šono
2x1 į trejus vartus Gynėjas
išbėga priešais ir šalia
puolėjo

Technikos
veiksmas

3x2 į trejus vartus. Gynėjai
išbėga prieš puolėjus, iš
centro, po to iš šono

Technikos
veiksmas

7x7. Iš gilumos
link varžovo vartų

3x2 į trejus vartus Gynėjai
išbėga prieš du puolėjus ir

Raumenų
tempimo pratimai

7x7. Ieškoti
žaidėjo gilumoje

Žaidimas
rungtyniaujant:
3x 3.
Dveji vartai su vienu
vartininku
Teminis žaidimas:
trys prieš vartininką.
Smūgiuoti greitai
Žaidimas
rungtyniaujant:

su

su

Raumenų
tempimo pratimai

7 x 7 ieškoti
žaidėjo kraštuose
puolimo pusėje

7x7. Komandos
atsitarukimas į
savo gynybinę
pusę, kad sužaisti
kontrataką
7x7. Komanodos
vietos pakeitimas
paliekant laisvą
zoną priešais
7x7. Laisvas
žaidimas

7x7. Laisvas
žaidimas

dvikova

smūgis į vartus. Dirbama
trejetais

47

Bėgimas: vorele

Pasikelti
kamuolį

Šuoliavimas
pagrindine koja
be dvikovos

Junginys: kamuolio
perdavimas, stabdymas,
smūgis į vartus, trejetais
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Priešsportinis
žaidimas rankomis:
laikrodis

Pusiausvyra su
kamuoliu

Šuoliavimas
pagrindine koja
su dvikova
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Kojos: prabėgti pro
dvejus
vartus
vienus priešais kitus
be vartininko
Bėgimas: vorele

Pasikelti
kamuolį

Testas:greitumu
i 4x 10 m

Pusiausvyra su
kamuoliu

Koordinacija,
vikrumas

Junginys: kamuolio
perdavimas, stabdymas ir
smūgis iš centro.
Dirbama trejetais
Suktas smūgis į vartus:
išmokimas ir tikslus
spyrio į kamuolio kraštą
atlikimas
Smūgis į vartus išorine
kelties dalimi: smūgio
išmokimas ir tikslumas
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Testai:
žonglirvimas

Pusiausvyra su
kamuoliu

Šuoliukai
atbulom be
dvikovos

Smūgis į vartus:
išmokimas ir tikslumas
nestabdant kamuolio.
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Kojos: smūgiuoti į
vartus su vartininku
ar į praėjimus

Technikos
veiksmas

Šuoliukai atgal
su dvikova

Smūgis į vartus: smūgio
išmokimas ir tikslumas
nestabdant kamuolio
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Priešsportinis
žaidimas rankomis:
ploto užėmimas

Pusiausvyra su
kamuoliu

Šuoliukai
atbulomis be
dvikovos

Smūgis į vartus: greitis
pasirenkant ir atliekant
judesį
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Žongliravimas:
laisvas

Technikos
veiksmas

Šuoliukai
atbulomis su
dvikova

Smūgis į vartus: judesių
greitumas ir tikslumas

55

Bėgimas: vorele

Pusiausvyra su
kamuoliu

Smūgis galva esant
sienelei: tikslumas,
apskaičiavimas.
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Kojos: smūgiuoti į
vienus vartus su

Technikos
veiksmas

Šuoliavimas ant
kairės ir dešinės
kojų be
dvikovos
Šuoliukai kairedešine su

50

Smūgis galva į kamuolį
skriejantį priešais:

3x3.
Vieni vartai be
vartininko
Teminis žaidimas:
3x1.
“Jautis” vienoje zonoje
Žaidimas 3x3 .
Vieni vartai su
vartininku
Teminis žaidimas:
4x4
smūgiuoti į neutralius
vartus
Teminis žaidimas:
6x6
smūgiuoti į dvejus
vartus
Žaidimas
rungtyniaujant:
Smūgiuoti skirtingais
laipteliais
Teminis žaidimas:
5x5.
Smūgiuojama į vienus
vartus
Teminis žaidimas:
5x5,
3 komandos,
,,staigi mirtis”
Žaidimas
rungtyniaujant:
Smūgiavimas
laipteliais (įv. nuotolis)
Žaidimas
rungtyniaujant
1x1,
smūgiuoti galva
Žaidimas
rungtyniaujant:

šalia vieno puolėjo
3x2 į dvejus vartus.
Gynėjai išbėga prieš
puolėjus, iš centro, po to iš
šono
3x2 į dvejus vartus.
Gynėjai išbėga priešais du
puolėjus ir šalia vieno
puolėjo
3x2 į vienus vartus.
Gynėjai išbėga priešais
puolėjus, iš cnetro, po to iš
šono
3x2 į vienus vartus.
Gynėjai išbėga priešais du
puolėjus ir šalia vieno
puolėjo
1x2, stop kamuolys.
Puolėjas išbėga iš centro,
po to iš šono

link varžovo vartų
Technikos
veiksmas

7x7. Savo zonos
valdymas puolimo
situacijoje

Raumenų
tempimo pratimai

7x7.
zonų
užėmimas
puolimo metu

Technikos
veiksmas

7x7. Savo zonos
kontroliavimas
puolant

Raumenų
tempimo pratimai

7x7. Zonų
užėmimas
puolimo metu

Raumenų
tempimo pratimai

7x7. Zonų
užėmimas
gynybos metu

1x2 į trejus vartus.
Puolėjas išbėga iš centro,
po to iš šono

Pasikelti kamuolį

1x2 į dvejus vartus.
Puolėjas išbėga iš centro,
po to iš šono

Raumenų
tempimo pratimai

7x7. Gynybinis
atsitraukimas į
savo zoną
praradus kamuolį
7x7. Ploto
užėmimas
puolimo pusėje

1x2 į dvejus vartus.
Puolėjas išbėga iš centro,
po to iš šono

Pasikelti kamuolį

2x3, Stop kamuolys.
Puolėjai išbėga vienas po
kito, po to iš šono

Raumenų
tempimo pratimai

2x3. Stop kamuolys.
Puolėjai išbėga vienas po

Pasikelti kamuolį

7x7. Iesškoti
žaidėjo aikštės
šonuose puolimo
pusėje
7x7. Ploto
užėmimas
puolimo pusėje
7x7. Iesškoti
žaidėjo aikštės

vartininku ar
prabėgti pro juos

dvikova
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Bėgimas vorele

Pusiausvyra su
kamuoliu

Testas:
greitumas, 4x10
m
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Judrusis žaidimas
rankomis
,,Vanagas”

Technikos
veiksmas

Koordinacija,
vikrumas
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Testai:
žongliravimas

Pusiausvyra su
kamuoliu

Šuoliavimas ant
pagrindinės
kojos be
dvikovos

60

Kojos: smūgiuoti į
penkis vartus po
perdavimo

Technikos
veiksmas

Šuoliavimas ant
pagrindinės
kojos su
dvikova

tikslumas,
apskaičiavvimas ir
stiprumas
Smūgis galva kamuoliui
krentant iš šono:
tikslumas,
apskaičiavimas ir
stiprumas
Smūgis galva su aktyviu
pasipriešinimu:
tikslumas,
apskaičiavimas ir
stiprumas
Smūgis galva esant
aktyviam
pasipriešinimui:
tikslumas,
apskaičiavimas ir
stiprumas.
Smūgis galva dvikovoje:
tikslumas,
apskaičiavimas ir
stiprumas

1x1 į vienus vartus,
smūgiuoti galva

kito, po to iš šono

šonuose puolimo
pusėje

Žaidimas
rungtyniaujant
1x1,
smūgiuoti galva

2x3 į trejus vartus.
Puolėjai išbėga vienas po
kito, po to iš šono

Raumenų
tempimo pratimai

7x7. Ploto
užėmimas
gynybinėje pusėje

Žaidimas
į dvejus vartus:
kamuolį smūgiuoti
galva

2x3 į trejus vartus.
Puolėjai išbėga vienas po
kito, po to iš šono

Pasikelti kamuolį

7x7. Ieškoti
žaidėjo aikštės
kraštuose,
gynybinėje pusėje

Žaidimas
rungtyniaujant:
2x1 į vienus vartus.
Kamuolį mūgiuoti
galva

2x3 į dvejus vartus.
Puolėjai išbėga vienas
paskui kitą, po to- iš šono.

Raumenų
tempimo pratimai

7x7. Komandos
perėjimas į
puolamąją pusę,
prispausti
varžovus

Žaidimas 2x 2,
kamuolį smūgiuoti
galva

2x3 į dvejus vartus.
Puolėjai išbėga vienas po
kito, po to iš šono

Pasikelti kamuolį

Komandos vietos
pakeitimas
paliekant laisvą
zoną priešais

12 skyrius
Praktinių pratybų pavyzdžiai

Sutartinis žymėjimas:

bėgimas be kamuolio;
kamuolio varymas;
perdavimas arba smūgis

Lapas A Nr. 01
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Teminis žaidimas:
kamuolio išsaugojimas.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai:
Lėkštelės
Žaidimas 5 x 5, 20 m x 30 m plote. Perdavimai atliekami
tik rankomis.
Kai kamuolys paliečia žemę, jis atitenka varžovui.
Bėgti su kamuoliu draudžiama. Draudžiama liesti varžovą.
Penki pavykę perdavimai - 1 taškas.
Pastaba: priversti žaidėjus atsitraukti nuo kamuolį turinčio
žaidėjo.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Pertrauka 05’
Veiksmai su
kamuoliu

Technikos veiksmas. Pakelti kamuolį nuo žemės paridenant padu į save, nuridenti vidine pėdos puse už atraminės kojos, grąžinti atgal.

Tobulinimas 10’

Nurodymai :

Specialusis atletinis
rengimas.

Greitumo testas : šaudyklinis bėgimas 4x10 m
Du bandymai vienam žaidėjui.
Užrašyti tik geriausią žaidėjo laiką.

10 metrų

Greitumas:
testas

Mokymas 15’
Technika:
Pratimas
Kamuolio varymas ir
valdymas:
-varymo ir driblingo deriniai.

Nurodymai :
Žaidėjai su kamuoliais + vartininkas vartuose.
Žaidėjas įveikia distanciją ir smūgiuoja į vartus:
• Varymas ratu apie lankus,
• Varymas gyvatėle,
• Padu tarp lazdų,
• Varymas be kliūčių,
• Prieš smūgiuojant į vartus atlikti šuolį.
Pastabos: aikštelė septyniems žaidėjams. Reikalauti judesių kokybės.

15 metrų

Po kamuolį
kiekvienam
žaidėjui
Lėkštelės
Matuoklė
Testų lentelės
Pieštukas
Laikmatis

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam
žaidėjui
Du lankai
Penki stoveliai
Trys lazdos
Du stulpeliai
vartams

Lapas B Nr. 01
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 10’
Technika:
žaidimas

Nurodymai:
1-2-3 Saulė
Po kamuolio varymosi sustabdyti kamuolį prie linijos.
Treneris atsisuka ir liepia atsitraukti žaidėjams per žingsnį,
kurie nesustoja laiku.
Galima išdėlioti kliūtis, pro kurias žaidėjai turi varyti
kamuolį gyvatėle.
Kamuolio varymo variantai:
laisvas. Tik viena koja. Tik vidine kojos puse, po to tik
išorine kojos puse. Padu.
Variantai kamuolio stabdymui: padu, tsisėdant ant kamuolio.
Pastaba : panaudoti įvairius kamuolio varymo būdus nepamirštant silpnosios kojos.
Nurodymai:
Žaidimas l x l, 8 m x 8 m plote. Smūgiuoti į vartus sustabdžius kamuolį už
varžovų vartų linijos. Keisti gynėjo ir puolėjo starto pradžią kiekviename
bėgime. Kai tik puolėjas išbėga, žaisti pradeda gynėjas. Jei kamuolys išeina už
aikštelės ribų (išskyrus įvartį), pakartoti tą pačią situaciją nuo pradžių, tik kamuolys
atitenka varžovui. Kas 1’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo
sistemą. Kiekvienas susitikimas atitinka lygius (D1, d2, D3)
Žaidėjas, laimėjęs viename, lygyje pakyla. Pralaimėjęs nusileidžia. Jei lygybė
pirmuosiuose kartuose - traukti burtus laimėtojui nustatyti. Jei lygiosios ir
kituose kartuose - žaidėjas, kuris pirmavo paskutinį kartą, yra laimėtojas.
Žaidimo pradžioje kamuolys duodamas tam žaidėjui, kuris nusileidžia.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant kelties, suspausti. Pėda pakelta nuo žemės, bandyti išlaikyti pusiausvyrą. Jei būtina, parilaikyti
ranka (dirbama stipriąja koja).

Parengiamasis žaidimas:
kamuolio varymas ir
valdymas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
žaidimas-turnyras.
Lygus žaidėjų skaičius
puolant.
Puolėjo tikslai:
- bėgti ten, kur yra laisvo
ploto,
- suklaidinti varžovą
naudojant driblingą,
- jei nepavyko- išsaugoti
kamuolį.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 15’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Laisvas.
Rungtynių tikslai:
- rasti išeitį,
-futbolo septyniese
supratimas.

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 aikštėje į vartus futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.
Laisvas žaidima.
Patarti, įtinkinti ir nurodyti žaidėjų vietą per 10’
Po to leisti laisvai žaisti ir stebėti.
Pastaba: paaiškinti ir laikytis žaidimo taisyklių.

Priemonės
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam
žaidėjui

Lėkštelės
Kamuolys dviems

Po kamuolį
kiekvienam
žaidėjui
Lėkštelės,
Kamuolys,
Skirtingų spalvų
marškinėliai,
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 02
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Teminis žaidimas kojomis:
pagalba kamuolio turėtojui

Pratimai.

Priemonės
Lėkštelės
Vienas kamuolys

Nurodymai :
Žaidimas 5 x 5, 20 x 30 m į 5 m pločio vartus.
Smūgiuoti į vartus be vartininko.
Laisvas žaidimas kojomis.
Kamuolys liečiamas tik kojomis.

Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pastaba : priversti žaidėjus atsitraukti nuo turinčio kamuolį
žaidėjo.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu

Pasikelti kamuolį. Kamuolio paridenimas padu į save ir pametimas aukštyn ta pačia koja (keltimi), kamuolį pagauti rankomis (dirbama
stipriąja koja).

Tobulinimas 10’

Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos. Kiekvienos žaidėjai išsirikiuoja vienas už kito
kojomis žergtai. Po signalo, pirmasis žaidėjas perduoda kamuolį antram tarp
kojų atgal, antrasis trečiam ir t.t. Kai kamuolys patenka pas paskutinįjį, jis
grąžina kamuolį atgal, bet virš galvos ir t.t.
Kai tik žaidėjas perdavė kamuolį virš galvos, jis greitai bėga prie
finišo linijos. Pirmasis žaidėjas turi prabėgti liniją su kamuoliu.1 taškas komandai,
kurios visi žaidėjai kirto finišą pirmieji.
Kamuolio perdavimo variantai rankomis ir kojomis: virš galvos ir tarp kojų, iš vieno
šono ir iš kito šono, įvairūs perdavimo variantai.

Specialusis atletinis
rengimas.
Greitumas:
Rungtyniauja
dvi komandos

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Kamuolio varymas ir
valdymas:
bėgimas

Nurodymai :
Kiekvienas su kamuoliu + vartininkas vartuose.
Žaidėjas įveikia distanciją tokia tvarka, kokia jis nori, ir smūgiuoja į vartus.
1. Varymas slalomas.
2. Varymas ratais apie lankus.
3. Varymas padu tarp lazdų.
4. Didelis šuolis prieš smūgiuojant į vartus.
Keisti varymosi greitį pagal žaidėjų meistriškumą.
Kamuolio varymo variantai 1 ir 2: laisvas. Tik viena koja. Tik vidine puse ir po
to išorine pėdos puse. Kamuolio varymo variantai padu:
Tik viena koja iš pradžių į vidų, po to į išorę. Tik viena koja į priekį, o po to atgal.
Pastaba: aikštelė septyniems žaidėjams. Būti reikliam pasirinkto judesio kokybe.i

10 - 15 metrai

Po kamuolį
kiekvienam
žaidėjui
Lėkštelės
Kamuolys
komandai

Lėkštelės
15 metrų

Po kamuolį
kiekvienam
žaidėjui
Du lankai
Penki stoveliai
Trys lazdos
Du stulpeliai
vartams

Lapas B Nr. 02
Tikslai
Mokymas 10’
Technika:
žaidimas
Priešvaržybinis žaidimas:
kamuolio varymas ir
valdymas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
žaidimas-turnyras.
Lygus žaidėjų skaičius
puolant.
Puolėjo tikslai:
- bėgti ten, kur yra laisvo
ploto,
- suklaidinti varžovą
panaudojant driblingą,
- jei nepavyksta - išsaugoti
kamuolį.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 15’
Kolektyvinė taktika:
Žaidimas.
Laisvas:
rungtynių tikslai:
- rasti išeitis,
-futbolo septyniese
supratimas.

Pratimai .
Nurodymai:
,,Pripildyti ir ištuštinti namus”
Pripildyti savo ,,namus” su kamuoliais iš priešingo ,,namo”,
varantis kamuolius.
Laimi ta komanda, kuri ištuština savo namus, arba ta, kuri
turi mažiausiai kamuolių.
Galimybė pakeisti žaidimo taisykles pripildant namus
Galima išdėlioti kliūtis, kurias žaidėjai turi apibėgti prieš
pasiekiant savo aikštės pusę (slalomas)
Kamuolio varymo variantai: laisvas. Tik viena koja. Tik vidine kelties puse,
po to tik išorine, kelties puse, padu, keičiant varymo būdus.
Pastaba: vieno žaidimo trukmė ne daugiau 30”
Nurodyma :
Žaidimas l x l, 8 x 8 m plote, keturi 1,5 m pločio vartai.
Smūgiuoti į abejus vartus be vartininkų . Keisti gynėjo ir puolėjo starto pradžią
kiekvienos dvikovos metu. Kai tik puolėjas išbėga, pradeda žaisti gynėjas. Jei
kamuolys išeina už žaidimo aikštelės ribų (išskyrus įvartį),
pakartoti tą pačią situaciją nuo pradžių, tik kamuolys atiduodamas
varžovui. Kas 1’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo
sistemą: kiekvienas susitikimas atitinka lygius (D1, d2, D3).
Žaidėjas, laimėjęs viename lygyje, pakyla, o pralaimėjęs nusileidžia. Jei lygiosios pirmuosiuose kartuose - traukti burtus
laimėtojui nustatyti. Jei lygiosios ir kitais kartais - žaidėjas, kuris pirmavo
paskutinį kartą, yra laimėtojas. Kamuolys žaidimo pradžioje atitenka tam žaidėjui,
kuris ,,nusileidžia”.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo paviršių.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas (kievienam tempimui 10” - 15”).

Priemonės
Lėkštelės
Keturiais
kamuoliais daugiau
nei žaidėjų

Lėkštelės
Kamuolys dviems
Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 aikštėje, į vartus futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.
Laisvas žaidimas.
Patarti, įtinkinti ir nurodyti žaidėjų vietą per 10’
Po to leisti žaisti laisvai ir stebėti.
Pastaba: paaiškinti ir laikytis žaidimo taisyklių.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dviems vartams

Lapas A Nr. 03
Tikslai

Pratimai.

Apšilimas 10’
Lavinimas

Nurodymai:

Žongliravimas:
testai

Priemonės

Dviese su kamuoliu.
Žongliravimo testai: dešine koja, kaire koja, kaire-dešine kojomis,
galva. Pradžioje kamuolys pametamas ranka.
Trys bandymai žaidėjui.
Du kartus leidžiama pailsėti tęsiant žongliravimą kamuoliu
kita kūno vieta.
Žaidėjas, neturintis kamuolio, skaičiuoja žaidėjo kamuoliu lietimus.
Kai abu žaidėjai atlieka po du bandymus, jie praneša treneriui
geriausią rezultatą ir tęsia toliau.
Po keturių testų, galimybė pagerinti rezultatus.

Kamuolys dviems
Testų lentelės
Pieštukas

Pertrauka 05’
Veiksmas su kamuoliu

Technikos veiksmas. Kamuolio pakėlimas nuo žemės paridenant padu į save, kamuolio nuridenimas vidine pėdos puse už atraminės kojos
(dirbama su silpnąja koja).

Lavinti vikrumą 10’
Estafetė

Nurodymai:

Bėgimas:
vengti paliesti kliūtis

Mokymas 15’
Technika:
Pratimas.
Kamuolio varymas ir
valdymas:
Bėgimas.

8 metrai

Bėgti pro stulpelių ,,mišką” ir smūgiuoti į vartus.
Kamuolį paduoda treneris bėgimo pradžioje.
Bėgti greitėjant.
Keisti tarpus ir išsidėstymą tarp stulpelių.
Galimybė bėgti su kamuoliu rankose ir po to padėjus jį ant žemės
smūgiuoti į vartus.
Variantai: bėgimas pirmyn, bėgimas atbulomis.
Pastaba: aikštelė šešiems žaidėjams.
Nurodymai :
Kiekvienas su kamuoliu + vartininkas vartuose.
Išdėstyti bėgimo trasoje įvairius daiktus: lėkštelę, lanką, lazdą,
stovelį. Žaidėjas varo kamuolį pro kliūtis tokia tvarka, kai jis nori, ir
smūgiuoja į vart. Varymo variantai :
1. Padu tarp lazdų 2. Varymas gyvatėle 3. Varymas ratu apie lankus.
5. Dideli šuoliai prieš smūgiuojant į vartus.
Keisti varymo greitį priklausomai nuo žaidėjų lygio. Kamuolio varymo variantai 2 ir 3 :
Laisvas. Tik viena koja. Tik vidine puse ir po to išorine pėdos puse.
Kamuolio varymosi variantai padu 1: tik viena koja, pradžioje į vidų, po to - į išorę.
Tik viena koja, pradžioje į priekį, o po to atgal
Pastaba: aikštelė septyniems žaidėjams. Būti reikliam pasirinkto judesio kokybei.

Po kamuolį
kiekvienam
žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam
žaidėjui
10 stulpelių
Du stulpeliai
vartams

15 metrų

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam
žaidėjui
Du lankai
Keturi stoveliai
Keturios lazdos
Du stulpeliai
vartams

Lapas B Nr. 03
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 10’
Technika:
Žaidimas.

Nurodymai:
,,Mūsų kamuolys”
Du žaidėjai iš kiekvienos komandos išbėga į kitą aikštelės
pusę, kad parsivarytų kamuolį į vieną iš lankų.
Jie paliečia ranka komandos draugą, kuris po to išbėga.
Laimi ta komanda, kuri sudėlioja visus kamuolius į lankus.
Galimybė išdėlioti kliūtis, kurias žaidėjai turėtų kirsti
bėgdami pirmyn ar atgal (slalomas).
Kamuolio varymo variantai:
-Laisvas. Tik viena koja. Tik vidine kojos puse, po to tik išorine
kojos puse.
- Padu.
Pastaba: atkreipti dėmesį į poilsį ir jo trukmę.
Nurodymai :
Žaidimas l x l, 8 m x 8 m plote, į dvejus 3 m vartus be vartininkų.
Keisti gynėjo ir puolėjo starto pradžią kiekvienos dvikovos metu.
Kai tik puolėjas išbėga, pradeda žaisti gynėjas. Jei kamuolys
išeina už žaidimo ribų (išskyrus įvartį), pakartoti tą pačią situaciją,
tik kamuolį atidavus varžovui. Kas 1’30 keisti varžovą panaudojant
pakilimo-nusileidimo sistemą: kiekvienas susistikimas atitinka lygius.
Žaidėjas, laimėjęs viename, lygyje pakyla, pralaimėjęs nusileidžia.
Jei lygu pirmuosiuose kartuose - traukti burtus laimėtojui nustatyti.
Jei lygybė ir kitais kartais - žaidėjas, kuris pirmavo paskutinį
kartą, yra laimėtojas. Kamuolys žaidimo pradžioje atitenka
tam žaidėjui, kuris nusileidžia.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Pusiausvyra su kamuoliu: pasidėti kamuolį ant kelties, suspausti, pėda pakelta nuo žemės. Pabandyti kamuolį išlaikyti pusiausvyroje. Jei
būtina, prilaikyti ranka (dirbama silpnąja koja).

Parengiamasis žaidimas:
kamuolio varymas ir
valdymas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
žaidimas-turnyras.
Lygus žaidėjų skaičius
puolant.
Puolėjo tikslai:
- išvesti varžovą iš
pusiausvyros naudojant
driblingą ar klaidinantį judesį,
- jei be išvedimo iš
pusiausvyros, išsaugoti
kamuolį.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Laisvas:
rungtynių tikslai:
- žaisti ir judėti pirmyn,
- nelikti susispietus aplink
kamuolį.

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 aikštėje pagal taisykles futbolui septyniems.
(be nuošalių ar smūgio iš kampinio sektoriaus).
Į pažymėtą zoną gali patekti tik žaidėjas, kuris varosi kamuolį,
ir tas žaidėjas, kuris kamuolį perdavė puolėjui.
Tada žaidėjai žaidžia 2 x 1 su vartininku.
Kai tik vartininkas paliečia kamuolį, puolimas nutraukiamas.
Galimybė smūgiuoti į vartus esant už zonos ribų.
Pastaba: kiekvieną zoną pažymėti skirtingomis spalvomis.
Raginti žaidėjus kuo greičiau įbėgti į zoną.

Priemonės
Lėkštelės
Šeši kamuoliai
Aštuoni lankai

Lėkštelės
Kamuolys dviems
Keturi stulpeliai
dviems vartams

Po kamuolį
kiekvienam
žaidėjui
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dviems vartams

Lapas A Nr. 04
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Teminis žaidimas kojomis:
pagalba kamuolio turėtojui.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Lėkštelės
Du kamuoliai

Žaidimas 5 x 5, plotas 20 m x 30 m, į 5 m pločio vartus su vartininku.
Perdavimai ir metimai į vartus atliekami tik rankomis ir pažeme.
Draudžiama bėgti su kamuoliu ir liesti varžovą.
Iš pradžių žaisti su vienu kamuoliu, po to - su dviem.
Variantai:
įvartis gali būti metamas aukštu kamuolio perdavimu.
Įvartis gali būti spiriamas tik kojomis.
Pastabos : priversti žaidėjus atsitraukti nuo žaidėjo su kamuoliu.
Žaidėjai neturi pamiršti antrojo kamuolio.

Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu

Kamuolio pakėlimas. Kamuolio pakėlimas nuo žemės paridenant padu į save, kamuolio pakėlimas ta pačia koja (keltimi) ir pametus aukštyn
kamuolį pagauti rankomis (dirbama silpnąja koja).

Vikrumo lavinimas 10’
Estafetė

Nurodymai:

Greitas bėgimas:
išvengti kliūčių rungtyniaujant
dviems komandoms

Mokymas 15’
Technika:
pratimas.
Kamuolio varymas
ir valdymas;
bėgimas

8 metrai

Rungtyniauja dvi komandos.
Perbėgti stulpelių ,,mišką”, grįžti ir paliesti ranka partnerį.
Taškas komadai, laimėjusiai rungtį.
Keisti stulpelių padėtį bei atstumą tarp jų.
Variantai:
bėgimas pirmyn su kamuoliu rankose,
su kamuoliu už galvos,
kamuolys mestas, pagautas bėgimo pabaigoje,
bėgimas atgal su kamuoliu prie kojų.
Pastaba: pratimą kartoti du-tris kartus.
Nurodymai :
Aikštelėje visi žaidėjai su kamuoliais + du vartininkai.
Žaidėjai A ir B atlieka tą patį kamuolio varymą, bet
priešingomis kryptimis : padu tarp lazdų, ratu apie lankus, dideliais šuoliais,
gyvatėle,varymas be kliūčių, smūgis į vartus.
Keisti kamuolio varymo greitį priklausomai nuo žaidėjų lygio.
Kamuolio varymo variantai 2, 4,5 :
laisvas. Tik viena koja. Tik vidine puse ir po to išorine pėdos puse.
Kamuolio varymosi variantai padu 1:
tik viena koja, iš pradžių į vidų, po to į išorę.
Tik viena koja pirmyn, o po to atgal.
Pastaba: aikštelė 14 žaidėjų.Būti reikliam pasirinkto judesio kokybei.

Po kamuolį
kiekvienam
žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam
žaidėjui
20 stulpelių

15 metrų

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam
žaidėjui
Du lankai
Penki stoveliai
Keturios lazdos
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas B Nr. 04
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas.

Nurodymai:
Per nustatytą laiką kiekvienos komandos žaidėjai bėga paimti
kamuolius į zoną A ir juos parsivaro į savo lauką.
Galimybė įjungti į žaidimą žaidėją, kuris turi atsivaryti
kamuolį iš varžvų komandos atgal į lauką A.
Galimybė imti kamuolius iš priešininkų lauko.
Galimybė išdėlioti kliūtis, kurias žaidėjai turi kirsti bėgdami į priekį
ir atgal.
Zona (A)
Kamuolio varymo variantai:
laisvas. Tik viena koja. Tik vidine pėdos puse, po to tik išorine.
Padu.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x 2, 8 x 10 m plote.
Mušti į vartus sustabdžius kamuolį už varžovų vartų linijos.
Keisti gynėjo ir puolėjo starto pradžią kiekviename užėjime
Vos tik puolėjas išbėga, gynėjas įsijungia į žaidimą. Jei
kamuolys išeina už žaidimo ribų (išskyrus įvartį), pakartoti
tą pačią situaciją nuo pradžių, tik kamuolys atitenka varžovui.
Perdavimai tarp tos pačios komandos žaidėjų atliekami tada
kai jie nori. Kas 1’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo
sistemą.
Tolesnį aprašymą žiūrėti Nr. 03 B
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas (10” - 15” kiekvienam pratimui).

Parengiamasis žaidimas:
kamuolio varymas ir
valdymas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
žaidimas-turnyras.
Lygus žaidėjų skaičius
puolant.
Puolėjo tikslai:
- bėgti ten, kur yra laisvo
ploto,
- suklaidinti varžovą
panaudojant driblingą,
- pasinaudoti savo partnerio
bėgimu.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas.
Varau kamuolį iš aikštės
gilumos link varžovų vartų.
Žaidimo tikslai:
- žaisti ir veržtis pirmyn,
- nebūti susispietus aplink
kamuolį.

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, aikštė su vartais futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems be nuošalių ir kampinių smūgių.
Į pažymėtas 13 m zonas pastatyti po vieną žaidėją iš kiekvienos
komandos ir juos keisti kas 13’
Tik tas žaidėjas, kuris perduoda kamuolį žaidėjui, esančiam
zonoje, gali ten įbėgti.
Tada žaidėjai žaidžia 2 x 1 su vartininku.
Kai tik vartininkas paliečia kamuolį, puolimas baigiamas.
Galima smūgiuoti į vartus esant už zonos ribų.
Pastaba: kiekvieną zoną pažymėti skirtingomis spalvomis.
Žaidėjas zonoje prašo kamuolio.
Priversti žaidėjus kuo greičiau perduoti kamuolį žaidėjui zonoje.

Priemonės
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Lėkštelės
Kamuolys keturiems

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A 05
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Žongliravimas:
stipriąja ir silpnąja kojomis.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Vikrumo lavinimas 10’
Estafetė
Greitumo lavinimas:
vengti kontakto su kliūtimis ir
varžovu.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Driblingas ir klaidinamasis
veiksmas:
slalomas

Pratimai.
Nurodymai : du pratimai
Visi žaidėjai su kamuoliais.
Nr. 1 Spirti vieną kartą kamuolį stipriąja koja ir sugauti jį rankomis.
Spirti du kartus kamuolį ir po to sugauti rankomis ir t.t.
Jei kamuolys paliečia žemę, žaidėjas pradeda viską iš pradžių.
Nr. 2: tas pat daroma su stipriąja ir su silpnąja kojomis tik prieš
spiriant leisti kamuoliui atšokti nuo žemės maksimum du kartus.
Jei kamuolys atšoka tris kartus, žaidėjas viską kartoja iš pradžių.
Pastaba: pranešti geriausią rezultatą per kiekvieną žongliravimą, kad
atsirastų lenktyniavimas tarp žaidėjų.
Techninis veiksmas. Pakelti kamuolį nuo žemės paridenant padu į save, vidine pėdos puse nuridenti jį už atraminės kojos (dirbama keičiant
dešinę koją kaire).
Nurodymai:
Iš daugelio stovelių apibėgti du, išvengti kontakto su varžovu
8 metrai
ir smūgiuoti į vartus.
Išbėgama dviese tuo pačiu metu.
Kamuolį paduoda treneris bėgimo pradžioje.
Atlikti pratimą didinant greitį.
Keisti stovelių padėtį bei atstumą tarp jų.
Galimybė bėgti su kamuoliu rankose, po to padėti jį ant žemės ir
smūgiuoti į vartus.
Variantai: bėgimas pirmyn, bėgimas atbulomis.
Pastaba: aikštelėje 12 žaidėjų.
Nurodymai :
Žaidėjai su kamuoliais+ vienas vartininkas.
Žaidėjas varo kamuolį (driblingas) pro šešis stovelius keisdamas
kryptį, kaire-dešine kojomis ir smūgiuoja į vartus.
1. Žaidėjas sustabdo kamuolį prieš stovelį ir atlieka driblingą.
2. Žaidėjas atlieka driblingą kamuolio nestabdydamas.
Pabandyti atskirti dešinį šoną nuo kairiojo skirtingomis
8 metrai
spalvomis. Kiekvienas žaidėjas pratimą atlieka po 7-8 kartus.
Kablys vidine ir išorine pėdpos puse. Kamuolio pakėlimas nuo
žemės paridenant padu į save ir į žalį už atraminės kojos.
Dvigubas kontaktas vienos kojos pėdos vidine-išorine pusėmis ir
išorine-vidine pusėmis. Klaidinamasis veiksmas (kūnu) kairėn-dešinėn
ir atvirkščiai.Pastaba: aikštelė šešiems žaidėjams.
Būti reikliam pasirinkto judesio kokybei ir atlikimo greičiui.

Priemonės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Aštuoni stoveliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Du lankai
Penki stoveliai
Keturios lazdos
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas B Nr. 05
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 15’
Technika:
žaidimas

Nurodymai:
Paskutinysis iš futbolininkų
Paprastas žaidimas sumažinto ploto aikštėje.
Išdėlioti penkis vartus žaidimo plote.
Kai žaidėjas pelno įvartį, jis iškrenta iš žaidimo ir išeina į
užribį paduoti kamuolį savo komandai.
Abi komandos puola ir gina visus vartus.
Komanda, kuri pirmoji nebeturės žaidėjų aikštėje, laimi.
Variantai: Žaidimas rankomis. Žadėjas turi prabėgti pro vartus. Galima
bėgti su kamuoliu rankose, bet vos žaidėjas paliečiamas, kamuolys
atitenka varžovui. Žaidimas kojomis: žaidėjas turi prabėgti pro vartus.
Pastaba: žaidžiama be vartininkų.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x 2, 8 x 10 m plote su 1,50 m vartais.
Smūgiuoti į vienus iš trijų vartų be vartininkų.
Keisti gynėjo ir puolėjo starto pradžią kiekviename užėjime
Vos tik puolėjas išbėga, gynėjas įsijungia į žaidimą.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų (išskyrus įvartį), pakartoti
tą pačią situaciją nuo pradžių tik kamuolį atidavus varžovui.
Perdavimai tarp tos pačios komandos žaidėjų daromi tada,
kai jie nori.
Kas 1’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo
sistemą. Tolesnį aprašymą žiūrėti Nr. 03 B.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo paviršių.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant kelties, pėda pakelta nuo žemės. Pabandyti kamuolį išlaikyti pusiausvyroje. Jei būtina,
prilaikyti pirštu (atliekama stipriąja arba silpnąja koja).
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, aikštėje su vartais futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese be nuošalių ir
kampinių smūgių.
Paskirti po du žaidėjus iš kiekvienos komandos, kurie galės įbėgti
į 13 m zoną ir juos keisti kas 6’.
Kai vienas iš tų žaidėjų įbėga į zoną varydamas kamuolį, partneris
gali įbėgti kartu su juo.
Tada žaidėjai žaidžia du prieš vartininką.
Galima smūgiuoti į vartus esant už zonos ribų.
Pastaba: kiekvieną zoną pažymėti skirtingomis spalvomis.
Žaidėjas zonoje prašo kamuolio.
Priversti abu žaidėjus likti prie zonos, bet tuo pačiu metu jie turi būti laisvi.

Parengiamasis žaidimas:
driblingas ir klaidinamasis
veiksmas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
žaidimas-turnyras.
Lygus žaidėjų skaičius
puolant.
Puolėjo tikslai:
- bėgti ten, kur yra laisvo
ploto,
- suklaidinti varžovą
panaudojant driblingą,
- pasinaudoti partnerio
bėgimu.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Puolant teisingai užimu savo
zoną.
Žaidimo tikslai:
- gerai prižiūrėti savo zoną
puolimo metu,
- nebūti vienoje vietoje, o būti
visada laisvam.

Priemonės
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
10 stulpelių penkiems
vartams

Lėkštelės
Kamuolys keturiems
12 stulpelių šešiems
vartams

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 06
Tikslai

Pratimai.

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas

Nurodymai :
Aikštelėje visi žaidėjai su kamuoliais + vartininkas.
15 metrų
Žaidėjas varo kamuolį nustatytą nuotolį ir smūgiuoja į vartus.
1. Varymas ratu apie lankus. 2. Varymas-slalomas.
2. Padu tarp lazdų. 4. Kamuolio varymas, didelis šuolis ir smūgis
į vartus.
Keisti kamuolio varymo greitį pagal žaidėjų parengtumą.
Kamuolio varymo variantai 1 ir 2 : laisvas. Tik viena koja.
Kamuolio varymo variantai padu :
Tik viena koja iš pradžių į vidų, po to į išorę
Pastabos: vienoje aikštelėje pratimą atlieka sepryni žaidėjai.
Būti reikliam pasirinkto judesio kokybei.
Pasikelti kamuolį. Sujungti: kamuolio pakėlimas nuo žemės paridenant padu į save, pasikelti kamuolį ta pačia koja (keltimi) ir pabandyti
pagauti kamuolį rankomis (dirbama stipriąja ir silpnąja kojomis).
Nurodymai:
8 metrai
Rungtyniauja dvi komandos.
Apibėgti du stovelius (pasirinkti) iš daugelio stovelių ir
švengti varžovo, grįžus ranka paliesti draugą.
Taškas komandai laimėjusiai rungtį.
Keisti stovelių padėtį bei nuotolį tarp jų.
Variantai: bėgimas pirmyn, su kamuoliu rankose, su kamuoliu už galvos,
kamuolys metamas ir pagaunamas distancijos pabaigoje,
bėgimas atbulom, kamuolys prie kojų.
Pastaba: pratimą kartoti ne daugiau trijų kartų.

Bėgimas:
techninė vorelė.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Vikrumo lavinimas 10’
Estafetė
Bėgimas greitumui:
vengti kontakto su kliūtimis ir
varžovais.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Driblingas ir klaidinamasis
judesys:
Varymas, driblingas.

Nurodymai :
Aikštelėje visi žaidėjai su kamuoliais + vartininkas.
Žaidėjas varosi kamuolį perkeldamas koją per kamuolį pro penkis stovelius keisdamas
kryptį, kaire-dešine koja, ir smūgiuoja į vartus.
1. Žaidėjas sustabdo kamuolį prieš stovelį prieš atlikdamas driblingą.
2. Žaidėjas atlieka driblingą kamuolio nestabdydamas.
¼ laiko turi būti skirta darbui su silpnąja koja.
Pastaba: viena aikštelė šešiems žaidėjams.
Būti reikliam pasirinkto judesio kokybei ir atlikimo greičiui.

Priemonės

8 metrai

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Du lankai
Keturi stoveliai
Trys lazdos
Manekenas
Du stulpeliai vartams
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Aštuoni stoveliai

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Penki stoveliai
Du stulpeliai vartams

Lapas B Nr. 06
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 15’
Technika:
žaidimas

Nurodymai:

Parengiamasis žaidimas:
driblingas ir klaidinamasis
judesys.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
žaidimas-turnyras
Lygus žaidėjų skaičius
puolant.
Puolėjo tikslai:
- iš puolimo persiorientuoti į
gynybą
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Puolant teisingai užimu savo
zoną.
Žaidimo tikslai:
- gerai prižiūrėti puolimo
zoną, prikalusomai nuo
partnerių padėties,
-užimti laisvą plotą be
kamuolio.

Priemonės
Lėkštelės

Pinigas ar herbas
Davus ženklą ,,pinigas”, pavyzdžiui žaidėjai, esantys pinigo pusėje,
išbėga su kamuoliais ir bando smūgiuoti į vartus pinigo pusėje.
Žaidėjai esantys prieš juos bando sutrukdyti.
Skaičiuojama bendra įvarčių suma.
Variantai:
-įvarčiai gali būti mušami tik iš pinigo ar herbo zonos pusių,
- įvarčiai gali būti mušami tik iš vidurio zonos.
Pastaba: padėti dvi skirtingų spalvų lėkštes zonoms pažymėt.
Nurodymai :

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams
Lėkštelės

Žaidimas 2 x 2, 8 m x 10 m plote, dveji 4 m pločio vartai
su vartininku.
Kiekviena komanda prieš žaidimą paskiria vartininką, kuris
gali žaisti aikštėje.
Kas 1’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo
sistemą.
Tolesnį aprašymą žiūrėti Nr. 03 B.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo paviršių.

Kamuolys keturiems
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas (10” - 15” kiekvienam pratimui).
Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 7 x 7 aikštėje su vartais futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese be nuošalių ir kampinių smūgių.
Nubrėžti vieną liniją išilgai aikštės pločio ir vidurio liniją
kiekvienos komandos puolimo zonoje.
Kai kamuolys atsiduria puolimo zonoje privaloma turėti mažiausiai
vieną žaidėją komandoje, abiejose puolimo zonose.
Pastaba: kiekvieną zoną pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus matyti, kur jie yra, ir kur jie turi bėgti.
Priversti žaidėjus nelikti vienoje zonoje, bet judėti iš vienos zonos į kitą.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 07
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Žongliravimas:
stipriąja ir silpnąja kojomis.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Vikrumo vystymas 10’
Estafetė
Pratimas greitumui:
šuoliukai pirmyn ir bėgimas.

Mokymas 15’
Technika:
Pratimas
Driblingas ir klaidinamasis
judesys:
Prieš atbėgantį varžovą ir
pasipriešinant.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai: du pratimai.
Nr. 1 Spirti vieną kartą kamuolį stipriąja koja ir vieną kartą silpnąja,
ir sugauti jį rankomis. Spirti du kartus kamuolį stipriąja
koja ir vieną kartą silpnąja, po to sugauti rankomis ir t.t.
Kai žaidėjas paliečia kamuolį stipriąja koja 4 kartus, jis baigia
pirmąjį pratimą ir atlieka antrąjį, spirdamas kamuolį
du kartus silpnąja koja ir t.t.
Jei kamuolys paliečia žemę, žaidėjas pradeda žongliruoti iš pradžių.
Nr. 2: Tas pat atliekama su stipriąja ir su silpnąja kojomis tik prieš
spiriant leisti kamuoliui atšokti nuo žemės maksimum du kartus.
Jei kamuolys atšoka 3 kartus, žaidėjas viską kartoja iš pradžių.
Pastaba: pranešti geriausią rezultatą per kiekvieną žongliravimo seriją,
Technikos veiksmas. Junginys: kamuolio pakėlimas nuo žemės paridenant padu į save, kamuolio nuridenimas vidine pėdos puse prie tos
kojos, kuria dirbama (dirbama stipriąja koja).
Nurodymai:
8 metrai
Šuoliukai tarp lazdų dešine- kaire kojomis ir smūgis į vartus.
Kamuolį paduoda treneris bėgimo pradžioje.
Atlikti pratimą vis greičiau.
Keisti nuotolį bei lazdų išsidėstymą.
Galimybė prabėgti distaciją su kamuoliu rankose, o po to,
padėjus ant žemė, smūgiuoti į vartus.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai :
Visi žaidėjai su kamuoliais + vienas vartininkas.
Žaidėjas varo kamuolį ir atlieka (po lėkščių serijos) driblingą prieš
trenerį ir smūgiuoja į vartus.
Treneris žaidėją bando paliesti.
¼ laiko skirti silpnajai kojai.
Driblingą kiekvienam žaidėjui atliekti 7-8 kartus.
Kablys vidine ir išorine pėdps puse. Kamuolio pakėlimas nuo žemės
paridenant padu į šalį ir už atraminės kojos. Dvigubas kontaktas
vienos kojos pėdos vidine-išorine pusėmis ir išorine-vidine pusėmis.
Klaidinamasis judesys liemeniu kairėn, o judėti dešinėn ir atvirkščiai.
Pastaba: aikštelė šešiems žaidėjams.
Būti reikliam pasirinkto judesio kokybei ir atlikimo greičiui.

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Šešios lazdos
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės

8 metrai 4 metrai

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Du stulpeliai vartams

Lapas B Nr. 07
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Parengiamasis žaidimas:
driblingas ir klaidinamasis
judesys.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
žaidimas-turnyras.
Lygus žaidėjų skaičius
ginantis.
Gynėjo tikslai:
- atkovoti kamuolį, kad tapti
puolėju,
- staiga nepulti, dengti kibiai,
priversti puolėją suklysti.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Ginantis teisingai užimti savo
zoną.
Rungtynių tikslai:
- gerai prižiūrėti gynybos zoną
priklausomai nuo partnerių
padėties,
- užimti atlaisvintą plotą.

Pratimai.
Nurodymai:
Kamuolys kapitonui
Komanda turi perduoti kamuolį kamuolį savo kapitonui,
esančiam vienoje iš zonų. Už tai skiriamas taškas.
Jis negali išeiti iš zonos ir niekas negali įeiti į zoną.
Jei kamuolys kerta visą zoną, taškas užskaitomas varžovams.
Variantai:
- žaidimas rankomis. Galima bėgti su kamuoliu, bet kai žaidėjas
paliečiamas, kamuolys atitenka varžovui.
- žaidimas kojomis
- įvarčiai gali būti mušami tik iš vidurio zonos.
Pastaba: kapitonas savo zonoje turi nuolat judėti.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x 2, 8 x 10 m plote, į du 4 m vartus.
Smūgiuoti į vartus sutabdžius kamuolį.
Išbėgus puolėjui, išbėga ir gynėjas.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų (išskyrus įvarčius),
pakartoti situaciją nuo pradžių kamuolį davus puolėjui.
Kai gynėjas du kartus paliečia kamuolį, pakartoti situaciją i
š pradžių kamuolį perdavus gynėjui. Jis tampa puolėju ir
atvirkščiai.
Kas 1’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo sistemą:
Tolesnį aprašymą žiūrėti Nr. 03 B
Pastaba: gerai paruošti žaidimo paviršių.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant kelties ir bandyti išlaikyti pusiausvyrą judant pirmyn. Jei būtina -prilaikyti pirštu. Rungtis:
visi pradeda nuo tos pačios linijos, kai kamuolys nukrenta, žaidėjas grįžta prie linijos ir pradeda iš pradžių.
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, aikštė su vartais futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese.
Nubrėžti dvi linijas išilgai aikštės pločio ir vidurio liniją.
Vidurinė zona platesnė nei kitos dvi.
Gynybinėje situacijoje: kai kamuolys atsiranda gynybos zonoje
dešinėje pusėje, joks žaidėjas iš komandos, kuri ginasi,
negali būti kairėje kraštinės zonos pusėje ir atvirkščiai.
Pastaba: kiekvieną zoną pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus matyti, kur jie yra, ir kur jie turi bėgti.
Priversti žaidėjus nelikti vienoje zonoje, bet judėti iš vienos zonos į kitą.

Priemonės
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Lėkštelės
Kamuolys dviems

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dviems vartams

Lapas A Nr. 08
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Teminis žaidimas kojomis:
pelnyti įvartį iš vienos vartų
pusės, kitą – iš kitos.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Vikrumo lavinimas 10’
Estafetė
Bėgimas greitumui:
šuoliukai rungtyniaujant
dviem komandom

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Driblingas ir klaidinamasis
judesys:
varymas gyvatėle, po to prieš
varžovą be pasipriešinimo ir
su pasyviu pasipriešinimu.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Žaidimas 5 x 5, plotas 20 x 30 m su 4 m vartais.
Smūgiuoti į vartus varantis kamuolį per aikštę į vienus iš vartų be vartininko.
Laisvas žaidimas kojomis.
Kamuolys liečiamas tik kojomis.
Kampiniai smūgiai atliekami nuo abiejų vartų vidurio.
Variantai:
įvartis gali būti pelnomas kamuolį perduodant aukštai.
įvartis gali būti įmušamas tik kojomis.
Pastabos priversti žaidėjus atsitraukti nuo kamuolio turėtojo
Priversti žaidėjus pirma įmušti vieną įvartį ir po to kitą
Pasikelti kamuolį. Kamuolio pakėlimas nuo žemės paridenant padu į save, silpnąja koja (keltimi).

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį

Nurodymai:
8 metrai

Rungtyniauja dvi komandos.
Šuoliukai pirmyn dešine- kaire kojomis, po
to grįžti, paliesti ranka partnerį.
Taškas komadai laimėjusiai rungtį
Keisti lazdų padėtį bei atstumą tarp jų.
Variantai:
su kamuoliu rankose, su kamuoliu už galvos,
kamuolys mestas, pagautas bėgimo pabaigoje.
Pastaba: pratimą kartoti tris kartus.
Nurodymai : žaidėjai su kamuoliais + 1 vartininkas.
Žaidėjas varo kamuolį pro šešis stovelius
keisdamas kryptį, kaire-dešine kojomis ir smūgiuoja į vartus,
1. Žaidėjas prieš stovelį, prieš atlikdamas driblingą,
stabdo kamuolį.
2. Zaidėjas atlieka driblingą nesustodamas.
atskirti dešinę ir kairę puses skirtingomis spalvomis
3. Žaidėjas varo kamuolį pro lėkšteles keisdamas kryptį,
prieš trenerį atlieka klaidinamą judesį ir smūgiuoja į vartus.
Trenerio elgesio variantai: juda pirmyn arba traukiasi. Išbėga iš dešinės
arba iš kairės. Atlieka klaidinamus judwsius.
Pastaba: aikštelė šešiems žaidėjams.

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
12 lazdų

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
8 metrai

Šeši stoveliai
Du stulpeliai vartams

8 metrai 4 metrai

Lapas B Nr. 08
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Parengiamasis žaidimas:
driblingas ir klaidinamasis
judesys

Mokymas 15’
Individuali taktika:
žaidimas-turnyras
Lygus žaidėjų skaičius
ginantis.
Gynėjo tikslai:
- atkovoti kamuolį ir tapti
puolėju,
- nepulti staiga, persekioti,
priversti varžovą suklysti.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
Žaidimas
Ginantis teisingai užimu savo
zoną. Žaidimo tikslai:
- persigrupavimas į gynybą po
kamuolio praradimo puolimo
zonoje.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 6 x 6, 35 m x 25 m plote į dvejus 5 m vartus.
Smūgiuoti į vartus be vartininko.
Kamuolio perdavimas atgal draudžiamas, išskyrus iš kampinio
sektoriaus.
Variantai:
- žaidimas rankomis. Galima bėgti su kamuoliu, bet kai žaidėjas
paliečiamas, kamuolys atitenka varžovui.
- žaidimas kojomis: kamuolys liečiamas tik kojomis.
Pastaba: priversti žaidėjus kiek galima dažniau atlikti driblingą ir
klaidinamuosius veiksmus.
Nurodymai :
Žaidimas 1 x 1, 8 m x 8 m plote į keturis 1,50 m vartus be
vartininko. Smūgiuoti į abejus vartus be vartininko
Keisti kiekvieno pasikeitimo metu puolėjo ir gynėjo išbėgimo ir
įsijungimo į žaidimą laiką
Išbėgus puolėjui, gynėjas įsijungia į žaidimą
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų (išskyrus įvarčius), pakartoti
situaciją nuo pradžių kamuolį davus puolėjui.
Kai gynėjas du kartus paliečia kamuolį, pakartoti situaciją nuo pradžių
kamuolį perdavus gynėjui. Jis tampa puolėju ir atvirkščiai.
Smūgiuoti į vartus gali tik puolėjas.
Kas 1’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo sistemą.
Tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir taisyti klaidas (10” -15” kiekvienam tempimo pratimui).
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, 25 m x 35 m su vartais futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese be nuošalių ir kampinių.
Nubrėžti vidurio liniją.
Kiekvienoje zonoje 3 x 3.
Kas 5’ keisti zonos žaidėjus priklausomai nuo partnerio.
Žaidėjai gali įbėgti į puolimo zoną tik kirsdami vidurio liniją bei
varydamiesi ar perduodami kamuolį partneriui.
Kai tik kamuolys prarandamas varžovo zonoje, žaidėjas ar
žaidėjai grįžta į savo gynybos zoną.
Pastaba: priversti gynėjus bėgti į puolimo zoną, kad po to būtų
galima grįžti į gynybos zoną.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys dviems
Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 09
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Bėgimas:
technika voroje.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Vikrumo lavinimas 10’
Estafetė
Greitumui:
šuoliukai atskirai kaire-dešine
kojomis.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Driblingas ir klaidinamasis
judesys,
Kamuolio varymas gyvatėle.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai:
Visi su kamuoliais + du vartininkai.
15 metrų
Žaidėjai A ir B varo kamuolį priešpriešiais.
Padu tarp lazdų: varymas ratu apie lankus,
Varymas slalom, varymas be kliūčių, smūgis į vartus.
Keisti varymosi greitį priklausomai nuo žaidėjų lygio.
Kamuolio varymosi variantai 2, 4 ir 5 :
Laisvas. Tik viena koja.
Kamuolio varymosi variantai padu 1:
Pakaitomis kaire-dešine, vieną į vidų, po to vieną į išorę.
Pastabos: aikštė 14 žaidėjų.
Taisyklingai atlikti judesį
Technikos veiksmas. Kamuolio pakėlimas nuo žemės paridenant padu į save. Pradėti vidine puse tos kojos pėdos, kuri dirba (dirbama su
silpnąja koja)
Nurodymai:
8 metrai
Šuoliukai pirmyn tarp lazdų dešine-kaire koja, nuversti stovelį koja ir
smūgiuoti į vartus. Kamuolį paduoda treneris bėgimo pradžioje.
Didinti pratimo atlikimo spartą. Keisti nuotolį tarp lazdų bei jų išdėstymą.
Keisti stovelio padėtį. Galimybė šuoliuoti su kamuoliu rankose, paskui
pasidėti jį ant žemės ir smūgiuoti į vartus.
Variantai:
nuversti stovelį: dešiniame šone dešine koja arba kaire koja,
nuversti stovelį: kairiame šone kaire koja arba dešine koja.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai :
Aikštelėje visi su kamuoliais + vartininkas. Bėgimo kryptimi išdėlioti įvairius
daiktus: lėkštelę, lanką, lazdą, stovelį.
Pro skirtingas kliūtis varyti skirtingais būdais (nurodo treneris)
ir smūgiuoti į vartus..
¼ laiko turi būti skirta silpnajai kojai
Driblingas, kurį reikia mokytis:
Kablys vidine ir išorine pėdos puse. Kamuolio pakėlimas nuo žemės
paridenant padu į šalį ir už atraminės kojos. Dvigubas kontaktas
vienos kojos pėdos vidine-išorine pusėmis ir išorine-vidine pusėmis.
Klaidinamasis judesys liemeniu kairėn, bet judėti dešinėn ir atvirkščiai.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams. Reikalauti judesio kokybės bei
atlikimo greičio.

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Du lankai
Penki stoveliai
Keturios lazdos
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Šešios lazdos
Du stoveliai
Du stulpeliai vartams
Lėkštelės

8 metrai

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Stovelis
Lankas
Lazda
Du stulpeliai vartams

Lapas B Nr. 09
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 15’
Technika:
žaidimas

Nurodymai:
Vartų medžioklė
Kiekviena komanda puola ir gina visus vartus. Kai įmušamas
įvartis, vartai “miršta”. Komanda, sumedžiojusi daugiausiai vartų, laimi.
Į vartus galima smūgiuoti iš abiejų pusių.
Variantai:
žaidimas rankomis: žaidėjas turi prabėgti pro vartus. Galima bėgti
su kamuoliu rankose, bet kai žaidėjas paliečiamas, kamuolys atitenka
varžovui.
Žaidimas kojomis: žaidėjas su kamuoliu turi prabėgti vartus.
Pastaba: žaidimas be vartininko.
Nurodymai :
Žaidimas l x l, 8 m x 8 m plote, dveji 3 m pločio vartai be vartininko.
Kiekvieno pasikeitimo metu keisti puolėjo ir gynėjo išbėgimo ir
dalyvavimo žaidimą laiką.
Išbėgus puolėjui, žaidime dalyvauja gynėjas.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų (išskyrus įvarčius), pakartoti
situaciją nuo pradžių kamuolį davus varžovui.
Kai gynėjas du kartus paliečia kamuolį, pakartoti situaciją nuo pradžių
kamuolį palikus gynėjui. Jis tampa puolėju ir atvirkščiai.
Tik puolėjas gali smūgiuoti į vartus
Kas 1’30 keisti priešininką panaudojant ,,pakilimo-nusileidimo’’
sistemą: Tolesnį aprašymą žiūrėti Nr. 03 B
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasilenkti, pasidėti kamuolį ant pečių ir bandyti jį išlaikyti.

Parengiamasis žaidimas:
driblingas ir klaidinamasis
judesys

Mokymas 15’
Individuali taktika:
žaidimas-turnyras
Lygus žaidėjų skaičius
ginantis.
Gynėjo tikslai:
- atkovoti kamuolį ir tapti
puolėju,
- staiga nepulti, o įkyriai
persekioti puolėją, kad šis
suklystų
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliou
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Puolant išplečiu žaidimą į
kraštus.
Žaidimo tikslai:
- užimti laisvą plotą kraštuose,
suklaidinti varžovų komandos
žaidėjus.

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, aikštėje į vartus futbolui septyniems. Taisyklės futbolui
septyniems, be nuošalių ir kampinių smūgių.
Kiekvienos komandos puolimo zonoje išilgai užribio linijų
nubrėžti 10 m liniją.
Įbėgti į šią zoną gali tik vienas žaidėjas, tik savo pusėje ir
tik varydamas kamuolį.
Šoninėje zonoje kamuolys liečiamas tris kartus, tada gali
būti grąžinamas arba smūgiuojamas iš centro.
Kai žaidėjas įbėga į zoną - 2 taškai.
Kai žaidėjas pelno įvartį: 1 taškas.
Pastaba: zonas pažymėti skirtingomis lėkštelėmis.
Priversti žaidėjus kuo greičiau įbėgti į zoną.

Priemonės
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
10 stulpelių penkiems
vartams
Lėkštelės
Kamuolys dviems
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiemsvartams

Lapas A Nr. 10
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Žongliravimas:
laisvas

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Vikrumo lavinimas 10’
Estafetė
Greitumui:
šuoliukai atskirai kaire-dešine
kojomis rungtyniaujant dviem
komandom

Mokymas 15’
Technika:
pratimas.
Driblingas ir klaidinantis
veiksmas:
saugoti kamuolį.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai:
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Visi su kamuoliais.
Laisvas žongliravimas, įvairiomis kūno vietomis, stengtis,
kad kamuolys neliestų žemės:
- koja, galva, šlaunimi, krūtine, petimi ir t.t…
- pėda, keltim, išorine pėdos puse, kulnu ir t.t…
Pastabos: parodyti žaidėjams neįprastus žongliravimo
būdus, parodyti pavyzdžiu žaidėją, kuris atlieka neįprastą
žongliravimą, kad sukurti lenktyniavimą tarp žaidėjų.
Pasikelti kamuolį. Silpnosios kojos padu paridenti kamuolį į save, pasikelti kamuolį stipriąja koja (keltimi) ir sugauti rankomis.
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
Šuoliukai pirmyn tarp lazdų kaire-dešine kojomis,
koja nuversti stovelį ir grįžus paliesti savo partnerį.
Taškas komandai laimėjusiai rungtį.
Keisti nuotolį tarp lazdų bei jų išdėstymą, keisti stovelio padėtį.
Galimybė nuotolį įveikti su kamuoliu rankose, paskui
padėti jį ant žemės ir smūgiuoti į vartus.
Variantai:
nuversti stovelį: dešiniame šone dešine koja arba kaire koja,
nuversti stovelį: kairiame šone kaire koja arba dešine koja,
su kamuoliu rankose, su kamuoliu už galvos.
Pastaba: pratimą atlikti du-tris kartus.
Nurodymai:
Kamuolys dviem + 1 vartininkas.
1. A puolėjas, atsistojęs nugara į vartus saugo kamuolį.
Už jo gynėjas.
2. B gynėjas aktyviai trukdo jam, bet neatima.
3. A po 5”-6” smūgiuoja į vartus.
Variantai:
kamuolį puolėjui paduoda partneris.
Nubrėžti 2 x 2 m zoną ir puolėjas stengiasi, kad kamuolys
neišeitų už jos ribų. Gynėjas visada aktyviai priešinasi,
trukdo jam stumdamas (nesmarkiai), bet kamuolio neatima.
Pastaba: aikštelė penkiems žaidėjams.
Puolėjas turi visada būti tarp gynėjo ir kamuolio.

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės

8 metrai

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
12 lazdų
Keturi stoveliai

Lėkštelės
Kamuolys dviems
Du stulpeliai vartams

Lapas B Nr. 10
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas.
Parengiamasis žaidimas:
driblingas ir klaidinamasis
veiksmas, saugoti kamuolį

Mokymas 15’
Individuali taktika:
žaidimas-turnyras
Lygus žaidėjų skaičius
ginantis.
Gynėjų tikslai:
- atkovoti kamuolį, kad tapti
puolėjais,
- staiga nepulti, įkyriai
persekioti puolėją ir priversti
jį suklysti.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
Žaidimas
Puolimo metu išplečiu
žaidimą į kraštus.
Žaidimo tikslai:
- žaisti kraštuose ir suklaidinti
varžovų komandos gynybos
grandį.

Pratimai.
Nurodymai:
Kamuolio saugotojas
Žaidėjas ι įbėga į keturkampį ir bando paimti kamuolį rankomis,
kurį varosi žaidėjas Μ
Kai jam tai pavyksta, jis varosi kamuolį.
Žaidėjas be kamuolio tampa atiminėtoju.
Jei žaidėjas nusivaro kamuolį už keturkampio ribų, jis taip pat
tampa atiminėtoju.
Variantai:
kamuolys atiminėjamas kojomis,
paskirti kelis atiminėtojus.
Pastaba: pratimo trukmė 2’-3’ Keturkampio dydis: 16 x 12 m
Nurodymai :
Žaidimas 2 x 2, 8 m x10 m plote. Smūgiuoti į vartus sustabdžius kamuolį
už varžovo vartų linijos. Kiekvieno pasikeitimo metu keisti puolėjo ir gynėjo
išbėgimo ir dalyvavimo žaidime laiką.Išbėgus žaisti puolėjui išbėga ir gynėjas.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų (išskyrus įvarčius), pakartoti
situaciją nuo pradžių kamuolį davus priešininkams
Kai gynėjai du kartus paliečia kamuolį, pakartoti situaciją nuo pradžių
kamuolį palikus gynėjui. Jie tampa puolėjais ir atvirkščiai.
Į vartus smūgiuoti gali tik puolėjai.
Kas 1’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo sistemą.
Tolesnį aprašymą žiūrėti Nr. 03 B
Pastaba: Gerai paruošti žaidimo paviršių.
Tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas (10” -15” kiekvienam pratimu).
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, aikštė 35 m x 25 m, į vartus futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese, bet be nuošalių ir kampinių smūgių.
Kiekvienos komandos puolimo zonoje išilgai užribio linijų
nubrėžti 5 m liniją.
Pastatyti vieną žaidėją iš kiekvienos komandos, kaip manekeną,
abiejose zonose ir juos keisti kas 3’
Žaidėjas - manekenas turi tris kartus liesti kamuolį, kad jį grąžintų
arba perduotų smūgiui iš centro, ir joks kitas žaidėjas negali įbėgti į
šoninę zoną.
Pastaba: zonas pažymeti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus perduoti kamuolį manekenui, kai tik yra tokia galimybė.

Priemonės
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Lėkštelės
Kamuolys keturiems

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 11
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Teminis žaidimas kojomis:
pelnyti įvartį į vienus, po to į kitus vartus.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Žaidimas 5 x 5, 20 x 30 m plote, į šešis 4 m pločio vartus.
Smūgiuoti į vienus iš trijų vartų be vartininko.
Laisvas žaidimas kojomis.
Kamuolys liečiamas tik kojomis.
Be kampinių smūgių.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Pastabos: priversti žaidėjus atsitraukti nuo kamuolio turėtojo.
Reikalauti žaidėjų pirma įmušti įvartį į vienus, po to
į kitus vartus.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Fizinis rengimas:
greitumo lavinimas
Greitumas:
testas

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Driblingas ir klaidinamasis
judesys:
priešais varžovą.

12 stulpelių šešiems
vartams

Pasikelti kamuolį. Kamuolio pakėlimas nuo žemės paridenant vienos kojos padu į save, pasikelti kamuolį kita koja (keltimi) ir sugauti
rankomis (kamuolio paridenimas atliekamas tiek silpnąja, tiek stipiąja kojomis).
Nurodymai:

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės

Greitumo testas bėgant šaudyklės principu 4 x 10 m
Du bandymai vienam žaidėjui.
Užsirašyti tik geriausią laiką.

10 metrų

Matuoklė
Testų lentelės

Pastaba: parodyti žaidėjams testų lentelę, kad palyginti jų laiką
su prieš tai buvusiais rezultatais.

Nurodymai :
Kamuolys dviem + vartininkas.
15 m atstumu nuo vartų nubrėžti 4 m x 4 m zoną.
A puolėjas turi kirsti gynėjo B zoną ir prabėgti tarp stovelių,
kad galėtų smūgiuoti į vartus. Gynejas neturi teisės išeiti iš
savo zonos. Didelis šuolis ir sienelė uždrausti.
Variantai:
kamuolį puolėjui paduoda partneris.
Pakeisti gynėjo starto poziciją.
Pakeisti puolėjo starto poziciją.
Pastaba: aikštelė septyniems žaidėjams.
Puolėjas neturi būti sustabdomas gynėjo.

Laikmatis

Lėkštelės
Kamuolys dviems
6 metrai

Du stoveliai
Du stulpeliai vartams

Lapas B Nr. 11
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 15’
Technika:
žaidimas

Nurodymai:
Kamuolio gelbėtojas
Tam tikrame plote visi žaidėjai turi po kamuolį.
Žaidimo tikslas: išspirti varžovų kamuolius už žaidimo ribų.
Žaidėjas, netekęs kamuolio, iškrenta iš žaidimo.
Laimi ta komanda, kurios bent vienas žaidėjas lieka aikštėje
Variantai:
kamuolys gali būti išmušamas rankomis,
be komandų, laimi paskutinis žaidėjas.
Pastabos: galimybė išspirti kamuolius link tam tikro nustatyto
objekto. Keturkampio dydis: 16 x 12 m, 10-14 žaidėjų
Nurodymai :
Žaidimas 2 x 2, 8 m x 10 m plote, šeši 1,5 m vartai.
Smūgiuoti į trejus vartus be vartininko.
Kiekvieno pasikeitimo metu keisti puolėjo ir gynėjo išbėgimo
ir dalyvavimo žaidime laiką. Išbėgus žaisti puolėjui išbėga ir gynėjas.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų (išskyrus įvarčius), pakartoti
situaciją nuo pradžių kamuolį davus varžovams.
Kai gynėjai du kartus paliečia kamuolį, pakartoti situaciją nuo
pradžių kamuolį palikus gynėjui. Jie tampa puolėjais ir atvirkščiai.
Į vartus gali smūgiuoti tik poljai.
Kas 1’30 keisti priešininką panaudojant pakilimo-nusileidimo
sistemą. Tolesnį aprašymą žiūrėti Nr. 03 B..
Tempimosi pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas (10” -15” kiekvienam pratimui)

Parengiamasis žaidimas:
driblingas ir klaidinamieji
judesiai.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
žaidimas-turnyras
Lygus žaidėjų skaičius
ginantis.
Gynėjų tikslai:
- atkovoti kamuolį ir tapti
puolėjais,
- staiga nepulti, įkyriai
persekioti puolėją, kad šis
suklystų.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
Žaidimas.
Atsitraukiu ir tampu puolėju.
Žaidimo tikslai:
- užimti laisvą plotą kraštuose,
kad atmušti kmauolį ir
sudaryti kiekybinį pranašumą

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 aikštėje su vartais futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese.
Nubrėžti 10 m liniją išilgai užribio linijų kiekvienos komandos
gynybos zonoje.
Tik vienas žaidėjas gali įbėgti į šią zoną savo gynybinėje pusėje
ir tik varydamas kamuolį.
Kamuolys zonoje liečiamas tris kartus.
Kai žaidėjas įbėga į zoną - 2 taškai.
Kai pelno įvartį - 1 taškas.
Pastaba: zonas pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus kuo greičiau įbėgti į zoną.

Priemonės

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam
žaidėjui
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Lėkštelės
Kamuolys
keturiems
12 stulpelių
šešiems vartams

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 12
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Teminis žaidimas rankomis:
Suklaidinti varžovą.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Specialusis atletinis
rengimas

Greitumas:
rungtyniauja dvi komandos

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Driblingas ir klaidinamasis
judesys:
priešais nejudantį varžovą ir
persekiojamam, aktyviai
dengiamam.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai:
Lėkštelės
Amerikietiško futbolo žaidimas 5 x 5, 20 x 30 m plote.
Prabėgti varžovų vartų liniją nešantis kamuolį.
Kamuolys perduodamas tik rankomis, atgal arba į priekį.
Žaidėjas su kamuoliu gali bėgti.
Kai kamuolio nešėjas paliečiamas, kamuolys atitenka varžovui.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Pastabos: priversti žaidėjus pastebėti varžovus ir suspėti
perduoti kamuolį prieš juos paliečiant.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant galvos ir bandyti išlaikyti pusiausvyrą. Jei būtina – prilaikyti ranka.
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos, kiekviena turi po kamuolį.
Komandų žaidėjai trikampio forma atitinkamai
pagal lėkšteles, atsitupia, vienas už kito.
Po trenerio signalo, pirmasis žaidėjas perduoda kamuolį rankomis
antrajam, antrasis-trečiajam ir t.t. Kai tik žaidėjas perduoda kamuolį,
bėga užimt vietą už paskutiniojo žaidėjo.
Taškas tai komadai, kurios žaidėjai pirmieji kirto finišo liniją
Kamuolio perdavimo variantai:
rankomis ir paliečiant, rankomis pažeme, rankomis už nugaros.

30 - 40 metrų

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Vienas kamuolys
komandai

Nurodymai
Lėkštelės
Kamuolys dviem + vartininkas.
1. A puolėjas atlika driblingą ties stoveliu paliepus treneriui.
2. B jį persekioja, trugdo, bet kamuolio neatima.
3. Jei puolėjui A pavyksta talikti driblingą, jis smūgiuoja į vartus,
jei ne, tai daro gynėjas.
Treneris liepia atlikti driblingą, kai A puolėjas varosi kamuolį.
¼ laiko turi būti skirta darbui su silpnaja koja.
Driblingas, kurį reikia tobulinti:
- visus būdus, kurie buvo išmokti ciklo metu.
Pastaba: aikštelė septyniems žaidėjams.

Kamuolys dviems
6 metrai

Stovelis
Du stulpeliai vartams

Lapas B Nr. 12
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Parengiamasis žaidimas:
driblingas ir klaidinamieji
judesiai.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
žaidimas-turnyras
Lygus žaidėjų skaičius
ginantis.
Gynėjų tikslai:
-atkovojus kamuolį pereiti į
puolimą.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Atsitraukiu ir tampu puolėju.
Žaidimo tikslai:
- užimti laisvą plotą kraštuose,
atmušti kamuolį ir sudaryti
kiekybinę persvarą,
- padėti žaidėjui su kamuoliu.

Pratimai.
Nurodymai:
Nežinoma dvikova
Žaidžia dvi komandos, kiekviena savo aikštėje.
Kiekvienas žaidėjas turi savo numerį. Tie patys numeriai panaudojami
abiejų komandų žaidėjams.
Treneris pasako numerį ir vaikai, atitinkantys numerius, susitinka
dvikovoje, kad pelnytų įvartį į vienus ar kitus vartus.
Variantai: vardinti numerius ne eilės tvarka,
kviesti visus numerius, kviesti iškart kelis numerius,
kviesti žaidėjus priklausomai nuo jų aprangos,
startas duodamas garsiniu ar vaizdiniu būdu.
Pastaba: prieš smūgiuojant į vartus mažiausiai du kartus paliesti kamuolį.
Nurodymai

Priemonės
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Žaidimas 2 x 2, 8 x 10 m plotas, šeši 4 m vartai.
Smūgiuoti į vartus saugomus vartininkų.
Kiekviena komanda prieš žaidimą paskiria po vartininką.
Vartininkas gali žaisti aikštėje.
Kamuolys liečiamas tik kojomis, be kampinių smūgių.
Kas 1’30 keisti varžovą panaudojant ,,pakilimo-nusileidimo’’ sistemą.
Tolesnį aprašymą žiūrėti Nr. 03 B.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo paviršių.
Technikos veiksmas. Pakelti kamuolį nuo žemės paridenant padu į save, toliau, tos pačios kojos vidine pėdos puse į šalį prie tos kojos, kuri
valdo kamuolį (dirbama ir dešine, ir kaire kojomis).
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 aikštėje į keturis 5 m vartus futbolui
septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese.
Smūgiuoti į vartus su vartininku arba į vieną iš dviejų šoninių praėjimų
partneriui perdavus kamuolį (įvartis gali būti pelnomas iš abiejų
praėjimo pusių). ϑ smūgiuoja į stovelius, o - į stulpelius.
Įvartis į praėjimą - 2 taškai.
Įvartis į vartus - 1 taškas.
Pastaba: zonas pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus kuo greičiau judėti praėjimo link ir panaudoti šį judesį kaip klaidinamąjį.

Kamuolys keturiems
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Šeši stulpeliai
trejiems vartams praėjimams
Šeši stoveliai trejiems
vartams - praėjimams

Lapas A Nr. 13
Tikslai
Apšilimas 10’
Tobulėjimas
Žongliravimas:
testai

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Vikrumo lavinimas
Estafetė
Bėgimas:
šuoliukai pirmyn

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Kamuolio stabdymas:
kamuolio blokavimas
perduodant pažeme, vengiant
kliūčių.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai:
Dviese su kamuoliu.
Žongliravimo testai: dešinė koja, kaire koja, pakaitomis
kaire-dešine, galva. Kamuolį pamesti rankomis.
Trys bandymai žaidėjui.
Žaidėjas neturintis kamuolio skaičiuoja partnerio žongliravimus.
Kai abu žaidėjai atlieka po du bandymus, jie pasako geriausią
rezultatą treneriui ir tęsia žongliravimą toliau.
Pastabos: parodyti žaidėjams testų lenteles, kad galėtų savo
ezultatus palyginti su ankstesniais.
Kamuolio pakėlimas. Pakišti koją po kamuoliu ir staigiu judesiu kelti aukštyn. Kamuolį sugauti rankomis (dirbama su stipriąja koja).
Nurodymai:
Du šuoliukai pirmyn ant vienos kojos į lankų vidurį ir smūgis į vartus.
Kamuolį paduoda treneris pratimo pradžioje.
Atlikti pratimą didinant greitį.
Keisti lankų išsidėstymą ir nuotolį tarp jų.
Galimybė nubėgti distanciją su kamuoliu rankose, po to padėti jį ant
žemės ir smūgiuoti į vartus.
Variantai:
dešine koja į lanko vidurį,
kaire koja į lanko vidurį,
abiem kojom.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai:
Dviese su kamuoliu.
A perduoda kamuolį pažeme (8-10m) B į zoną, pažymėtą
lėkštelėmis. B stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
B turi sustabdyti kamuolį tokiu būdu, kad blokuojamas kamuolys
nepaliestų kliūties po jo sustabdymo.
4-5 perdavimai ir keičiamasi vaidmenimis. Kas 3-4’ keisti partnerius.
¼ laiko skirti silpnajai kojai.
Kamuolio stabdymo variantai:
padu, vidine pėdos puse.
Pastaba: aikštelė dviems žaidėjams.
Būti reikliam judesio kokybei ir pasirinkimui.

8 metrai

Kamuolys dviem
Testų lentelės
Pieštukas

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Penki lankai
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės
15 metrų

Kamuolys dviems
Du stulpeliai vartams

Lapas B Nr. 13
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas.
Parengiamasis žaidimas:
kamuolio stabdymas ir
blokavimas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
puolant.
Puolėjo su kamuoliu tikslai:
- pastebėti ir perduoti. Rodyti
klaidinantį perdavimą ir atlikti
driblingą.
Puolėjo - be kamuolio tikslai:
- padėti savo partneriui.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Kur bebūčiau, bandau atkovoti
kamuolį.
Žaidimo tikslai:
- atgauti kamuolį visiems
kartu keičiant padėtį savo
gynybinėje pusėje ir
kontraatakuoti

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai
Lėkštelės
Laikrodis
Ηkamuolį perduoda ratu.
Per tą laiką kiekvienas α bėga ratą aplink.
Kai visi α apibega, suskaičiuojamas valandų skaičius:
Ratas lygus valandai. Po to keičiamasi vaidmenimis.
Variantai:
laisvas kamuolio stabdymas,
stabdyti kamuolį padu ar vidine pėdos puse prieš perdavimą,
tie, kurie bėga, turi varytis kamuolį,
prieš tai išvardintų variantų kombinavimas.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x l, 8 x 8 m plote į dvejus 2 m vartus.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į abejus vartus.
Puolėjai išbėga vienas po kito. Kamuolio turėtojas priekyje.
Kai tik puolėjas išbėga, į žaidimą įsijungia gynėjas.
Kai gynėjas du kartus paliečia kamuolį, pakartoti situaciją nuo pradžių
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų, kartoti situaciją nuo pradžių
Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 51’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Sėkmės kriterijus - pelnyti įvartį kiekvienos atakos metu.

Du kamuoliai
Aštuoni stoveliai

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Tempimosi pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas (10”-15” keikvienam pratimui).
Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 7 x 7 aikštėje su futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese.
Nubrėžti vidurio liniją.
Kai tik vartininkas išeina iš vartų į skriejantį kamuolį ar
išmeta kamuolį, visi varžovų komandos žaidėjai turi būti
savo gynybinėje pusėje. Kamuolio atkovojimas prasideda nuo tada,
kai kamuolys kerta vidurio liniją.
Pastaba: gynybinis atsitraukimas turi būti atliekamas greitai ir į savo zoną.
Priversti žaidėjus spausti kamuolio turėtoją, kai jis kerta vidurio liniją

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 14
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Bėgimas:
vorelė

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą.
Estafetė
Bėgimas:
šuoliukai pirmyn
rungtyniaujant dviem
komandom.
Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Kamuolio sustabdymas:
kamuolio blokavimas esant
perdavimui oru vengiant
kliūčių

Pratimai.
Nurodymai :
Visi žaidėjai su kamuoliais + vartininkas.
Žaidėjas įveikia nuotolį ir smūgiuoja į vartus : a) kamuolio varymas aplink
lankus, b) kamuolio varymas gyvatėle, padu - tarp lazdų, c) kamuolio varymas
ir didelis šuolis prieš smūgiuojant į vartus.
Keisti kamuolio varymo geitį priklausomai nuo žaidėjų parengtumo.
Kamuolio varymosi variantai Nr. 1 ir 2: laisvas. Tik vidine, po to isšorine
pėdos puse.
Kamuolio varymo variantai padu 3: viena koja, iš pradžių pirmyn, po to – atgal.
Pastabos: aikštė septyniems žaidėjams.
Būti reikliam atliekamo judesio pasirinkimui ir kokybei.

Priemonės
15 metrų

Du lankai
Keturi stoveliai
Trys lazdos
Manekenas
Du stulpeliai vartams

Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant pečių arba ant kaktos ir pabandyti išlaikyti pusiausvyrą. Jei būtina prilaikyti pirštu.
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
Du šuoliukai pirmyn viena koja į lankų vidurį, po to grįžti ir
paliesti ranka savo partnerį.
Taškas komandai, laimėjusiai rungtį.
Keisti lankų išsidėstymą ir nuotolį tarp jų.
Variantai:
su kamuoliu rankose,
su kamuoliu už galvos,
metant kamuolį į priekį, po to pagaunant distancijos pabaigoje.
Pastaba: pratimą kartoti maksimum tris kartus.
Nurodymai:
Dviese su kamuoliu
Vartininkas perduoda kamuolį A oru (8-10m) į zoną, pažymėtą
lėkštelėmis. B stabdo ir smūgiuoja į vartus.
B turi susistabdyti kamuolį kuo greičiau, kad blokuojamas kamuolys,
atšokęs nuo žemės vieną ar kelis kartus, nepaliestų kliūties po jo
sustabdymo.
4-5 perdavimai ir keičiamasi vaidmenimis. Kas 3-4’ keisti partnerius.
¼ laiko skirti silpnajai kojai.
Kamuolio stabdymo variantai: padu, vidine pėdos puse, keltimi.
Pastaba: aikštelė dviems žaidėjams.
Būti reikliam judesio kokybei ir pasirinkimui

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės

8 metrai

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
10 lankų

Lėkštelės
15 metrų

Kamuolys dviems
Du stulpeliai vartams

Lapas B Nr. 14
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
kamuolio stabdymas,
blokavimas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
puolant:
puolėjo su kamuoliu tikslai:
- pastebėti ir perduoti. Rodyti
perdavimą, o atlikti driblingą.
Puolėjo be kamuolio tikslai:
- padėti savo partneriui.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
Žaidimas
Kur bebūčiau, bandau atkovoti
kamuol.
Žaidimo tikslai:
- atgauti kamuolį visiems
kartu keičiant padėtį savo
gynybos pusėje, kad surengti
.kontrataką

Pratimai.
Nurodymai :
Žaidžiama l x l, 15 x 15 m plote į dvejus 5 m vartus.
Smūgiuoti į vartus prieš tai sustabdžius kamuolį padu arba
vidine pėdos puse.
A vartininkas perduoda kamuolį pažeme arba oru B. B susistabdo
kamuolį, varosi kamuolį 1 m ir smūgiuoja įvartus.
Žaidėjas turi teisę tik dviem bandymams susistabdyti kamuolį po
perdavimo.
Po kamuolio stabdymo ir smūgiavimo į vartus pasikeičia vietomis.
Kas 2’30 keisti priešininką panaudojant ,,pakilimo – nusileidimo’’ sistemą.
Tolesnis parašymas B Nr. 0.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x l, 8 x 8 m plote į dvejus 2 m vartus. Sudaryti vienodo lygio
žaidėjų grupes po tris. Puolėjai smūgiuoja į abejus vartus.
Puolėjai išbėga nuo jų linijos 5-6 m atstumu vienas nuo kito.
Kai tik puolėjas išbėga žaisti, žaisti išbėga ir gynėjas.
Kai gynėjas du kartus paliečia kamuolį, pakartoti situaciją iš
pradžių.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų, kartoti situaciją nuo pradžių.
Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Pastaba: Gerai paruošti žaidimo vietą.
Sėkmės kriterijus - pelnyti įvartį kiekvieno puolimo metu.
Techninis veiksmas. Kamuolio ridenimas padu prieš stipriąją koją, padu prieš silpnąją koją (dirbama kamuolį sustabdžius, po to varant).

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys dviem
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 7 x 7, aikštėje su vartais futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese.
Nubrėžti išilgai aikštės dvi linijas.
Vidurio zona platesnė nei kitos dvi.
Kai kamuolys atsiduria dešinėje šoninėje zonoje, joks žaidėjas
negali gintis kairėje šoninėje zonoje ir atvirkščiai
Pastaba: zonas pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus matyti, kur jie yra, ir kur jie turi judėti.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
vartams

Lapas A Nr. 15
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Teminis žaidimas rankomis:
įmesti iš pradžių į vienus, po
to į kitus vartus.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Vystyti judrumą
Estafetė
Bėgimas:
šuoliukai į šalį

Mokymas 15’
Technika:
Pratimas.
Kamuolio sustabdymas:
kamuolio blokavimas po
perdavimui pažeme ir po
greito bėgimo.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Žaidimas 5 x 5, 20 x 30 m plotas į keturis 4 m vartus.
Mesti rankomis į vienus iš dviejų vartų be nustatyto vartininko.
Kamuolys perduodamas tik rankomis.
Tuo pačiu metu visi žaidėjai gali būti vartininkais.
Draudžiama su kamuoliu bgti.
Draudžiama liesti varžovą.

Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams

Pastabos: reikalauti žaidėjus atsitraukti nuo kamuolį
valdančio žaidėjo.
Kamuolio pakėlimas. Pakišti koją po kamuoliu ir ją mojant aukštyn mesti kamuolį (dirbama su silpnąja koja).
Nurodymai:
Pristatomi žingsneliai iš pradžių veidu, o po to nugara į
vartus tarp lazdų ir smūgiuoti į vartus.
Kamuolį paduoda treneris distancijos pradžioje.
Atlikti pratimą vis greičiau ir greičiau.
Galimybė įveikti nuotolį su kamuoliu rankose ir po to padėjus
ant žemės smūgiuoti į vartus.
Variantai: pristatomi ilgi žingsniai, pristatomi trumpi žingsniai,
pristatomi kryžminiai ilgi žingsniai, pristatomi kryžminiai trumpi ž
ingsniai.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai :
Visi žaidėjai su kamuoliais + vartininkas.
A greitai bėga (4-5 metrus) iki stovelio, gauna perdavimą iš B
vartininko, stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
B perduoda kamuolį pažeme link stovelio tuo metu, kai A išbėga.
A turi susistabdyti kamuolį kiek galima greičiau.
Galimybė įvairiai išdėlioti kliūtis A bėgimo trajektorijoje
(slalomas), kad atitraukti žaidėjo dėmesį prieš stabdant kamuolį.
¼ laiko skirti silpnajai kojai.
Kamuolio stabdymo variantai: padu, vidine pėdos puse.
Pastaba: aikštelė keturiems žaidėjams.
Būti reikliam judesio kokybei ir pasirinkimui.

8 metrai

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Penkios lazdos
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Stovelis
12 metrų

Du stulpeliai vartams

Lapas B Nr. 15
Tikslai
Mokymas 15’
Technika: žaidimas
Parengiamasis žaidimas:
kamuolio stabdymas,
blokavimas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
puolant.
Puolėjo su kamuoliu tikslai:
- pastebėti ir perduoti. Rodyti
klaidinantį perdavimą, o atlikti
driblingą.
Puolėjo be kamuolio tikslai:
- padėti savo partneriui.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Laisvas.
Žaidimo tikslai: žaidėjų
vertinimas,
- išbandyti žaidėjus naujose
pozicijose.

Pratimai.
Nurodymai:
Kamuolys kapitonui
Du kapitonai vienai komandai: vienas judantis, kitas neturintis
teisės judėti.
Žaidimas kojomis.
Taškas užskaitomas, kai žaidėjas perduoda kamuolį savo kapitonui,
esančiam vienoje iš dviejų zonų.
Jis negali išeiti iš zonos ir niekas negali įeiti į jo zoną.
Jei kamuolys kerta visą zoną, taškas užskaitomas priešininko komandai.
Du taškai, jei kapitonas blokuoja kamuolį padu ar vidine pėdos puse.
Pastaba: judrusis kapitonas negali stovėti savo zonoje.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x l, 8 x 8 m plote, dveji 2 m vartai.
Sudaryti vienodo pajėgumo žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į abejus vartus. Puolėjas be kamuolio bėga prie varžovo
vartų iš krašto ir priešais savo partnerį.
Kai tik puolėjas išbėga, žaidime dalyvauja irgynėjas.
Kai gynėjas du kartus paliečia kamuolį, pakartoti situaciją
nuo pradžių.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų, kartoti situaciją iš pradžių.
Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes
Pastaba: gerai paruošti žaidimo paviršių.
Pasisekimo kriterijus - įmušti įvartį kiekvienos atakos metu.
Tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir neužmiršti taisyti klaidas (10”-15” kievienam pratimui).

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys dviem
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 7 x 7 aikštėje su vartais futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese.
Laisvas žaidimas.
Patarti, įtikinti ir nurodyti žaidėjams jų pozicijas per 10’,
o po to leisti žaisti laisvai stebint žaidimą.
Pastaba: reikalauti gerbti varžovus, aiškinti žaidimo taisykles.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
4 stulpeliai 2 vartams

Lapas A Nr. 16
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Teminis žaidimas kojomis:
išvesti iš pusiausvyros
varžovą.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai:
Lėkštelės
Žaidimas 5 x 5, 20 x 30 m plote.
Smūgiuoti į vartus varantis kamuolį per aikštę ir kertant vartų liniją.
Laisvas žaidimas kojomis.
Kamuolys liečiamas tik kojomi.
Be kampinių smūgių.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Pastabos: reikalauti žaidėjams atsitraukti nuo žaidėjo su kamuoliu.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą
Estafetė
Bėgimas greitumui:
šuoliukai į šalis rungtyniaujant
tarp komandų.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Kamuolio stabdymas:
kamuolio blokavimas po
kamuolio perdavimo oru ir po
greito bėgimo.

Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant pečių arba ant kaktos ir stengtis išlaikyti pusiausvyrą einant pirmyn. Rungtyniavimas: kas
nueis toliau nenumetęs kamuolio. Kai kamuolys nukrenta, žaidėjas vėl pradeda nuo starto linijos
Nurodymai:
8 metrai
Rungtyniauja dvi komandos.
Pristatomi žingsniai-šuoliukai iš pradžių veidu, o po to nugara
į vartus tarp lazdų, po to grįžti ir ranka paliesti savo partnerį.
Taškas komandai, laimėjusiai rungtį.
Variantai: pristatomi ilgi žingsniai, su kamuoliu už galvos,
pristatomi kryžminiai žingsniai,
su kamuoliu rankos,
su kamuoliu už galvos,
kamuolys metamas ir pagaunamas distancijos pabaigoje.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai :
Visi su kamuoliais + vartininkas.
A greitai bėga (4-5 metrus) iki stovelio, gauna perdavimą iš
B vartininko. A stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
B perduoda kamuolį oru link stovelio tuo metu, kai A išbėga.
A turi susistabdyti kamuolį kiek galima greičiau.
Galimybė įvairiai išdėlioti kliūtis A bėgimo trajektorijoje (slalomas),
kad atitraukti žaidėjo dėmesį prieš stabdant kamuolį.
12 metrų
¼ laiko skirti silpnajai kojai
Kamuolio stabdymo variantai: padu, vidine pėdos puse,
keltimi.
Pastaba: aikštelė keturiems žaidėjams.
Būti reikliam judesio kokybei ir pasirinkimui.

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
10 lazdų

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Stovelis
Du stulpeliai vartams

Lapas B Nr. 16
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas.
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
kamuolio stabdymas,
blokavimas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų kiekis
puolant.
Puolėjo su kamuoliu tikslai:
- užimti laisvą plotą.
Puolėjo be kamuolio tikslai:
- padėti savo partneriui.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Laisvas
Žaidimo tikslai:
žaidėjų vertinimas
- išbandyti žaidėjus naujose
pozicijose.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidžiama l x l, 15 x 15 m plotas, dveji 5 m vartai.
Smūgiuoti į vartus prieš tai sustabdžius kamuolį padu
arba vidine pėdos puse.
A vartininkas perduoda kamuolį pažeme arba oru B. B stabdo
kamuolį, varo 1 m ir smūgiuoja įvartus..
Žaidėjas turi teisę tik dviems bandymams sustabdyti kamuolį
po perdavimo.
Po kamuolio stabdymo ir smūgiavimo į vartus pasikeisti vietomis.
Kas 2’30 keisti priešininką panaudojant pakilimo-nusileidimo sistemą.
Tolesnis parašymas B Nr. 03.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x l, 8 x 8 m plotas, dveji 2 m vartai.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į abejus vartus.
Gynėjas išbėga nuo tos pačios linijos, kaip ir puolėjai,
2-3 metrų atstumu nuo puolėjo, turinčio kamuolį.
Kai tik išbėga puolėjas, į aikštelę išbėga ir gynėjas.
Jei gynėjas du kartus paliečia kamuolį, pakartoti situaciją nuo pradžių.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų, kartoti situaciją nuo pradžių.
Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Pasisekimo kriterijus - įmušti įvartį kiekvieno puolimo metu.
Technikos veiksmas. Kamuolio ridenimas padu už stipriosios kojos, padu už silpnosios kojos (dirbama susistabdžius kamuolį, po to judant).

Kamuolys dviem
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dviems vartams

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 7 x 7 aikštėje su vartais futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese.
Laisvas žaidimas.
Patarti, įtikinti ir nurodyti žaidėjams jų pozicijas per 10’, o po to
leisti žaisti laisvai stebint žaidimą.
Pastaba: priversti gerbti varžovus ir paaiškinti žaidimo taisykles.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 17
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Žongliravimas:
silpnąja ir stipriąja kojomis.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą
Estafetė
Bėgimas greitumui:
šuoliukai į šalis.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Kamuolio stabdymas:
kamuolio blokavimas po
kamuolio perdavimo pažeme
po bėgimo atgal.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai: du pratimai
Kiekvienas su kamuoliu, žongliravimas:
Nr. 1 Spirti vieną kartą kamuolį stipriąja koja, po to pagauti jį
rankomis.
Spirti du kartus į kamuolį stipriąja koja, po to pagauti rankomis ir t.t.
Jei kamuolys paliečia žemę, žaidėjas pradeda visą seriją nuo pradžių
Nr. 2: Tas pats daroma su stipriąja ir su silpnąja kojomis tik prieš
spiriant leisti kamuoliui atšokti nuo žemės maksimum du kartus.
Jei kamuolys atšoka tris kartus, žaidėjas viską kartoja iš pradžių.
Pastaba: pranešti geriausią rezultatą per kiekvieną žongliravimų
seriją, kad sukurti lentyniavimą tarp žaidėjų
Pasikelti kamuolį. Pakišti koją po kamuoliu ir mojant aukštyn mesti kamuolį ir sugauti rankomis kamuolį (dirbama stipriąja ir silpnąja
kojomis).
Nurodymai:
8 metrai
Du šuoliukai, viena koja į lankų vidurį, po to smūgis
į vartus.
Kamuolį paduoda treneris distancijos pradžioje.
Atlikti pratimą vis greičiau ir greičiau.
Keisti lankų išdėstymą ir nuotolį tarp jų, bet kad būtų galima
atlikti šuoliukus pirmyn į šalis.
Variantai:
šuoliukas dešine koja į lanko vidų,
šuoliukas kaire koja į lanko vidų, abiem kojomis.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai :
Visi su kamuoliais + vartininkas.
A greitai bėga atbulomis (4-5 metrus) iki stovelio, gauna
perdavimą iš B vartininko. A stabdo kamuolį ir smūgiuoja
į vartus.
B perduoda kamuolį pažeme link stovelio tuo metu, kai A išbėga.
A turi sustabdyti kamuolį kiek galima greičiau.
12 metrų
Galimybė įvairiai išdėlioti kliūtis A bėgimo trajektorijoje (slalomas),
kad atitraukti žaidėjo dėmesį prieš stabdant kamuolį
¼ laiko skirti silpnajai kojai.
Kamuolio stabdymo variantai: padu, vidine pėdos puse.

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Šeši lankai
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Stovelis
Du stulpeliai vartams

Pastaba: aikštelė keturiems žaidėjams.
Būti reikliam judesio kokybei ir pasirinkimui.

Lapas B Nr. 17
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas:
kamuolio stabdymas,
blokavimas.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai:
Žaidžiama 6 x 6, 35 x 25 m plotas, dveji 5 m vartai.
Smūgiuoti į vartus saugomus vartininko.
Laisvas žaidimas kojomis.
Kamuolys liečiamas tik kojomis.
Taškas už pelnytą įvartį.
Du taškai už kamuolio sustabdymą padu arba vidine pėdos puse.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pastaba: stebėti kamuolio stabdymą ir blokavimą.
Mokymas 15’
Individuali taktika:
Pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
puolant
Puolėjo su kamuolio tikslai:
- matyti ir perduoti. Rodyti
klaidinantį perdavimą, o atlikti
driblingą.
Puolėjo be kamuolio tikslai:
- padėti savo partneriui.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Iš gilumos link varžovo vartų
Žaidimo tikslai:
žaisti ir bėgti pirmyn,
- nelikti susispietus aplink
kamuolį.

Nurodymai :
Žaidimas 2 x l, 8 x 8 m plote, dveji 4 m vartai.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į vartus.
Puolėjų startas laisvas.
Vartininkas gali liesti kamuolį rankomis visoje žaidimo aikštelėje.
Kai tik vartininkas pagauna kamuolį, situaciją kartoti iš pradžių.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų, kartoti situaciją iš pradžių.
Kas 1’30 keisti gynėją.
Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Sėkmės kriterijus - pelnyti įvartį kiekvienos atakos metu.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas (10”-15” kiekvienam pratimui)

Lėkštelės
Kamuolys trims
Du stulpeliai vartams

Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 7 x 7 aikštėje 25 x 35 m, su vartais futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese, bet be nuošalių ir kampinių smūgių.
Prieš kiekvienus vartus pagal visą aikštės plotį nubrėžti 10 m zoną.
Už varžovų vartų linijos iš kiekvienos komandos pastatyti du
žaidėjus “jokerius” ir juos keisti kas 3’.
Kai tik kamuolys patenka į varžovo pusės zoną, tada žaidime
dalyvauja “jokeriai”. Kai kamuolys išeina už zonos ribų abu žaidėjai
grįžta į savo vietas.
Pastaba: kiekvieną zoną pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus kuo greičiau judėti zonos link

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 18
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Bėgimas: vorele.

Pertrauka 05’
Kamuolio manevravimas
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą
Estafetė
Bėgimas greitumui:
šuoliukai į šalis rungtyniaujant
dviem komandom

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Kamuolio stabdymas:
kamuolio blokavimas po
kamuolio perdavimo oru ir po
bėgimo atgal.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Visi su kamuoliais + du vartininkai.
15 metrų
Žaidėjai A ir B varo kamuolius kartu, tik priešingomis
kryptimis : a) padu tarp lazdų , b) varymas ratu apie lankus,
c) didelis šuolis, d) gyvatėle, e) varymas be kliūčių,
f) smūgis į vartus.
Keisti varymosi greitį priklausomai nuo žaidėjų parengtumo.
Kamuolio varymosi variantai 2, 4 ir 5 :
Laisvas. Tik viena koja.
Kamuolio varymosi variantai padu 1:
Keičiant kojas, 1 į vidų, po to 1 į išorę
Pastabos: aikštelė keturiems žaidėjams. Taisyklingai atlikti judesius.
Kamuolio pusiausvyra - pasidėti kamuolį ant šlaunies ir bandyti išlaikyti pusiausvyrą (dirbama stipriosios kojos šlaunimi)
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
Sujungti du šuoliukus, viena koja į lanko vidurį, po to grįžti,
paliesti ranka savo partnerį
Taškas komandai laimėjusiai rungtį
Keisti lankų išdėstymą ir nuotolį tarp jų, bet kad būtų galima
atlikti šuoliukus į pirmyn į šalis.
Variantai: šuoliukas dešine koja į lanką, kamuolys rankose,
šuoliukas kaire koja į lanką, kamuolys už galvos,
abiem kojomis, kamuolys metamas ir pagaunamas distancijos pabaigoje.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai :
Kiekvienas žaidėjas su kamuoliu + vartininkas.
A bėga atbulomis (4-5 metrus) iki stovelio, gauna perdavimą iš
B vartininko. A susistabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
B perduoda kamuolį oru link stovelio tuo metu, kai A išbėga.
A turi susistabdyti kamuolį kiek galima greičiau.
Galimybė įvairiai išdėlioti kliūtis A bėgimo trajektorijoje (slalomas),
kad atitraukti žaidėjo dėmesį prieš stabdant kamuolį.
¼ laiko skirti silpnajai kojai.
Kamuolio stabdymo variantai:
padu, vidine pėdos puse, keltimi.

8 metrai

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Du lankai
Penki stoveliai
Keturios lazdos
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
12 lankų

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Stovelis
12 metrų

Du stulpeliai vartams

Pastaba: aikštelė žaidėjams.
Būti reikliam judesio kokybei ir pasirinkimui

Lapas B Nr. 18
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
kamuolio stabdymas,
blokavimas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Kiekybinė persvara puolant.
Puolėjo su kamuoliu tikslai:
- matyti ir perduoti. Parodyti
klaidinantį perdavimą, kad
būtų galima atlikti driblingą
Puolėjo be kamuolio tikslai:
- padėti savo partneriui.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Iš gilumos link varžovo vartų
Rungtynių tikslai:
-žaisti ir bėgti pirmyn
- nelikti susispietus aplink
kamuolį

Pratimai.
Nurodymai :
Žaidžiama l x l, 15 x 15 m plote į dvejus 5 m vartus.
Smūgiuoti į vartus susistabdžius kamuolį padu arba
vidine pėdos puse.
A vartininkas perduoda kamuolį pažeme arba oru B.
B stabdo kamuolį, varosi ir smūgiuoja įvartus.
Žaidėjas turi ne daugiau dviem lietimais sustabdyti kamuolį.
Po kamuolio stabdymo ir smūgiavimo pasikeičia vietomis.
Kas 2’30 keisti varžovą panaudojant ,,pakilimo-nusileidimo’’
sistemą.
Tolesnis parašymas B Nr. 03.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x l, 8 x 8 m plote su dviem 2,50 m vartais.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į abejus vartus, vartininkas juos gina.
Puolėjai išbėga vienas po kito. Kamuolio turėtojas priekyje.
Vartininkas gali liesti kamuolį rankomis visoje žaidimo aikštelėje.
Kai tik vartininkas pagauna kamuolį, situaciją kartoti iš pradžių.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų, kartoti situaciją iš pradžių.
Kas 1’30 keisti vartininką.
Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Sėkmės kriterijus - pelnyti įvartį kiekvienos atakos metu.
Technikos veiksmas. Padu ridenti kamuolį link vidinės pėdos pusės, po to link išorinės pėdos pusės (dirbama stipriąja koja).
Nurodymai
Žaidimas 7 x 7, aikštėje 25 x 35 m į vartus futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniese, bet be nuošalių ir kampinių smūgių.
Pastatyti du žaidėjus “jokerius” iš kiekvienos komandos už
varžovų vartų linijos ir juos keisti kas 3’.
Kad ,,jokeris’’ dalyvautų žaidime, partneris turi jam perduoti
kamuolį.
Kai tik vienos komandos abu žaidėjai dalyvauja žaidime žaidime,
leisti žaisti 1’, po to abiejų komandų ,,jokeriai’’ grįžta į savo vietas.
Pastaba: kiekvieną zoną pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti jokerius prašyti kamuolio.
Priversti žaidėjus kuo greičiau atlikti perdavimą jokeriams.

Priemonės
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 19
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Teminis žaidimas kojomis:
smūgiuoti į vienus vartus, po
to į kitus.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti judrumą.
Estafetė
Bėgimas greitumui:
šuoliukai

Mokymas 15’
Technika:
Pratimas
Trumpas kamuolio
perdavimas:
tikslus ir apskaičiuotas.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Lėkštelės
Vienas kamuolys

Žaidžiama 5 x 5, 20 x 30 m plote su keturiais 4 m vartais.
Smūgiuoti į vienus iš įstrižai išdėliotų vartų be vartininko.
Įvartis gali būti pelnomas iš abiejų vartų pusių.
Laisvas žaidimas kojomis.
Kamuolys liečiamas tik kojomis.
Pastabos: kiekvienos komandos vartus pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus atsitraukti nuo kamuolio turėtojo.
Priversti žaidėjus pelnyti įvartį į vienus, po to į kitus.
Keisti aikštės puses su kiekvienu pelnytu įvarčiu.

Skirtingų spalvų
marškinėliai
Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams

Pakelti kamuolį. Kamuolys suspaustas pėdomis, šokant aukštyn išmesti kamuolį aukštyn ir sugauti jį rankomis.
Nurodymai:
Du šuoliukai viena koja į lanko vidurį.
Kai žaidėjas įpusėja distanciją, treneris jam perduoda kamuolį.
Žaidėjas pagauna kamuolį rankomis ir pabaigęs distanciją
padeda ant žemės ir smūgiuoja į vartus. Atlikti pratimą vis greičiau ir
greičiau. Keisti lankų išdėstymą ir nuotolį tarp jų.
Galimybė kamuolį mesti treneriui distancijos viduryje.
Variantai: šuoliukas dešine koja į lanką
keičiant dešinę koją kaire pirmyn, šuoliukas kaire koja į lanką,
pakaitomis dešine- kaire atbulomis abiem kojomis.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai :
Dviese su kamuoliu.
A ir B pakaitomis bando perduoti kamuolį per vartų vidurį,
išdėliotų prieš žaidėjus.
Per nustatytą laiko tarpą jie turi atlikti kuo daugiau tokių perdavimų.
Kiekvienas pavykęs perdavimas - 1 taškas
Keisti varžovus.
Keisti vartų plotį pagal žaidėjų parengtumą.
¼ laiko skirti silpnajai kojai.
Variantai: kamuolys sustabdomas prieš perdavimą,
prieš perdavimą kamuolys nestabdomas.
Pastaba: reikalauti kuo didesnio skaičiaus teisingų, tikslių ir apskaičiuotų perdavimų.

8 metrai

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Šeši lankai
Du stulpeliai vartams

8 - 10 metrų

Lėkštelės
Kamuolys dviems
žaidėjams
Du stoveliai
Laikmatis

Lapas B Nr. 19
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas.
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
kamuolio stabdymas,
blokavimas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
Pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
puolant.
Puolėjo su kamuoliu tikslai:
- matyti ir perduoti. Parodyti
klaidinamą perdavimą, kad
būtų galima atlikti driblingą.
Puolėjo be kamuolio tikslai:
- padėti savo partneriui.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš teisingai užimu savo zoną
puolant.
Žaidimo tikslai:
gerai prižiūrėti savo zoną
puolant,
- nestovėti vietoje ir būti

Pratimai.
Nurodymai:
∋ renka kamuolius, o β smūgiuoja.
Žaidėjas ∋ išmeta kamuolį iš zonos A į zoną B žaidėjui β.
Šis paima skriejantį kamuolį (koja ar galva, 3 bandymai),
po to bėga aplink stovelius.
∋ žaidėjai perduoda kamuolį atgal kamuolio metėjui, kuris
negali išeiti iš zonos A.
Kai tik pastarasis gauna kamuolį, β negali bėgti
Jei jis tuo metu yra tarp dviejų stovelių, jis iškrenta iš žaidimo.
Kai visi β iškrenta iš žaidimo, pasikeičiama vaidmenimis.
Laimi ta komanda, kuri daugiausiai apibėga ratų.
Keisti perdavimus: laisvi, stipriąja koja, silpnąja koja.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x l, 8 x 8 m plote su dvejais 2,50 m vartais.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į abejus vartus, vartininkas juos gina.
Puolėjai išbėga nuo vartų linijos 5-6 metrai atstumu vienas
nuo kito. Vartininkas gali liesti kamuolį rankomis visoje žaidimo
aikštelėje. Jei vartininkas pagauna kamuolį, situaciją kartoti iš pradžių.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų, kartoti situaciją nuo pradžių
Kas 1’30 keisti vartininką. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Sėkmės kriterijus - pelnyti įvartį kiekvieno puolimo metu.

Priemonės
Lėkštelės
Zona (B)
Zona (A)

Vienas kamuolys

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas.
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, su vartais aikštėje futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese, bet be nuošalių.
Prieš kiekvienus vartus nubrėžti puolimo zoną 20 x 13 m
Paskirti iš kiekvienos komandos po du žaidėjus, kurie gali žaisti
zonoje puolimo metu ir juos keisti kas 6’.
Kai vienas iš dviejų žaidėjų prasiveržia į zoną varydamasis
kamuolį, jo partneris gali prisijungti.
Žaidėjai tada žaidžia du prieš vieną vartininką.
Galima smūgiuoti į vartus už zonos ribų.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai

visada laisvam.

Lapas A Nr. 20
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Žongliravimas:
kaire-dešine kojomis.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą
Estafetė
Bėgimas greitumui:
Šuoliuojant kaire- kamuolys
dešinėje rankoje, šuoliuojant
dešine – kairėje rankoje.
Abiem kojom – kamuolys virš
galvos.
Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Trumpas kamuolio
perdavimas:
tikslus ir apskaičiuotas.

Pastaba: Priversti žaidėjus būti netoliese zonos ir tuo pačiu metu likti pasiekimamiems

dvejiems vartams

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai: du pratimai
Kiekvienas su kamuoliu. Žongliravimas:
Nr. 1. Spirti vieną kartą kamuolį stipriąja koja ir vieną kartą silpnąja,
po to pagauti jį rankomis. Spirti du kartus į kamuolį stipriąja koja ir
vieną kartą silpnąja, po to pagauti rankomis ir t.t.
Kai žaidėjas paliečia kamuolį stipriąja koja 4 kartus, jis pabaigia
pirmąją seriją. Jis pradeda antrąjįą seriją spirdamas kamuolį
du kartus silpnąja koja ir t.t.
Jei kamuolys paliečia žemę, žaidėjas pradeda tą seriją iš pradžių.
Nr. 2. Tas pats daroma su stipriąja ir su silpnąja kojomis tik prieš
mušant leisti kamuoliui atšokti nuo žemės maksimum du kartus. Jei
kamuolys atšoka 3 kartus, žaidėjas viską kartoja nuo pradžių.
Pastaba: pranešti geriausią rezultatą per kiekvieną žongliravimo seriją,
kad sukurti lenktyniavimą tarp žaidėjų.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant šlaunies ir bandyti jį išlaikyti pusiausvyroje. Jei būtina – prilaikyti pirštu (ant silpnosios
kojos šlaunies).
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komanos.
Žaidėjas su kamuoliu rankose šuoliuoja ant vienos kojos į lankų
vidų. Žaidėjui įpusėjus distanciją jis
meta kamuolį treneriui, o šis jam grąžina, po to žaidėjas sugrįžta ir
paliečia ranka savo partnerį.
Taškas komandai laimėjusiai rungtį.
Keisti lankų išdėstymą ir nuotolį tarp jų.
Variantai: šuoliukas dešine koja į lanką, šuoliuojama dešine-kaire,
šuoliukas kaire koja į lanką, abiem kojomis.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai:
Dviese su kamuoliu. A ir B pakaitomis bando susistabdyti kamuolį zonoje
pažymėtoje prieš žaidėjus . Per nustatytą laiko tarpą jie turi atlikti kuo
daugiau tokių perdavimų. Kiekvienas pavykęs kamuolio stabdymas - 1 taškas.
Keisti zonų plotį priklausomai nuo žaidėjų lygio.
Keisti priešininkus priklausomai nuo jų lygio.
¼ laiko skirti silpnajai kojai.

10 metrų
8 metrai

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
žaidėjui
12 lankų

10 - 12 metrų

Lėkštelės
Kamuolys dviems
žaidėjams

Lapas B Nr. 20
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Judrusis žaidimas:
trumpas kamuolio perdavimas

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
puolant
Puolėjo su kamuoliu tikslai:
- matyti ir perduoti. Parodyti
klaidinantį perdavimą, kad
būtų galima atlikti driblingą.
Puolėjo be kamuolio tikslai:
- padėti savo partneriui.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš teisingai užimu savo zoną
puolant.
Žaidimo tikslai:
- gerai prižiūrėti puolimo
zoną, prikalusomai nuo
varžovų,

Variantai: kamuolys sustabdomas prieš perdavimą,
kamuolys nestabdomas prieš perdavimą
Pastaba: Išreikalauti kuo didesnio skaičiaus teisingų, tikslių ir apgalvotų
perdavimų.

Laikmatis

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai:
Kamuolio medžiotojai
Davus signalą lapės φ turi kirsti vidurio zoną.
Medžiotojai _ perduodami kamuolį bando jas paliesti kamuoliu.
Kai lapė paliečiama, ji tampa medžiotoju.
Paskutinis likęs lapinas laimi.
Galimybė išdėlioti kliūtis, kurias lapės turi apeiti (slalomas).
Keisti koridoriaus plotį, kad būtų galima atlikti skirtingo atstumo
perdavimus.
Perdavimų variantai:
laisvi, stipriąja koja, silpnąja koja.
Pastaba: atkreipti dėmesį į perdavimo aukštį ir stiprumą.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x l, 8 m x 8 m plote, dveji 2,50 m vartai.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į abejus vartus, vartininkas juos gina.
Puolėjas, neturintis kamuolio, išbėga iš šono nuo vartų ir priešais
savo partnerį.
Vartininkas gali liesti kamuolį rankomis visoje žaidimo aikštelėje.
Vos tik vartininkas pagauna kamuolį, situaciją kartoti nuo pradžių.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų, kartoti situaciją nuo pradžių.
Kas 1’30 keisti vartininką. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Pastaba: sėkmės kriterijus - įmušti įvartį kiekvieno puolimo metu.
Technikos veiksmas. Kamuolio ridenimas padu link vidinės pėdos pusės, padu link išorinės pėdos pusės (atliekama su silpnąja koja).
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, keturi 5 m vartai aikštėje futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese, bet be nuošalių.
Smūgiuoti į vartus su vartininku arba į vieną iš šoninių praėjimų
varant kamuolį (įvartis gali būti įmuštas iš abiejų praėjimo pusių).
Paskirti iš kiekvienos komandos po du žaidėjus, kurie gali varyti
kamuolį pro šoninius praėjimus ir juos keisti kas 6’
∆ muša į stovelius, o ⁄ į stulpelius.
Įvartis į vartus - 1 taškas.

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Šeši stoveliai trims
vartams

- užimti laisvą plotą be
kamuolio

Įvartis į praėjimą - 2 taškai.
Pastaba: priversti kiekvieną paskirtą žaidėją likti netoliese praėjimo
zonos, bet būti pasiekiamam.

Lapas A Nr. 21
Tikslai

Pratimai.

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas

Nurodymai :
15 metrų
Kiekvienas su kamuoliu + vartininkas.
Žaidėjas varo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
a) kamuolio varymas aplink lankus, b) kamuolio varymas gyvatėle,
c) padu - tarp lazdų, d) varymas ir didelis šuolis prieš smūgiuojant į vartus.
Keisti kamuolio varymo geitį priklausomai nuo žaidėjų parengtumo.
Kamuolio varymo variantai Nr. 1 ir 2: laisvas. Tik viena koja.
Kamuolio varymosi variantai padu 3:
Tik viena koja iš pradžių į pirmyn, po to atgal.
Pastabos: aikštė septyniems žaidėjams.
Būti reikliam atliekamo judesio pasirinkimui ir kokybei.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant šlaunies ir bandyti jį išlaikyti pusiausvyroje. Jei būtina – prilaikyti pirštu (kamuolys ant
stipriosios arba silpnosios kojos šlaunies).
Nurodymai:
8 metrai

Bėgimas: vorele.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą.
Estafetė
Bėgimas greitumui:
šuoliukai atgal.

Priemonės

Šuoliukai atgal tarp lazdų kaire-dešine ir po to smūgis į vartus.
Kamuolį paduoda treneris pratimo pradžioje.
Atlikti pratimą vis greičiau ir greičiau.
Keisti nuotolį tarp lazdų ir jų išsidėstymą.
Galimybė įveikti distanciją su kamuoliu rankose ir padėjus jį ant
žemės smūgiuoti į vartus.

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Du lankai
Keturi stoveliai
Trys lazdos
Manekenas
Du stulpeliai vartams
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Šešios lazdos
Du stulpeliai vartams

Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Mokymas 15’
Technika:
Pratimas.
Trumpas kamuolio
perdavimas:
tikslus ir pamatuotas.

Nurodymai:
Dviese su kamuoliu.
A ir B pakaitomis bando perduoti kamuolį pro vartus,
išdėliotus priešais žaidėjus.
Per nustatytą laiko tarpą jie turi atlikti kuo daugiau tokių perdavimų.
Kiekvienas pavykęs kamuolio perdavimas pro vartus - 1 taškas.
Keisti vartų plotį priklausomai nuo žaidėjų parengtumo.
Keisti partnerius. ¼ laiko skirti silpnajai kojai.
Variantai: kamuolys prieš perdavimą sustabdomas.
Kamuolys prieš perdavimą nestabdomas.

8 - 10 metrų

Lėkštelės
Kamuolys dviems
žaidėjams
Laikmatis

Pastaba: reikalauti kuo didesnio skaičiaus teisingų, tikslių ir apskaięiuotų
perdavimų.

Lapas B Nr. 21
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Parengiamasis žaidimas:
trumpas kamuolio perdavimas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų kiekis
puolant.
Puolėjo - kamuolio turėtojo
tikslai:
- užimti laisvą plotą
Puolėjo be kamuolio tikslai:
- padėti savo partneriui.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš teisingai užimu savo zoną
ginantis.
Žaidimo tikslai: ginantis

Pratimai.
Nurodymai:
Išlaisvintas žaidėjas
Žaidėjai, stovintys už kvadrato ribų turi išlaisvinti savo
partnerius, kurie yra ,,įkalinti’’ kvadrate.
Tam, kad juos išlaisvintų, jie turi perduoti kamuolį
vienam iš savo partnerių.
Jei pastarajam pavyksta išeiti iš kvadrato, jis tęsia žaidimą
už kvadrato ribų
Laimi komanda, kuri pirmoji nebeturi žaidėjų kvadrato viduje.
Perdavimų variantai: laisvas. Stipriąja koja.
Silpnąja koja.
Nurodymai :
Žaidimas du prieš vartininką 8 x 8 m plote į dvejus
2,50 m vartus. Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į abejus vartus, vartininkas juos gina
Vartininkas išbėga nuo tos pačios linijos kaip ir puolėjai 2-3
metrų atstumu nuo puolėjo su kamuoliu.
Vartininkas gali liesti kamuolį rankomis visoje žaidimo aikštelėje.
Vos tik vartininkas pagauna kamuolį, situaciją kartoti nuo pradžių.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų, kartoti situaciją nuo pradžių.
Kas 1’30 keisti vartininką. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Pasisekimo kriterijus - pelnyti įvartį kiekvienos atakos metu.
Pasikelti kamuolį. Kamuolys suspaustas tarp kojų. Šokant aukštyn išmesti kamuolį į šoną ir sugauti rankomis.
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 su vartais aikštėje futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese, be nuošalių.
Išilgai aikštės nubrėžti dvi linijas ir vidurio liniją.
Vidurinė zona platesnė nei kitos dvi.
Gynybinė situacijoje: kai kamuolys atsiranda gynybos
zonoje dešinėje pusėje, joks žaidėjas iš komandos, kuri ginasi,

Priemonės
Lėkštelės
Du kamuoliai
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
4-5 kamuoliai
Skirtingų spalvų
marškinėliai

greitai prisitaikyti prie naujos
situacijos, priklausomai nuo
partnerių pozicijos.

Lapas A Nr. 22
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Teminis žaidimas rankomis:
Įmesti įvartį iš vienos pusės, o
po to - iš kitos.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą
Estafetė
Bėgimas greitumui:
šuoliukai atbulomis
rungtyniaujant tarp komandų.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Trumpas kamuolio
perdavimas:
tikslus ir apskaičiuotas

negali būti tuo metu kairėje zonoje ir atvirkščiai.
Po garsinio signalo treneris įmeta kitą kamuolį (į šoninę zoną
priešingoje aikštės pusėje) vietoje to, su kuriuo žaidėjai žaidži.
Pastaba: kiekvieną zoną pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus matyti, kur jie yra ir kur jie turi bėgti.

Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 5 x 5, 20 x 30 m plotas, keturi 5 m vartai.
Mesti kamuolį rankomis į vienus iš dviejų vartų su
vienu vartininku.
Kamuolys perduodamas tik rankomis.
Vartininkas gina abejus vartus ir tik jis gali juos ginti.
Draudžiama bėgti su kamuoliu.
Draudžiama varžovą liesti.
Pastabos: priversti žaidėjus atsitraukti nuo kamuolio turėtojo.
Priversti žaidėjus pelnyti įvartį į vienus, po to į kitus vartus.
Technikos veiksmas. Ridenti kamuolį padu link vidinės pėdos pusės ir padu link išorinės pėdos pusės.
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
Šuoliukai atbulomis tarp lazdų dešine-kaire koja,
grįžti bėgant ir ranka paliesti savo partnerį.
Taškas komandai laimėjusiai rungtį.
Keisti nuotolį tarp lazdų ir jų išsidėstymą.
Variantai: kamuolys rankose.
Kamuolys už galvos. Kamuolys metamas į priekį ir pagaunamas distancijos pabaigoje.
Pastaba: pratimą kartoti ne daugiau trijų kartų.
Nurodymai:
Dviese su kamuoliu.
A ir B pakaitomis bando perduodami kamuolį ir nuversti
stovelį, pastatytą priešais žaidėjus. Per nustatytą laiko tarpą jie turi
atlikti kuo daugiau tokių perdavimų. Kiekvienas pavykęs stovelio nuvertimas
- 1 taškas. Kiekvienas pavykęs stovelio nuvertimas, prieš tai nurodžius
kuris - 2 taškai. Keisti vartų plotį priklausomai nuo žaidėjų parengtumo.
Keisti partnerius priklausomai nuo jų lygio.

Kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį

8 metrai

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
12 lazdų

7-8 metrai

Lėkštelės
Kamuolys dviems
žaidėjams
Laikmatis

¼ laiko skirti silpnajai kojai.
Variantai: prieš perdavimą kamuolys sustabdomas.
Prieš perdavimą kamuolys nestabdomas.
Pastaba: reikalauti kuo didesnio skaičiaus teisingų, tikslių, apskaičiuotų perdavimų.

Lapas B Nr. 22
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Parengiamasis žaidimas:
trumpas kamuolio perdavimas

Mokymas 15’
Individuali taktika:
Pratimas
Didesnis žaidėjų kiekis
puolant.
Puolėjo su kamuoliu tikslai:
- smūgiuoti arba perduoti.
Klaidinamo perdavimo
rodymas, o
atliekamasdriblingas.
Puolėjo be kamuolio tikslai:
- padėti savo partneriui.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš gerai užimu savo zoną
gynybos metu
Rungtynių tikslai: gynybinis

Pratimai.
Nurodymai:
,,Kėglio kamuolys”
Dvi komandos žaidžia sumažintame plote.
Po trenerio signalo ir per tam tikrą laiką kiekvienos komandos
žaidėjai turi eiti pasiimti kamuolį ir perduodamas paliesti jį arba
nuversti. Kamuolio perdavimas atliekamas žaidimo plote ir už
uždraustos zonos ribų. Paliestas stovelis - 1 taškas.
Nuverstas stovelis - 2 taškai.
Keisti žaidimo ploto ribas, kad būtų galima atlikti įvairaus
nuotolio perdavimus. Perdavimų variantai: laisvas. Stipriąja koja.
Silpnąja koja. Žaidimo variantai:
kiekviena komanda smūgiuoja tik iš vieno šono.
Nurodymai :
Žaidimas du prieš vartininką, 8 m x 8 m plotas, 4 m vartai.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai pradeda pratimą patys ir smūgiuoja į vartus.
Vartininkas gali liesti kamuolį rankomis visoje žaidimo aikštelėje.
Vos tik vartininkas pagauna kamuolį, situaciją kartoti iš pradžių.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų, kartoti situaciją nuo pradžių.
Kas 1’30 keisti gynėją.
Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Pasisekimo kriterijus - pelnyti įvartį kiekvieno puolimo metu.

Keturi stoveliai
dviems vartams

Priemonės
Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Skirtingų spalvų
marškinėliai
8-10 stovelių

Lėkštelės
Kamuolys trims
Du stulpeliai vartams

Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas (10”-15” kiekvienam pratimui).
Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 7 x 7, keturi 4 m vartai 35 m x 25 m plote futbolui
septyniems.
Be nuošalių ir vartininkas saugo abejus savo komandos vartus.
Išilgai aikštės nubrėžti vidurio liniją.
Keisti žaidėjus kas 5’ zonoje prikalusomai nuo partnerio.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

persigrupavimas praradus
kamuolį

Žaidėjai gali judėti iš vienos zonos į kitą, bet tik varydami
kamuolį ar atlikdami perdavimą.
Kai kamuolys prarandamas, žaidėjas arba žaidėjai grįžta
į savo pradinę zoną.
Pastaba: priversti žaidėjus veržtis į kitą zoną, kad būtų galima po to atlikti gynybinį atsitraukimą.

Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams

Lapas A Nr. 23
Tikslai

Pratimai.

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas

Nurodymai :
Žaidimas 5 x 5, 20 m x 30 m plote su vartais ir 4 m praėjimais.
Po varymo smūgiuoti kamuolį į vartus be vartininko arba į vieną
iš dviejų praėjimų (iš abiejų praėjimų pusių).
Abi komandos puola ir gina abejus praėjimus.
Laisvas žaidimas kojomis.
Kamuolys liečiamas tik kojomis.
Įvartis į vartus - 1 taškas.
Įvartis į praėjimą - 2 taškai.
Pastabos: jei komanda, kuri gina parėjimą, atkovoja kamuolį,
tai ji turi smūgiuoti į kitą praėjimą.
Po kiekvieno įvarčio keisti praėjimą.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant šlaunies ir bandyti išlaikyti jį pusiausvyroje judant į priekį. Jei būtina - prilaikyti pirštu.
Surengti varžybas nueitai distancijai. Visi pradeda nuo tos pačios linijos, kai kamuolys nukrenta, žaidėjas grįžta ir pradeda vėl nuo linijos.

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Nurodymai :

Lėkštelės

Teminis žaidimas kojomis:
pelnyti įvartį iš vienos pusės, o
po to- iš kitos.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą
Estafetė
Greitumas:
Testai.

Greitumo testas ,,šaudyklė’’ 4 x 10 m
Du bandymai vienam žaidėjui.
Užrašyti tik geriausią laiką.

Priemonės

10 metrų

Trumpas kamuolio
perdavimas:
tikslus ir apskaičiuotas
prikalusomai nuo ploto ir laiko

Matuoklė
Testų lentelės
Pieštukas
Laikmatis

Pastaba: parodyti žaidėjams testų lenteles, kad palygintų buvusius rezultatus su esamais.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skiritngų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dviems praėjimams
Keturi stulpeliai
dviems vartams

Nurodymai :
Lėkštelės
Trise su kamuoliu + vartininkas.
A perduoda kamuolį B, B grąžina atgal A bėgimo kryptimi.
A perduoda C, C grąžina A bėgimo kryptimi, po to smūgiuoja
į vartus padu .
A užima C vietą, C užima B vietą ir B užima A vietą.
Keisti A bėgimo greitį prikalusomai nuo žaidėjų lygio.
Keisti atstumą tarp žaidėjų.

Kamuolys trims
žaidėjams
16 metrų

Du stulpeliai vartams

¼ laiko skirti silpnajai kojai, šiuo atveju B ir C pasikeičia.
pusėmis. Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.
Reikalauti kuo didesnio skaičiaus teisingų, tikslių ir pamatuotų perdavimų.

Lapas B Nr. 23
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas.
Parengiamasis žaidimas:
trumpas kamuolio perdavimas

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Žaidėjų kiekybinė persvara
puolant.
Puolėjo su kamuolio tikslai:
- smūgiuoti arba perduoti.
Klaidinantis perdavimas, kad
būtų galima atlikti driblingą.
Puolėjo be kamuolio tikslai:
- padėti savo partneriui
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš išplečiu žaidimą į kraštus
puolant.
Žaidimo tikslai: užimti laisvą

Pratimai.
Nurodymai:
7x 7 m kvadrato kampuose padėti po lėkštelę.
Jautis 4 x1.
Sudaryti vienodo lygio grupes.
Laisvas kamuolių lietimų skaičius, trys po to du.
Pakeisti gynėją atėmisį kamuolį.
Jei gynėjas padaro mažą šuolį, jis pasilieka vienu kartu
ilgiau.
Jei puolėjai padaro keturis perdavimus, gynėjas aikštelėje lieka dar
vienu kartu ilgiau.
Keisti žaidėjų grupes.
Pastaba: puolėjai gali judėti tik 1 m į kairę ir 1 metrą į dešinę
Nurodymai :
Žaidimas du prieš vartininką 8 m x 8 m plote, 3 m vartai.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į vartus.
Puolėjai startuoja vienas po kito. Puolėjas su kamuoliu priekyje.
Kai tik išbėga puolėjas, žaidime dalyvauja ir gynėjas.
Gynėjui du kartus palietus kamuolį, pakartoti situaciją
iš pradžių.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų, kartoti situaciją iš pradžių.
Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo paviršių.
Pasisekimo kriterijus - įmušti įvartį kiekvieno puolimo metu.
Pasikelti kamuolį. Kamuolys suspaustas tarp kojų, išmesti kamuolį į priekį arba į šoną ir sugauti rankomis.
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 į keturis 5 m vartus aikštėje futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniese, bet be nuošalių.
Smūgiuoti į vartus su vartininku arba į vienus iš šoninių praėjimų.
besivarat kamuolį (įvartis gali būti mušamas iš abiejų praėjimo pusių).
⁄ smūgiuoja į stovelius,  - į stulpelius.
Įvartis į praėjimą - 2 taškai.

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys penkiems

Lėkštelės
Kamuolys trims
Du stulpeliai vartams

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

plotą kraštuose, kad išvesti iš
pusiausvyros varžovų
komandos grandį.

Lapas A Nr. 24
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Bėgimas:
Technikos pratimai vorele.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą
Estafetė
Greitumas:
Rungtyniauja dvi komandos

Mokymas 15’
Technika:
Pratimas.
Trumpas kamuolio

Įvartis į vartus - 1 taškas.
Pastaba: kiekvienai komandai zonas pažymeti skirtinga spalva.
Priversti žaidėjus kuo greičiau prasiveržti prie praėjimo, bei
pasinaudoti klaidinamuoju judesiu varžovui suklaidinti.

Šeši stulpeliai trims
vartams
Šeši stoveliai trims
vartams

Pratimai.
Nurodymai :
Kiekvienas su kamuoliu + du vartininkai.
Žaidėjas varo kamuolį ir smūgiuoja į vartus. Varymas : adu tarp lazdų.
Kamuolio varymas aplink lankus. Didelis šuolis.
Kamuolio varymas gyvatėle. Kamuolio varymasis be kliūčių.
Keisti kamuolio varymos geitį paga žaidėjų parengtumą.
Kamuolio varymo variantai Nr. 2,4 ir 5: laisvas. Tik viena koja.
Kamuolio varymo variantai padu 1:
Tik viena koja iš pradžių į priekį, po to atgal.
Pastabos: aikštė 14 žaidėjų.
Būti reikliam atliekamo judesio kokybei.

Priemonės
15 metrų

Keturios lazdos
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Technikos veiksmas. Dvigubas kontaktas su kamuoliu tos pačios kojos pėdos vidine-šorine pusėmis (dirbama su stipriąja koja).
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
Kiekvienos komandos žaidėjai atsistoja prie starto linijos.
Treneriui davus signalą, žaidėjai perduoda kamuolį rankomis.
Kai tik žaidėjas perduoda, jis bėga prie finišo linijos.
Žaidėjai gali bėgti su kamuoliu ir perdavinėti bėgdami.
Vienas taškas komandai, kurios žaidėjai pirmi baigė lenktynes.
Kamuolio perdavimo variantai: rankomis, rankomis pažeme,
rankomis už nugaro, rankomis pro koją,
- ranka – koja,
- į kojas (šiuo atveju draudžiama liesti kamuolį rankomis).

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Du lankai
Penki stoveliai

30 - 40 metrų

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Kamuolys
komandai

Nurodymai :
Trise su kamuoliu + vartininkas.
A perduoda kamuolį B ir atsidengia už jo nugaros, B grąžina
kamuolį A bėgimo kryptimi.
A perduoda kamuolį C ir atsidengia už jo nugaros, C jam grąžina kamuolį
jo bėgimo kryptimi ir smūgiuoja kamuolį į vartus padu.

Lėkštelės
Kamuolys trejetui
16 metrų

perdavimas:
tikslumas ir pamatavimas
priklausomai nuo ploto ir laiko

Lapas B Nr. 24
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas:
trumpas kamuolio perdavimas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
puolant.
Puolėjo su kamuolio tikslai:
- smūgiuoti arba perduoti.
Rodyti klaidinamą perdavimą,
kad būtų galima atlikti
driblingą.
Puolėjo be kamuolio tikslai:
- padėti savo partneriui.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš išplečiu žaidimą į kraštus
puolant.
Žaidimo tikslai:

A užima C vietą, C užima B vietą, o B užima A vietą.
Keisti A bėgimo greitį priklausomai nuo žaidėjų lygio.
Keisti atstumą tarp trijų žaidėjų.
¼ laiko skirti silpnajai kojai, šiuo atveju B ir C pasikeičia pusėmis.
Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.
Reikalauti kuo didesnio skaičiaus teisingų, tikslių ir apskaičiuotų perdavimų.

Pratimai.
Nurodymai:
7 x 7 m kvadrato kampuose padėti po lėkštelę.
Jautis 4 x 1.
Kai tik žaidėjas perduoda kamuolį (1), jis bėga prie lėkštelės,
kur niekas nestovi (2).
Sudaryti vienodo lygio grupes.
Laisvas kamuolio lietimų skaičius, trys po to du.
Pakeisti gynėją po kiekvieno kamuolio atėmimo.
Jei gynėjas padaro mažą šuolį, jis pasilieka vienu kartu ilgiau.
Jei puolėjai padaro keturis perdavimus, gynėjas aikštėje lieka dar
vienu kartu ilgiau. Keisti žaidėjų grupes.
Pastaba: puolėjai gali judėti tik 1 m į kairę ir 1 metrą į dešinę.
Nurodymai :
Žaidimas du prieš vieną vartininką 8 m x 8 m plote į
3 m vartus. Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į vartus.
Puolėjai išbėga nuo linijos 5-6 metrų atstumu vienas nuo kito.
Vos tik išbėga puolėjas, žaidime dalyvauja ir gynėjas.
Kai tik gynėjas du kartus paliečia kamuolį, pakartoti
situaciją iš pradžių. Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų, kartoti situaciją
iš pradžių. Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Pasisekimo kriterijus - pelnyti įvartį kiekvieno puolimo metu.

Du stulpeliai vartams

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys penkiems

Lėkštelės
Kamuolys trejetui
Du stulpeliai vartams

Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti ištaisyti klaidas (10”-15” kiekvienam pratimui).
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, plotas 35 x 25 m, dveji vartai futbolui
septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese, be nuošalių ir kampinių
smūgių. Nubrėžti 5 m zoną išilgai užribio linijų kiekvienos
komandos puolimo zonoje.
Kiekvienos komandos zonoje paskirti žaidėją ,,jokerį’’ ir

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

žaisti aikštės kraštuose ir
suklaidinti varžovų komandos
žaidėjus.

Lapas A Nr. 25
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Žongliravimas:
Testai.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą.
Estafetė.
Bėgimas:
Šuoliukai atbulomis.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Trumpas kamuolio
perdavimas:
tikslumas ir apskaičiavimas

keisti juos kas 3’.
Kad ,,jokeris’’ dalyvautų žaidime, jam reikia perduoti
kamuolį. Kai abu žaidėjai įsijungia į žaidimą, leisti jiems
žaisti 1’, po to jokeriai privalo grįžti į savo vietas.
Pastaba: kiekvienai komandai zonas pažymėti skirtinga spalva.
Priversti žaidėjus kuo greičiau perduoti kamuolį ,,jokeriams’’.

Pratimai.
Nurodymai:
Kamuolys dviems.
Žongliravimo testai: dešine koja, kaire koja, kaire-dešine ir galva.
Kamuolys pametamas ranka.
Trys bandymai žaidėjui.
Du kartus galima pailsėti kamuolį mušant kita kūno vieta.
Žaidėjas, neturintis kamuolio, skaičiuoja kito žaidėjo atliktus veiksmus.
Kai abu žaidėjai atlieka po du kartus, jie praneša geriausią rezultatą
treneriui ir tęsia žongliravimą.
Po keturių testų galimybė pagerinti rezultatą.
Pastabos: parodyti žaidėjams testų lentelę, kad palygintų rezultatus su prieš tai buvusiais
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį tarp šlaunies ir blauzdos ir suspaudus pabandyti išlaikyti pusiausvyrą (dirbama su silpnosios
kojos šlaunimi ir blauzda).
Nurodymai:
8 metrai
Šuoliukai atbulomis viena koja į lanko vidurį, tarp lėkštelų
ir smūgis į vartus. Kamuolį paduoda treneris distancijospradžioje.
Atlikti pratimą vis greičiau ir greičiau.
Keisti lėkštelių padėtį ir nuotolį tarp jų.
Galimybė įveikti distanciją su kamuoliu rankose ir pasidėjus ant
žemės smūgiuoti į vartus.
Variantai:
- šuoliukas į lanko vidurį dešine koja,
- šuoliukas į lanko vidurį kaire koja.
- abiem kojom.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai:
12 - 16 metrų
Dviese su kamuoliu + vartininkas.
A ir B judėdami į priekį perdavinėja tarp stovelių
ir po to vienas iš žaidėjų smūgiuoja į vartus.
A dirba dešine koja, B dirba kaire koja.
Keisti bėgimo greitį priklausomai nuo žaidėjų parengtumo.
Keisti nuotolį tarp žaidėjų. Keisti nuotolį ir stovelių padėtį.
Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.

Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys dviem
Testų lentelės
Pieštukas

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Kiekvienas žaidėjas
su kamuoliu
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės
Kamuolys dviems
žaidėjams
Du stulpeliai vartams

priklausomai nuo ploto ir laiko

Lapas B Nr. 25
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas:
trumpas kamuolio perdavimas

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
puolant.
Puolėjo su kamuoliu tikslai:
- smūgiuoti arba atiduoti.
Rodyti klaidinamą perdavimą,
kad būtų galima atlikti
driblingą.
Puolėjo be kamuolio tikslai:
- padėti savo partneriui.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš išplečiu žaidimą į kraštus ir
tampu puolėju.
Žaidimo tikslai:

Reikalauti kuo didesnio skaičiaus teisingų, tikslių ir apskaičiuotų
perdavimų.

Pratimai .
Nurodymai:
6 x 6 m plote išdėlioti lėkštelėmis trikampį.
Jautis 3 x 1.
Sudaryti vienodo lygio grupes.
Laisvas kamuolio lietimų skaičius, trys po to du.
Pakeisti gynėją kiekvieno įsiterpimo metu.
Jei gynėjas padaro mažą šuolį, jis pasilieka vienu kartu ilgiau.
Jei puolėjai padaro keturis perdavimus, gynėjas lieka aikštelėje
dar vienu kartu ilgiau.
Keisti žaidėjų grupę.
Pastaba: puolėjai gali judėti tik 1 m kairėn ir 1 m dešinėn.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x l, 8 m x 8 m plotas, 3 m vartai.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į vartus.
Puolėjas, neturintis kamuolio, startuoja nuo vartų linijos priešai
savo partnerį.
Išbėgus puolėjui pradeda žaisti ir gynėjas.
Kai gynėjas du kartus paliečia kamuolį, situacija kartojama
iš pradžių. Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų, kartoti situaciją iš pradžių.
Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Pasisekimo kriterijus - pelnyti įvartį kiekvieno puolimo metu.
Pasieklti kamuolį. Kamuolys padėtas ant žemės tarp kojų, pakelti kamuolį abiem kojomis (pirštų galais) staiga suglaudžiant pirštus ir
sugauti rankomis.
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, su vartais futbolui septyniese.
Taisyklės futbolui septyniese.
Nubrėžti 10 m x 12 m zoną išilgai užribio linijų ir viduryje
kiekvienos komandos gynybinėje zonoje.
Tik vienas žaidėjas gali prasiveržti į šoninę zoną savo
gynybinėje pusėje ir tik varydamas kamuolį.

Penki stoveliai

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys keturiems

Lėkštelės
Kamuolys trims
Du stulpeliai vartams

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

-užimti laisvą plotą aikštės
kraštuose, ir sukurti kiekybinę
persvarą.

Lapas A Nr. 26
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Teminis žaidimas kojomis:
pelnyti įvartį į vienus vartus,
po to į kitus.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą.
Estafetė.
Bėgimas greitumui:
šuoliukai atbulomis
rungtyniaujant dviem
komandom.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Trumpas kamuolio
perdavimas:

Jei kamuolys šoninėje zonoje liečiamas tris kartus, po to
gali būti grąžinamas arba perduodamas.
Jei žaidėjas prasiveržia į zoną - 2 taškai.
jei žaidėjas pelno įvartį - 1 taškas.
Pastaba: kiekvienos komandos zonas pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus kuo greičiau prasiveržti į šoninę zoną.

Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Žaidimas 5 x 5, 20 m x 30 m, šeši 4-5 m vartai.
Smūgiuoti į vartus su vartininku arba smūgiuoti į
vienus iš šoninių vartų (4 m) gynybinėje zonoje be
vartininkų.
Laisvas žaidimas kojomis. Įvartis į vartus - 1 taškas.
Įvartis į šoninius vartus - 2 taškai.
Pastabos: priversti atsitraukti žaidėjus nuo kamuolį
turinčio žaodėjo.
Priversti žaidėjus pirma įmušti įvartį į vienus vartus ir
tik tada į kitus.
Technikos veiksmas. Dvigubas kontaktas su kamuoliu tos pačios kojos pėdos vidine-išorine pusėmis (dirbama su silpnąja koja).
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
Šuoliukai atbulomis viena koja į lankų vidurį, tarp
lėkštelių, o po grįžti ir paliesti partnerį.
Taškas komandai, laimėjusiai rungtį.
Keisti lėkštelių padėtį ir nuotolį tarp jų.
Variantai:
su kamuoliu rankose,
su kamuoliu už galvos,
kamuolys metamas į priekį ir sugaunamas distancijos pabaigoje.
Pastaba: pratimą kartoti daugiausia tris kartus.

8 metrai

Lėkštelės
Kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
12 stulpelių šešiems
vartams
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Keturi-šeši lankai

Nurodymai:
Dviese su kamuoliu + vartininkas.
A ir B perdavinėja kamuolį judėdami į priekį tarp stovelių,
vengdami juos paliesti, ir vienas iš žaidėjų smūgiuoja į vartus.
A perduoda dešine koja, B - kaire koja.

12 - 16 metrų

Lėkštelės
Kamuolys dviems
žaidėjams

tikslumas ir apskaičiavimas
priklausomai nuo ploto ir
laiko.

Lapas B Nr. 26
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas:
trumpas kamuolio perdavimas

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
puolant.
Puolėjo su kamuoliu tikslai:
- smūgiuoti arba perduoti.
Rodyti klaidinantį perdavimą,
o atlikti driblingą.
Puolėjo be kamuolio tikslai:
- padėti savo partneriui.
Pertrauka 05’ Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš išplečiu žaidimą į kraštus ir

Keisti bėgimo greitį priklausomai nuo žaidėjų parengtumo.
Keisti nuotolį tarp žaidėjų
Keisti nuotolį ir stovelių padėtį
Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.
Reikalauti kuo didesnio skaičiaus teisingų, tikslių ir apskaięiuotų perdavimų.

Pratimai.
Nurodymai:
6 m x 6 m plote kiekviename kampe padėti po lėkštelę.
Jautis 3 x 1.
Vos tik žaidėjas perduoda kamuolį (1), jis bėga prie lėkštelės,
kur niekas nestovi (2).
Sudaryti vienodo lygio grupes.
Laisvas kamuolių lietimų skaičius, po to trys, du.
Pakeisti gynėją po kiekvieno kamuolio atėmimo. Jei gynėjas padaro mažą
šuolį, jis pasilieka vienu kartu ilgiau.
Jei puolėjai atlieka keturis perdavimus, gynėjas lieka dar vienu
kartu ilgiau aikštėje. Keisti žaidėjų grupes.
Pastaba: puolėjai gali judėti tik 1 m į kairę ir 1 metrą į dešinę.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x l, 8 m x 8 m plote į 3 m vartus.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į vartus.
Gynėjas bėga nuo tos pačios linijos kaip ir puolėjai 2-3 metrų
atstumu nuo kamuolio turėtojo.
Vos tik išbėga puolėjas, žaisti pradeda ir gynėjas.
Kai gynėjas du kartus paliečia kamuolį, pakartoti situaciją iš
pradžių Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų, kartoti situaciją iš
pradžių. Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų
žaidėjų grupes.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Pasisekimo kriterijus - įmušti įvartį kiekvieno puolimo metu.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir taisyti klaidas (10” - 15” kiekvienam pratimui).
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 į vartus futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems, be kampinių smūgių.
Nubrėžti 5 m zoną išilgai užribio linijų kiekvienos komandos
gynybinėje zonoje. Pastatyti iš kiekvienos komandos po vieną žaidėją

Du stulpeliai vartams
8-12 stovelių

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys keturiems

Lėkštelės
Kamuolys trims
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės
Vienas kamuolys

tampu puolėju.
Žaidimo tikslai:
-žaisti aikštės kraštuose, kad
atmušti kamuolį ir sudaryti
kiekybinę persvarą.

Lapas A Nr. 27
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Teminis žaidimas rankomis:
padėti kamuolio turėtojui.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą
Estafetė
Bėgimas greičiui:
šuoliukai kaire ir dešine
kojomis

Mokymas 15’
Technika:
pratimas

Skirtingų spalvų
marškinėliai

-manekeną abiejose zonose ir juos keisti kas 3’.
Kai žaidėjas-manekenas gauna kamuolį, jis gali bėgti į
varžovo kraštinę zoną niekam nepuolan.
Žaidėjai-manekenai turi teisę paliesti kamuolį keturis kartus,
kad jį grąžintų arba smūgiuotų iš centro.
Pastaba: kiekvienai komandai zonas pažymėti skirtinga.
Priversti žaidėjus kuo greičiau perduoti kamuolį žaidėjams-manekenams.

Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Žaidimas 5 x 5, plotas 20 m x 30 m į 5 m vartus .
Pastatyti vartus penkis metrus nuo aikštės krašto.
Mesti į vartus rankomis be konkrečiai paskirto vartininko.
Kamuolys perduodamas tik rankomis.
Visi žaidėjai tuo pačiu metu gali būti vartininkais.
Žaidėjai gali mesti į abejus vartus.
Negalima bėgti su kamuoliu.
Uždrausta liesti varžovą.
Pastabos: priversti atsitraukti žaidėjus nuo kamuolio turėtojo.
Priversti žaidėjus pirma įmušti į vienus vartus ir tik tada į kitus.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį taro šlaunies ir blauzdos bei pabandyti išlaikyti jį pausiausvyroje (atliekama su silpnosios kojos
šlaunimi ir blauzda).
Nurodymai:
8 metrai
Šuoliukas pirmyn viena koja į lanko vidurį, tarp lėkštelių.
Šuoliuko metu nuversti stovelį ir smūgiuoti į vartus.
Kamuolį pratimo pradžioje paduoda treneris.
Atlikti pratimą vis greičiau ir greičiau. Keisti lėkščių padėtį ir nuotolį
tarp jų. Keisti stovelio padėtį.
Galimybė įveikti distanciją su kamuoliu rankose, po to padėti jį
ant žemės ir smūgiuoti į vartus.
Variantai: nuversti stovelį iš dešinės pusės dešine ar kaire koja,
nuversti stovelį iš kairės pusės kaire arba dešine koja.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
12 stulpelių šešiems
vartams

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Du stoveliai
Du stulpeliai vartams

Nurodymai :
Lėkštelės
Visi su kamuoliais + vartininkas.
A paliečia stovelį (2-3m). Vartininkas B jam perduoda kamuolį
(7-8m) į kojas, kai jis sugrįžta į kvadratą, pažymėtą lėkštelėmis.

15 metrų

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Kryptingas kamuolio
stabdymas:
prieš vartus po perdavimo
pažeme.

Lapas B Nr. 27
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Parengiamasis žaidimas:
kamuolio stabdymas po
perdavimo pažeme ar
skriejančio oru.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
Pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
ginantis.
Gynėjų tikslai:
- pereiti iš kamuolio
atkovojimo situacijos į
puolimą
- nepasimesti, įkyriai
persekioti puolėją, kad šis
suklystų.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas

A stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
A turi stabdyti kamuolį kvadrato šone, kamuoliui neliečiant kliučių.
¼ laiko skiriama darbui su silpnąja koja.
Kamuolio stabdymo variantai:
vidine ar išorine pėdos puse.
Pastaba: aikštė keturiems žaidėjams.
Būti reikliam pasirinkto judesio atlikimo kokybei.

Pratimai.
Nurodymai:
,,Nemirtingas kamuolys‘‘
Žaidžia dvi komandos po du žaidėjus, kiekviena savo lauke.
Žaidimo tikslas: nestabdyti kamuolį varžovo lauke.
Draudžiama įžengti į varžovo lauką.
Perdavimų skaičius tarp vienos komandos narių laisvas,
po to ribojamas. Po kamuolio sustabdymo, kamuolys perduodamas į
varžovo lauką koja arba rankomis.
Nestabdytas kamuolys varžovo lauke - 1 taškas.
Jei kamuolys išeina už žaidimo ribų savo paties lauke - 1 taškas
varžovų komandai.
Pastaba: galimybė žaisti keletą kėlinių 2 x 2 toje pačioje aikštėje.
Nurodymai :
Žaidimas l x 2, 8 m x 8 m plote. Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes
po tris. Puolėjai ir gynėjai smūgiuoja į vartus susistabdydami
kamuolį prie vartų linijos. Puolėjas startuoja nuo vartų linijos su kamuoliu.
Gynėjai startuoja nuo jų vartų linijos ir 5-6 metrų atstumu
vienas nuo kito. Kai tik išbėga puolėjas, pradeda žaisti ir gynėjas.
Išmetimas iš užribio atliekamas, jei kamuolį praranda puolėjas
ir be išmetimo iš kampinio sektoriaus. Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant
įvarčiui, pakartoti situaciją nuo pradžių.
Kas 1’30 keisti puolėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes
Puolėjo įvartis - 2 taškai. Gynėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Pasikelti kamuolį. Kamuolys suspaustas tarp kojų (viena už kitos). Pasikelti kamuolį spiriant jį kulnu ir sugauti rankomis.
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 su vartais futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.
Nubrėžti vidurio liniją.

Du stulpeliai vartams
Stovelis

Priemonės
Lėkštelės
Vienas kamuolys

Lėkštelės
Kamuolys trims

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Lėkštelės
Vienas kamuolys

Kokia bebūtų mano vieta,
bandau atkovoti kamuolį
Žaidimo tikslai:
greitai atgauti kamuolį visiems
kartu spaudžiant varžovus
puolimo pusėje.

Lapas A Nr. 28
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Teminis žaidimas kojomis:
nuversti vieną stovelį, po to į
kitą.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą.
Estafetė.
Bėgimas greitumui:
šuoliukai pirmyn ant vienos
kojos rungtyniaujant dviem
komandom.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas

Vos tik vartininkas atmuša kamuolį ar perduoda jį, joks
varžovų komandos žaidėjas neturėtų būti savo gynybinėje
aikštės pusėje.
Kamuolys atkovojamas aktyviai atakuojant kamuolio turėtoją.
Pastaba: priversti žaidėjus greitai užimti savo pozicijas,
kad sutrukdytų varžovų atakai.
Kamuolio turėtoją atakuoti keliems žaidėjams.

Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai:
Žaidimas 5 x 5, 20 m x 30 m plote.
Žaidimo zonoje išdėlioti 5-7 stovelius.
Smūgiuoti ir nuversti stovelį.
Abi komandos puola ir gina visus stovelius.
Laisvas žaidimas kojomis.
Kamuolys liečiamas tik kojomis.
Pastabos: jei komanda, kuri gina stovelį, atkovoja kamuolį,
tai ji turi smūgiuoti į kitą stovelį.
Priversti žaidėjus numušti vieną stovelį ir tik po to – kitą.
Po kiekvieno nuvertimo smūgiuoti vis į kitą stovelį.
Technikos veiksmas. Dvigubas kontaktas tos pačios kojos pėdos vidine-išorine pusėmis (dirbama kaire-dešine koja).
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
Šuoliukai pirmyn viena koja į tarp lėkštelių, šuoliuko metu
nuversti stovelį ir grįžus paliesti partnerį. Taškas komandai
laimėjusiai rungtį. Keisti lėkštelių padėtį ir nuotolį tarp jų.
Keisti stovelio padėtį.
Variantai:
nuversti stovelį iš dešinės pusės dešine ar kaire koja.
Nuversti stovelį iš kairės pusės kaire arba dešine koja.
Su kamuoliu rankose.
Su kamuoliu už galvos.
Pastaba: pratimą atlikti daugiausia tris kartus.
Nurodymai :
Kiekvienas su kamuoliu + vartininkas.
A paliečia stovelį (2-3m). B vartininkas jam perduoda kamuolį
(7-8m rankomis), kai jis sugrįžta į kvadratą, pažymėtą lėkštelėmis.
A susistabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.

8 metrai

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Penki-septyni
stoveliai
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Keturi stoveliai

Lėkštelės
Po kamuolį
15 metrų

Kryptingas kamuolio
stabdymas:
prieš vartus po perdavimo oru.

Lapas B Nr. 28
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
kamuolio stabdymas po
perdavimo pažeme ar
skriejančio oru.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
Pratimas.
Didesnis žaidėjų skaičius
ginantis.
Gynėjų tikslai:
- atkovojus kamuolį pereiti į
puolimą,
- staiga nepulti, laukti savo
partnerio.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas

A turi susistabdyti kamuolį kvadrato šone mažiausiai vieną kartą
kamuoliui neatšokus nuo žemės, kamuoliui neliečiant kliučių ir
liekant prie kojų.
¼ laiko skiriama darbui su silpnąja koja.
Kamuolio stabdymo variantai:
vidine ar išorine pėdos puse.
Pastaba: aikštė keturiems žaidėjams.
Būti reikliam pasirinkto judesio atlikimo kokybei

Pratimas.
Nurodymai:
Žaidimas l x l, 15 m x 15 m plote į dvejus 5 m vartus.
Smūgiuoti į vartus sustabdžius kamuolį.
Vartininkas A perduoda kamuolį B pažeme į kvadratą, pažymėtą
lėkštelėmis. B stabdo kamuolį kvadrato krašte, varo 2 m ir
smūgiuoja į vartus. Jei stabdant kamuolys neišeina iš kvadrato ribų,
kamuolys varžovui.
Po kamuolio stabdymo ir smūgiavimo į vartus, pasikeisti vaidmenimis.
Kas 2’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo sistemą.
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralaimi, nusileidžia.
Jei lygu - traukiami burtai.
Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo paskutinį kartą.
Kamuolys atitenka tam, kuris pralaimėjo.
Nurodymai :
Žaidimas vienas l x 2, 8 m x 8 m plote.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai ir gynėjai smūgiuoja į vartus sustabdę kamuolį
prie vartų linijos. Puolėjas startuoja nuo vartų linijos su kamuoliu.
Gynėjai startuoja nuo jų vartų linijos ir 5-6 metrų atstumu
nuo puolėjo. Kai tik išbėga puolėjas, žaisti pradeda ir gynėjas.
Išmetimas iš užribio atliekamas, jei kamuolį praranda puolėjas.
Kampinių smūgių nėra. Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui,
pakartoti situaciją iš pradžių. Kas 1’30 keisti puolėją.
Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes. Puolėjo įvartis - 2 taškai.
Gynėjų įvartis - 1 taškas.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas (10”-15” kiekvienam pratimui).

kiekvienam žaidėjui
Du stulpeliai vartams
Stovelis

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys dviems
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims

Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 7 x 7, į dvejus vartus, futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.

Vienas kamuolys

Kokia bebūtų mano vieta,
bandau atkovoti kamuolį
Rungtynių tikslai:
kolektyviai kuo greičiau
prisitaikyti prie naujos
kamuolio pozicijos

Lapas A Nr. 29
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Žongliravimas:
laisvas

Pertrauka 05’
Kamuolio valdymas
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą ir
koordinaciją
Estafetė
Bėgimas ir šuoliukai.
Šuoliukai ant pagrindinės ir
silpnosios kojos

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Kryptingas kamuolio
sustabdymas:

Nubrėžti dvi linijas išilgai aikštės.
Vidurio zona platesnė už kitas dvi.
Kai kamuolys yra dešinėje šoninėje zonoje, joks žaidėjas negali gintis
kairėje šoninėje zonoje ir atvirkščiai
Po garsinio signalo, treneris įmeta kitą kamuolį (į priešingą šoninę
zoną) vietoj to, su kuriuo žaidė žaidėjai.
Pastaba: kiekvieną zoną pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus matyti, kur jie yra ir kur jie turi bėgti.

Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai:
Kiekvienas su kamuoliu.
Žongliruoti laisvai, įvairiais būdais, kad kamuolys neliestų žemės.
Panaudoti įvairias kūno vietas.
- kojos, galva, šlaunys, keliai, krūtinė, pečiai ir t.t
- padas, keltis, išorinė pėdos pusė, kulnas ir t.t
Pastabos: parodyti žaidėjams neįprastus žongliravimo
Būdus.
Parodyti kurį nors žaidėją atliekantį neįprastą žongliravimo būdą
pavyzdžiu, kad tarp kitų žaidėjų atsirastų konkurencija.

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį tarp šlaunies ir blauzdos ir pabandyti išlaikyti jį pusiausvyroje (dirbama su silpnąja arba stipriąja
kojomsi).
Nurodymai:
8 metrai
Po du šuoliukus pirmyn į lankus pakaitom dešine-kaire kojomis.
Tuo pačiu metu su kiekvienu šuoliuku suploti rankomis ir
smūgiuoti į vartus. Kamuolį paduoda treneris distancijos pradžioje.
Atlikti pratimą vis greičiau ir greičiau.
Keisti lankų padėtį ir nuotolį tarp jų
Galimybė mesti kamuolį į priekį ir pagauti jį distancijos pabaigoje
Variantai: suploti rankomis liemens aukštyje. suploti rankomis virš galvos
suploti rankomis už nugaros
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams .

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Penki lankai

Nurodymai:
Lėkštelės
Dviese su kamuoliu + vartininkas.
A paliečia stovelį (2-3m). Vartininkas B jam perduoda kamuolį (7-8m)
į kojas, kai jis sugrįžta į kvadratą, pažymėtą lėkštelėmis.
A stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
A turi susistabdyti kamuolį kvadrato krašte, kamuoliui neliečiant kliučių

12 metrų

Kamuolys dviems
žaidėjams
Du stulpeliai vartams

priešais užribio liniją po
perdavimo pažeme

Lapas B Nr. 29
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas.
Teminis žaidimas:
kamuolio stabdymas nustatyta
kryptimi.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
ginantis.
Gynėjų tikslai:
- atkovoti kamuolį ir pereiti į
puolimą,
- staiga nepulti, laukti savo
partnerio
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
Žaidimas.
Laisvas.
Žaidimo tikslai:

ir liekant prie kojų.
¼ laiko skiriama darbui su silpnąja koja.
Kamuolio stabdymo variantai:
vidine ar išorine pėdos puse.
Vidine pėdos puse už atraminės kojos.
Pastaba: aikštelė keturiems žaidėjams.
Būti reikliam pasirinkto judesio atlikimo kokybei.

Pratimai.

Stovelis

Priemonės

Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 3 x 3, 15 m x 25 m į keturis 4 m vartus.
Smūgiuoti į vienus iš dviejų vartų su vienu vartininku.
Vartininkas saugo abejus vartus ir taip pat dalyvauja puolime.
Žaidimas kojomis ribojamas trimis prisilietimais prie kamuolio.
Kamuolys leičiamas tik kojomis
Nuošalių ir kampinių smūgių nėra.
Žaisti po 3’-4’
Laisvas kamuolio lietimas.
Pastaba: priversti žaidėjus stabdyti kamuolį tam tikro objekto kryptimi.
Nurodymai :
Žaidimas l x 2, 8 m x 8 m plote. Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes
po tris. Puolėjai ir gynėjai smūgiuoja į vartus stabdydami kamuolį prie
vartų linijos. Puolėjas bėga nuo žaidimo aikštės vidurio su kamuoliu.
Gynėjai startuoja nuo varžovų vartų linijos.
Vos tik išbėga puolėjas, gynėjas įsijungia į žaidimą
Išmetimas iš užribio atliekamas, jei kamuolį praranda puolėjas.
Be kampinių smūgių. Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui,
pakartoti situaciją iš pradžių. Kas 1’30 keisti puolėją.
Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes. Puolėjo įvartis - 2 taškai.
Gynėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai parengti žaidimo vietą.
Pasikelti kamuolį. Kamuolys padėtas ant žemės tarp kojų, pasikelti kamuolį (pirštų galais).
,,Ruletė’’ : kamuolys suspaustas tarp kojų viena už kitos, išmesti kamuolį išspiriant jį kulnu.
Nurodymai :

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams
Lėkštelės
Kamuolys trims

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės

Žaidimas 7 x 7 su vartais futbolui septyniema.
Taisyklės futbolui septyniems.
Laisvas žaidimas.
Patarti, įtikinti ir nurodyti pozicijas per 10’.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų

žaidėjų vertinimas ir
išbandymaa naujose
pozicijose.

marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Po to leisti laisvai žaisti ir stebėti.
Pastaba: aiškinti žaidimo taisykles ir reikalauti jų laikytis.
Jei įmanoma žaisti pačiam.

Lapas A Nr. 30
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Parengiamasis žaidimas:
įmesti kamuolį į laisvą plotą

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti koordinaciją ir
vikrumą:
Estafetė
Bėgimas greitumui:
Bėgimas ir šuoliavimas
lenktyniaujant

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Kryptingas kamuolio
stabdymas:

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai:
,,Degantis kamuolys’’
Dvi komandos, 5 - 7 žaidėjai, kiekviena savo lauke.
Žaidimo tikslas: nejudrus (paliktas nepastebėtas) kamuolys
varžovų pusėje. Kamuoliai metami tik rankomis.
Pradžioje žaidimo visi žaidėjai turi po kamuolį.
Draudžiama eiti į varžovų pusę.
Perdavimai tarp tos pačios komandos narių uždrausti.
Draudžiama bėgti su kamuoliu.
Paliktas kamuolys varžovų pusėje - 1 taškas.
Kuo greičiau ir daugiau kamuolų permesti į varžovų pusę.
Technikos veiksmas. Junginys: paridenti kamuolį padu link stipriosios kojos vidinės pusės, klaidinantis judesys kūnu link išorinės stipriosios
kojos pusės ir atsiridenti kamuolį su silpnosios kojos išorine puse (dirbama kamauolį susistabdžius, o po to nesatbdant).
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
8 metrai
Du šuoliukai pirmyn į lankus dešine-kaire kojomis,tuo
pat metu, su kiekvienu šuoliuku, suploti rankomis ir grįžus ranka
paliesti savo partnerį.
Taškas komandai, laimėjusiai rungtį.
Keisti lankų padėtį ir nuotolį tarp jų
Galimybė mesti kamuolį į priekį ir pagauti jį distancijos pabaigoje.
Variantai: suploti rankomis liemens aukštyje Suploti rankomis virš galvos.
Suploti rankomis už nugaros.
Pastaba: pratimą kartoti ne daugiau trijų kartų.
Nurodymai:

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
10 lankų

Lėkštelės
Dviese su kamuoliu + vartininkas.
A meta kamuolį oru (4-6 m rankomis) į kvadratą, pažymėtą lėkštelėmis.
B stabdo kamuolį galva, kamuolį atšokus vieną kartą nuo
žemės arba neatšokusį, ir smūgiuoja į vartus.
Kamuolio stabdymas turi būti į vartų pusę.

12 metrų

Kamuolys dviems
žaidėjams
Du stulpeliai vartams

kamuolio stabdymas galva ir
smūgis į vartus

Lapas B Nr. 30
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas.
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
kamuolio stabdymas nustatyta
kryptimi po kamuolio
perdavimo oru.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
Pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
ginantis
Gynėjų tikslai:
- atkovojus kamuolį pereiti į
puolimą,
- pulti ir ištaisyti nepalankią
padėtį
Pertrauka 05’ Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas

Pakeisti žaidėjo, išmetančio kamuolį, poziciją nekeičiant pozicijos to,
kuris stabdo kamuolį (abu žaidėjai turi būti visada vienas priešais kitą).
Variantai po sustabdymo kamuolio galva:
greitai padėti kamuolį ant žemės kojomis ir smūgiuoti į vartus.
Smūgiuoti iš karto, nestabdant kamuolio.
Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.
Daug dėmesio skirti žaidėjo mokymui.

Pratimai. Žymėjimas: ……bėgimas be kamuolio. -----------kamuolio varymas. ________ perdavimas arba smūgis į vartus
Nurodymai :
Žaidimas l x l, 15 m x 15 m plote, į dvejus 5 m vartus.
Smūgiuoti į vartus po to, kai sustabdomas kamuolys
perduotas oru.
A vartininkas perduoda kamuolį oru B į kvadratą, pažymėtą
lėkštelėmis, B stabdo kamuolį kvadrato krašte, varo
2 m ir smūgiuoja į vartus. Jei kamuolys stabdant neišeina iš kvadrato
ribų, kamuolys varžovui. Po kamuolio sustabdymo ir smūgiavimo į
vartus, pasikeisti vietomis. Kas 2’30 keisti varžovą panaudojant pakilimonusileidimo sistemą. Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1,
D2…). Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralaimi, nusileidžia.
Jei lygu - traukiami burtai.
Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo paskutinį kartą.
Kamuolys atiduodamas tam, kuris pralaimėjo.
Nurodymai :
Žaidimas l x 2, 8 m x 8 m plote.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai ir gynėjai smūgiuoja į vartus susistabdydami kamuolį
prie vartų linijos. Puolėjas varo kamuolį nuo vartų linijos.
Gynėjai bėga nuo varžovo vartų linijos 2-3 m atstumu nuo
puolėjo. Kai tik išbėga puolėjas, žaisti pradeda gynėjas.
Jei kamuolį praranda puolėjas kamuolys metamas iš užribio.
Žaidžiams be kampinių smūgių. Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant
įvarčiui, pakartoti situacijąiš pradžių. Kas 1’30 keisti puolėją. Kas 3 ×1’30
keisti trijų žaidėjų grupes. Puolėjo įvartis - 2 taškai. Gynėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Raumenų tempimo pratimai. Rodyti paprastus pratimus ir taisyti klaidas (10”-15” kiekvienam pratimui).
Nurodymai

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys dviems
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims

Lėkštelės
Žaidimas 7 x 7 į vartus futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.

Vienas kamuolys

Laisvas žaidimas.
Patarti, įtikinti ir nurodyti pozicijas per 10’.
Po to leisti laisvai žaisti ir stebėti.

Skirtingų spalvų
marškinėliai

Pastaba: priversti laikytis žaidimo taisyklių ir jas paaiškinti.
Žaisti pačiam, jei būtina.

Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Tikslai

Pratimai. Žymėjimas: ………bėgimas be kamuolio. ----------- kamuolio varymas. _____ perdavimas arba smūgis į vartus.

Priemonės

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.

Nurodymai : du pratimai
Žaidėjai su kamuoliais. Sujungti į seriją:
Nr 1. Smūgiuoti galva kamuolį vieną kartą ir sugauti jį
rankomis.
Smūgiuoti kamuolį galva du kartus ir jį sugauti gauti ir t.t.
Jei kamuolys nukrenta ant žemės, žaidėjas pradeda seriją nuo
pradžių.
Nr 2. Tas pat, tik leisti kauoliui atšokti nuo žemės po mušimo
galva (tiek kartų, kiek žaidėjas to nori) po to pkelti kamuolį
koja arba šlaunimi.
Jei žaidėjas nesugeba pakelti kamuolio, žaidėjas pradeda seriją
iš pradžių.
Pastaba: pranešti apie geriausią rezultatą po kiekvienos serijos, kad
sudaryti tarp žaidėjų konkurenciją.
Technikos veiksmas. Paridenti kamuolį padu link silpnosios kojos vidinės pusės, klaidinantis judesys kūnu link išorinės silpnosios kojos
pusės ir atsiridenti kamuolį su stipriosios kojos išorine puse (dirbama kamauolį susistabdžius, o po to nesatbdant).
Nurodymai:
8 metrai
Apskaičiuots perdavimas bėgimo kryptimi.
Slalomas tarp stovelių, bėgti pro daug stulpelių ir vėl slalomas tarp
Stovelių.
Kamuolio paėmimas ir smūgiavimas į vartus.
Atlikti pratimą vis greičiau ir greičiau.
Keisti stovelių ir stulpelių padėtį ir nuotolį tarp jų
Galimybė nubėgti nuotolį su kamuoliu rankose, po to padėjus.
ant žemės smūgiuoti į vartus.
Variantai: bėgimas primyn, bėgimas atgal.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai:
Dviese su kamuoliu + vartininkas.
12 metrų
A liečia stovelį (2-3m) . B meta jam kamuolį rankomis
oru (7-8 m) į kvadratą, pažymėtą lėkštėmis, kai jis sugrįžta.

Laisvas
Žaidimo tikslai:
žaidėjų vertinimas ir
išbandymas naujose pozicijose

Lapas A Nr. 31

Žongliravimas:
Galva.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti koordinaciją:
Estafetė.
Bėgimas:
vengti kontakto su kliūtimis.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Šeši stoveliai
Penki stulpeliai
Du stulpeliai vartams
Lėkštelės
Kamuolys dviems

Kryptingas kamuolio
stabdymas:
priešais užribio liniją po
kamuolio perdavimu oru.

Lapas B Nr. 31
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Parengiamasis žaidimas:
žadimas liečiant kamuolį tris
kartus.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
gynybos metu
Gynėjų tikslai:
- atkovojus kamuolį pereiti į
puolimą,
- nepulti iškart, laukti
partnerio.
Pertrauka 05’ Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:

A stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
A kamuolio sustabdymas turi būti nukreiptas į kvadrato kraštą,
kamuoliui atšokus nuo žemės mažiausiai vieną kartą, neliečiant
kamuoliui kliūčių ir liekant prie žaidėjo kojų.
¼ laiko skirti darbui su silpnąja koja.
Kamuolio sustabdymo variantai: vidine ir išorine pėdos puse.
Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.
Daug dėmesio skirti žaidėjų mokymui.

žaidėjams

Pratimai:

Priemonės

Nurodymai:
Žaidimas sumažinto ploto aikštėje su sąlyga kamuolį liesti tris
kartus. Žaidimo zonoje išdėlioti penkis vartus.
Kai žaidėjas pelno įvartį, jis iškrenta iš žaidimo ir išeina į užribį
paduoti kamuolį savo komandai.
Žaidėjas paduodantis kamuolį gali liesti kamuolį tik du kartus.
Abi komandos puola ir gina visus vartus.
Komanda, kuri pirmoji nebeturės žaidėjų aikštėje, laimi
Variantai:
Žaidėjas prabėgti pro vartus varydamasis kamuolį, bet kamuolį
gali liesti tik tris kartus.
Prieš įmušdamas žaidėjas turi padaryti perdavimą partneriui.
Pastaba: žaidimas be vartininkų.
Nurodymai :
Vartininkas prieš du žaidėjus, 8 x 8 m plote, 4 m vartai.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Gynėjai smūgiuoja į vartus.
Vartininkas bėga nuo vartų linijos su kamuoliu.
Gynėjai bėga laisvai 4-5 m atstumu į šalis nuo vartininko.
Kai tik išbėga vartininkas, žaisti pradeda gynėjai.
Vartininkas prieš smūgiuodamas turi sustabdyti kamuolį
prie varžovų vartų linijos. Jei vartininkas praranda kamuolį, kamuolys
metamas iš užribio. Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui,
pakartoti. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Vartininko įvartis - 2 taškai. Gynėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: vartininkas ginasi rankomis visame žaidimo plote.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir taisyti klaidas (10”-15” kiekvienam pratimui).
Nurodymai :

Du stulpeliai vartams
Stovelis

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
10 stulpelių penkiems
vartams

Lėkštelės
Kamuolys trejetui
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės

Žaidimas.
Iš gilumos link varžovo vartų
Žaidimo tikslai:
-žaisti ir judėti į priekį
- nelikti susispietus aplink
kamuolį.

Lapas A Nr. 32
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Bėgimas: vorele.

Pertrauka 05’
Kamuolio valdymas
Tobulinimas 10’
Koordinacijos ir vikrumo
lavinimas
Estafetė
Bėgimas greitumui: vengti
kontakto su kliūtimis
rungtyniaujant.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas

Žaidimas 7 x 7 su vartais futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems, be nuošalių ir kampinių smūgių.
Į 13 m zoną gali įsiveržti vienas žaidėjas ir tik varydamasis
kamuolį bei jo partneris, kuris tą kamuolį perdavė.
Tada žaidėjai žaidžia du prieš vartininką.
Kai vartininkas paliečia kamuolį, puolimas prie vartų baigiamas.
Galimybė smūgiuoti į vartus esant už zonos ribų.
Pastabos: kievieną zoną pažymėti skirtinga spalva.
Raginti žaidėjus kuo greičiau prasiveržti į zoną.

Pratimai. Žymėjimas: ……bėgimas be kamuolio. ----------kamuolio varymas. ________perdavimas arba smūgis į vartus
Nurodymai :
Visi su kamuoliais + vartininkas.
15 metrų
Žaidėjas įveikia distanciją ir po to smūgiuoja į vartus.
1. Kamuolio varymas aplink lankus.
2. Kamuolio varymas – slalomas.
3. Padu tarp lazdų.
4. Kamuolio varymasis ir didelis šuolis prieš smūgiuojant į vartus
Keisti kamuolio varymo geitį priklausomai nuo žaidėjų lygio
Kamuolio varymo variantai Nr. 1 ir 2: laisvas. Tik vidine puse, po to išorine.
Kamuolio varymo variantai padu 3:
Tik viena koja į vidų, po to į išorę.
Pastabos: aikštė septyniems žaidėjams.
Būti reikliam atliekamo judesio pasirinkimui ir kokybei.
Techninis veiksmas. Kamuolio pakėlimas nuo žemės paridenant padu į save, pasikelti kamuolį ta pačia koja (keltimi) ir sugauti rankomis
(dirbama su stipriąja koja).
Nurodymai:
8 metrai
Rungtyniauja dvi komandos.
Slalomas tarp stovelių, apibėgti daug stulpeli ir vėl slalomas
tarp stovelių. Grįžti ir ranka paliesti savo partnerį.
Taškas komandai laimėjusiai rungtį.
Keisti stovelių ir stulpelių padėtį ir nuotolį tarp jų.
Variantai: bėgimas pirmyn, Su kamuoliu rankose. Su kamuoliu už galvos.
Bėgimas atgal. Su kamuoliu prie kojų.
Kamuolį metant ir sugaunant distancijos pabaigoje.
Pastaba: pratimą atlikti du-tris kartus.
Nurodymai:
Dviese su kamuoliu + vartininkas.
A paliečia stovelį (2-3 m) . B perduoda jam kamuolį pažeme

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dviems vartams

Priemonės
Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Du lankai
Keturi stoveliai
Trys lazdos
Manekenas
Du stulpeliai vartams
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
12 stovelių
10 stulpelių

Lėkštelės

Kryptingas kamuolio
stabdymas:
po perdavimo pažeme,
stovint nugara į vartus

Lapas B Nr. 32
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas.

(7-8 m rankomis) į kojas, kai jis sugrįžta į kvadratą, pažymėtą
lėkštėmis. A stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
A kamuolio stabdymas turi būti nukreiptas į kvadrato kraštą ir už jo,
neliečiant kamuoliui kliūčių ir liekant jam prie kojų.
¼ laiko skirti darbui su silpnąja koja.
Kamuolio stabdymo variantai: vidine ir išorine pėdos puse,
- vidine pėdos puse už atraminės kojos.
Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams
būti reikliam pasirinkto judesio kokybei

Kamuolys dviems
žaidėjams
12 metrų

Pratimai.

Didesnis žaidėjų skaičius
ginantis:
Gynėjų tikslai:
- atkovojus kamuolį pereiti į
puolimą,
- staiga nepulti, įkyriai
persekioti puolėją, kd šis
padarytų klaidą.
Pertrauka 05’
Kamuolio valdymas

Nurodymai :
Žaidimas l x l, 15 m x 15 m plote, dveji 5 m vartai.
Smūgiuoti į vartus sustabdžius pažeme perduotą kamuolį.
A vartininkas perduoda kamuolį oru B į kvadratą,
pažymėtą lėkštelėmis. B stabdo kamuolį kvadrato krašte, pasivaro
2 m ir smūgiuoja į vartus. Jei kamuolys stabdant neišeina iš kvadrato
ribų, kamuolys varžovui. Po kamuolio stabdymo ir smūgiavimo į vartus,
pasikeisti vietomis. Kas 2’30 keisti varžovą panaudojant pakilimonusileidimo sistemą. Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1, D2)
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralaimi, nusileidžia.
Jei lygu - traukiami burtai. Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo
paskutinį kartą. Kamuolys duodamas tam, kuris pralaimėjo.
Nurodymai :
Žaidimas l x 2, 8 m x 8 m plote, treji 1,50 m vartai.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjas smūgiuoja į vartus stabdydamas kamuolį prie varžovų
vartų linijos. Gynėjai smūgiuoja į trejus vartus. Puolėjas varo kamuolį nuo
vartų linijos. Gynėjai išbėga nuo jų vartų linijos 5-6 m atstumu vienas nuo kito.
Vos tik išbėga puolėjas, žaisti pradeda gynėjai.
Išmetimas iš užribio ar kampinis smūgis atliekamas, jei kamuolį
praranda puolėjas. Gynėjams praradus kamuolį arba pelnius įvartį,
pakartoti situaciją iš pradžių. Kas 1’30 keisti puolėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų
žaidėjų grupes Puolėjo įvartis - 2 taškai. Gynėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį tarp šlaunies ir blauzdos ir bandyti suspaudus jį išlaikyti pusiausvyroje judant šuoliukais pirmyn.
Varžybos įveiktos distancijos nuotoliui: startuojama nuo tos pačios linijos, kai kamuolys nukrenta, žaidėjas vėl pradeda nuo starto linijos.

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 su vartais futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems, be nuošalių ir kampinių smūgių.

Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
kryptingas kamuolio
stabdymas po perdavimo
pažeme.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas

Du stulpeliai vartams
Stovelis

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys dviems
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Šeši stulpeliai trims
vartams

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Lėkštelės

Iš gilumos link varžovų vartų.
Žaidimo tikslai:
-žaisti ir judėti pirmyn,
- nelikti susispietus aplink
kamuolį.

Lapas A Nr. 33
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Žongliravimas:
braziliškasis.

Pertrauka 05’
Kamuolio valdymas
Tobulinimas 10’
Koordinacijos ir vikrumo
lavinimas
Estafetė
Bėgimas:
vengti kontakto su kliūtimis ir
su varžovu

Mokymas 15’
Technika:
pratimas

Iš kiekvienos komandos 13 metrų zonoje pastatyti po
,,žaidėją-manekeną’’ ir juos keisti kas 3’.
Tik tas žaidėjas gali įbėgti į zoną, kuris perdavė kamuolį žaidėjui
manekenui.
Tuomet vyksta žaidimas du prieš vartininką.
Kai vartininkas paliečia kamuolį, puolimas nutraukiamas.
Galimybė smūgiuoti į vartus už zonos ribų.
Pastaba: kiekvieną zoną pažymėti skirtinga spalva.
Priversti žaidėją manekeną prašyti kamuolio.

Pratimai.
Nurodymai : trys pratimai
Visi su kamuoliais. Sujungti į seriją:
Nr. 1. Išmesti kamuolį rankomis galvos aukštyje, po to
jam neatšokus nuo žemės koja smūgiuoti kamuolį per save.
¼ laiko skiriama darbui su silpnąja koja.
Nr. 2 .Tas pat, tik žaidėjas spiria kamuolį stipriąja koja, bet
kamuolys gali atšokti nuo žemės kelis kartus.
Jei žaidėjas nesugeba laiku pakelti kamuolio, pradeda visą
seriją iš pradžių.
Nr. 3. Spirti kamuolį stipriąja koja ir paliesti ranka žemę prieš
kamuoliui pirmą kartą atšokant nuo žemės. Pakartotinai
išspiriant kamuolį jis gali atšokti nuo žemės kelis kartus.
Technikos veiksmas. Dvigubas kontaktas tos pačios kojos pėdos vidine-išorine pusėmis, po to kamuolio pakėlimas nuo žemės paridenant
kamuolį padu už atraminės kojos (dirbama su stipriąja koja).
Nurodymai:
Apskaičiuotas perdavimas bėgimo kryptimi.
8 metrai
Slalomas tarp stovelių išvengiant varžovo, po to apibėgti
vieną stovelį (pasirinktinai) bėgant pro daug stovelių ir išvengti
kontakto su varžovu. Baigiant pratimą smūgis į vartus.
Startuojama po du tuo pačiu metu.
Keisti stovelių padėtį ir nuotolį tarp jų.
Atlikti pratimą vis greičiau ir greičiau.
Galimybė įveikti distanciją su kamuoliu rankose ir padėjus
ant žemės smūgiuoti į vartus.
Variantai: bėgimas pirmyn, bėgimas atgal.
Pastaba: aikštėje 12 žaidėjų.
Nurodymai:
Dviese su kamuoliu + vartininkas.
A liečia stovelį (2-3m) . B perduoda jam kamuolį oru
(7-8m rankomis) į kvadratą, pažymėtą lėkštelėmis, kai jis sugrįžta.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dviems vartams

Priemonės

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
13 stovelių
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys dviems

Kryptingas kamuolio
stabdymas:
po kamuolio perdavimo oru
stovint nugara į vartus.

Lapas B Nr. 33
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
kryptingas kamuolio
stabdymas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
ginantis.
Gynėjų tikslai:
- atkovojus kamuolį pereiti į
puolimą,
- nepulti iškart, laukti
partnerio.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas

A susistabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
A kamuolio stabdymas turi būti nukreiptas į kvadrato kraštą ir
už jo kamuoliui atšokus nuo žemės mažiausiai vieną kartą,
neliečiant kamuoliui kliūčių ir liekant prie žaidėjo kojų.
¼ laiko skirti darbui su silpnąja koja
Kamuolio stabdymo variantai:
- vidine ir išorine pėdos puse.
Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.
Būti reikliam pasirinkto judesio kokybei.

žaidėjams
12 metrų

Pratimai.

Du stulpeliai vartams
Stovelis

Priemonės

Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 3 x 3, 15 m x 25 m plote, keturi 4 m vartai.
Smūgiuoti į vienus iš dviejų vartų su vartininku.
Vartininkas saugo abejus vartus ir dalyvauja puolime.
Kamuolį galima liesti tik tris kartus.
Kamuolys liečiamas tik kojomis.
Be užribių įmetimų ir kampinių kėlimo.
Vieno žaidimo trukmė 3-4’.
Pastaba: priversti žaidėjus stabdyti kamuolį tam tikro
nurodyto objekto kryptimi.
Nurodymai :
Žaidimas l x 2, 8 m x 8 m plote į trejus 1,50 m vartus. Sudaryti vienodo lygio
žaidėjų grupes po tris. Puolėjas startuoja nuo vartų linijos su kamuoliu.
Gynėjai startuoja nuo vartų linijos 5-6 m atstumu vienas nuo kito.
Puolėjas smūgiuoja į vartus sustabęs kamuolį prie varžovų
vartų linijos. Gynėjai smūgiuoja į trejus vartus.
Kai išbėga puolėjas, pradeda žaisti gynėjai.
Išmetimas iš užribio ar kampinio sektoriaus atliekamas,
jei kamuolį praranda puolėjas. Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant
įvarčiui, pakartoti situaciją nuo pradžių.
Kas 1’30 keisti puolėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Puolėjo įvartis - 2 taškai. Gynėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas (10”-15” vienam pratimui)
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 su vartais futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems, be nuošalių ir kampinių smūgių.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Šeši stulpeliai
trejiems vartams

Lėkštelės

Aš teisingai užimu savo zoną
puolant.
Žaidimo tikslai:
-gerai prižiūrėti savo zoną
puolant,
- nestovėti vienoje vietoje, bet
būti visada atsidengusiems.

Lapas A Nr. 34
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Teminis žaidimas kojomis:
padėti žaidėjui kamuoliu.

Paskirti po du žaidėjus iš kiekvienos komandos, kurie turi
prasiveržti į 13 metrų zoną baigiant puolimą ir juos keisti kas 6’.
Kai vienas iš tų žaidėjų prasiveržia į zoną varydamas kamuolį,
prie jo prisijungti gali dar vienas.
Žaidėjai tada žaidžia du prieš vartininką.
Galimybė smūgiuoti į vartus už zonos ribų.
Pastaba: kiekvieną zoną pažymėti skirtinga spalva.
Priversti abu žaidėjus būti netoliese zonos, bet tuo pačiu likti
atsidengusiems.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Lėkštelės
Vienas kamuolys

Žaidimas 5 x 5, 20 m x 30 m plote, dveji 5 m vartai.
Pelnyti įvartį varantis kamuolį per vartus be vartininko.
Laisvas žaidimas kojomis.
Kamuolys liečiamas tik kojomis.

Skirtingų spalvų
marškinėliai

Pastaba: priversti žaidėjus atsitraukti nuo kamuolį turinčio žaidėjo.

Keturi stulpeliai
dvejiemsvartams

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu

Pasikelti kamuolį. Sujungti: kamuolio pakėlimas paridenant padu į save, pasikelti kamuolį ta pačia koja (keltimi) ir sugauti rankomis
(dirbama su silpnąja koja).

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį

Tobulinimas 10’
Vikrumo ir koordinacijos
lavinimas
Estafetė

Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos vienam kliūčių ruože.
Slalomas tarp stovelių išvengiant varžovo, apibėgti
vieną stovelį iš daugelio, vėl slalomas tarp stovelių ir
išvengiant varžovo ir grįžus paliesti partnerį.
Taškas komandai laimėjusiai rungtį.
Keisti stovelių padėtį ir nuotolį tarp jų.
Variantai: bėgimas pirmyn, su kamuoliu rankose,
sukamuoliu už galvos, kamuolį metant į priekį ir pasiimant distancijos
pabaigoje, bėgimas atbulom,
su kamuoliu prie kojų.
Pastaba: pratimą kartoti du-tris kartus.
Nurodymai:
Dviese su kamuoliu + vartininkas.
A meta rankomis oru (4-6 m) B . B smūgiuoja kamuolį
galva A bėgimo kryptimi, kamuoliui atšokus nuo žemės arba
neatšokus.

Bėgimas greitumui:
vengti kliūčių ir varžovo
kontakto rungtyniaujant dviem
komandom.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas

Lėkštelės
8 metrai

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
13 stovelių

Lėkštelės
12 metrų

Kamuolys dviems

Kryptingas kamuolio
sustabdymas:
perduoti kamuolį galva
partnerio bėgimo kryptimi,
kad jis galėtų smūgiuoti į
vartus.

Lapas B Nr. 34
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas.
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
kryptingas kamuolio
stabdymas po perdavimo oru.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
ginantis
Gynėjų tikslai:
- atkovojus kamuolį pereiti į
puolimą,
- nepulti iškart, laukti
partnerio.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas.

A stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus. Žaidėjai pasikeičia
vietomis.
Pakeis (abu žaidėjai turi būti vienas prieš kitą).
¼ laiko skirti darbui su silpnąja koja.
Variantai prieš smūgiuojant į vartus:
- kamuolį padėti ant žemės ir smūgiuoti į vartus,
- smūgiuoti į vartus nestabdant kamuolio.
Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.
Būti reikliam pasirinkto judesio kokybei.

Pratimai.
Nurodymai :
Žaidimas l x l, 15 m x 15 m plote, dveji 5 m vartai.
Smūgiuoti į vartus po to, kai sustabdomas kamuolys
perduotas oru.Vartininkas A perduoda kamuolį oru B į kvadratą,
pažymėtą lėkštelėmis. B susistabdo kamuolį kvadrato krašte, varo 2 m
ir smūgiuoja į vartus. Jei kamuolys stabdant neišeina iš kvadrato ribų,
kamuolys varžovui. Po kamuolio sustabdymo ir smūgiavimo į vartus
pasikeisti vietomis. Kas 2’30 keisti priešininką panaudojant pakilimonusileidimo sistemą. Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1, D2).
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralaimi, nusileidžia
Jei lygu - traukiami burtai. Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo
paskutinį kartą. Kamuolys duodamas tam, kuris pralaimėjo.
Nurodymai :
Žaidimas l x 2, 8 m x 8 m plote, treji 1,50 m vartai.
Puolėjas stabdo ir smūgiuoja kamuolį į vartus prie
varžovų vartų linijos.Gynėjai smūgiuoja į trejus vartus.
Puolėjas su kamuoliu bėga iš centro.
Vienas gynėjas bėga nuo varžovų vartų linijos.
Kai tik išbėga puolėjas, žaisti pradeda gynėjai.
Jei kamuolį praranda puolėjas atliekamas įmetimas iš užribio
arba kampinis smūgis.
Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui, pakartoti
situaciją iš pradžių. Kas 1’30 keisti puolėją..Kas 3 ×1’30
keisti trijų žaidėjų grupes. Puolėjo įvartis - 2 taškai, gynėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant kelties, pėda pakelta nuo žemės, ir pabandyti išlaikyti pusiausvyrą. Jie būtina prilaikyti pirštu
(dirbama su stipriąja koja).
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 su vartais futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.

žaidėjams
Du stulpeliai vartams

Priemonės
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Šeši stulpeliai
trejiems vartams

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Lėkštelės

Aš teisingai užimu savo zoną
puolant.
Žaidimo tikslai:
-gerai prižiūrėti puolimo zoną
priklausomai nuo partnerių
veiksmų,
- užimti laisvus plotus be
kamuolio.

Lapas A Nr. 35
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Bėgimas:
Technikos pratimai vorele

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Vikrumo ir koordinacijos
lavinimas:
Estafetė.
Bėgimas:
šuoliukai pirmyn.

Mokymas 15’
Technika:
Pratimas.

Nubrėžti vidurio liniją išilgai aikštės ir po vieną vidurio liniją
kiekvienos komandos puolimo zonoje.
Komandai, kuri puola, kai kamuolys atsiranda puolimo zonoje
būtina turėti mažiausiai po vieną žaidėją abiejose puolimo zonose .
Pastaba: kiekvieną zoną pažymėti skirtinga spalva.
Priversti žaidėjus matyti, kur jie yra, ir kur jie bėga.
Raginti žaidėjus nelikti visą laiką vienoje zonoje, bet judėti.
iš zonos į zoną.

Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pratimai.

Priemonės

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Nurodymai :
Visi žaidėjai su kamuoliais + vartininkas.
15 metrų
Žaidėjas varo kamuolį ir smūgiuoja į vartus :
1. Kamuolio varymas aplink lankus.
2. Kamuolio varymas-slalomas.
3. Padu tarp lazdų.
4. Kamuolio varymas ir didelis šuolis prieš smūgiuojant
į vartus.
Keisti kamuolio varymo geitį priklausomai nuo žaidėjų parengtumo.
Kamuolio varymo variantai Nr. 1 ir 2: laisvas. Tik viena koja.
Kamuolio varymosi variantai padu 3: tik viena koja į vidų, po to- į išorę.
Pastabos: aikštė septyniems žaidėjams.
Būti reikliam atliekamo judesio pasirinkimui ir kokybei.
Technikos vaiksmas. Dvigubas kontaktas vienos kojos pėdos vidine ir išorine puse (dirbama su silpnąja koja).
Nurodymai:
Apskaičiuotas perdavimas bėgimo kryptimi.
Šuoliukas pirmyn tarp lazdų dešine-kaire kojomis, + prijungti
du šuoliukus tarp lėkštelių dešine-kaire kojomis + prijungti vieną
šuoliuką pirmyn tarp lazdų dešine-kaire kojomis ir paėmus
kamuolį smūgiuoti į vartus.
Atlikti pratimą vis greičiau ir greičiau.
Keisti nuotolį ir išsidėstymą tarp lėkštelių.
Galimybė įveikti nuotolį su kamuoliu rankose ir padėjus ant žemės
smūgiuoti į vartus.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai:
Dviese su kamuoliu + vartininkas.
A rankomis pažeme perduoda (10-15 m) tarp vartų (4m) B .

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Du lankai
Keturi stoveliai
Trys lazdos
manekenas
Du stulpeliai vartams

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį

8 metrai

Aštuonios lazdos
Du stulpeliai vartams

12 metrų

Lėkštelės

Tiesus perdavimas pažeme:
apskaičiavimas ir tikslumas.

Lapas B Nr.35
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Parengiamasis žaidimas:
tiesus perdavimas pažeme.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų kiekis
ginantis.
Gynėjų tikslai:
- atkovojus kamuolį pereiti į
puolimą,
- pulti iškart bandant
išsigelbėti iš blogos padėties.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas

B stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus, keltis įtempta.
Atlikti pratimą iš vartų dešinės pusės ir iš kairės pusės.
Keisti paduodančio kamuolį žaidėjo įsibėgėjimo kampą prieš tiesų
perdavimą pažeme.
¼ laiko skirti darbui su silpnąja koja.
Variantai: prieš perdavimą kamuolys stabdomas,
prieš perdavimą kamuolys nestabdomas.
Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.
Būti reikliam pasirinkto judesio kokybei.

Pratimai.
Nurodymai:
,,Aikštės užėmimas’’
Žaidimas 5 x 5, ½ aikštės.
Smūgiuoti kamuolį už varžovų vatų linijos tiesiu perdavimu
pažeme.
Komandai, kuriai tai pavyksta padaryti, gauna vieną tašką.
Žaidime naudojami du kamuoliai.
Perdavimai tarp tos pačios komandos narių draudžiami.
Draudžiama bėgti su kamuoliu.
Tolimojo perdavimo variantai: kamuolys stabdomas,
kamuolys nestabdomas.
Pastaba: raginti žaidėjus perduoti kamuolį ten, kur nieko nėra.
Nurodymai :
Žaidimas 1 x 2, 8 m x 8 m plote, treji 1,50 m vartai.
Puolėjas smūgiuoja į vartus sustabdęs kamuolį prie varžovų vartų linijos.
Gynėjai smūgiuoja į trejus vartus. Puolėjas startuoja nuo vartų linijos su
kamuoliu. Gynėjai startuoja nuo varžovų vartų linijos 2-3 m nuo puolėjo.
Vos tik išbėga puolėjas, žaisti pradeda gynėjai.
Įmetimas iš užribio ar kampinio sektoriaus atliekamas, jei
kamuolį praranda puolėjas. Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui,
pakartoti situaciją iš pradžių.
Kas 1’30 keisti puolėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Puolėjo įvartis - 2 taškai. Gynėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir taisyti klaidas (10”-15” kiekvienam pratimui).
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 su vartais futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.
Išilgai aikštės nubrėžti dvi linijas ir vieną vidurio liniją skersai

Kamuolys dviems
žaidėjams
Du stulpeliai vartams
Du stoveliai

Priemonės
Lėkštelės
Du kamuoliai
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Lėkštelės
Kamuolys trims
Šeši stulpeliai
trejiems vartams

Lėkštelės
Vienas kamuolys

Aš gerai užimu savo zoną
ginantis.
Žaidimo tikslai:
- gerai prižiūrėti gynybos zoną
priklausomai nuo partnerių
veiksmų,
- užimti laisvus plotus

Lapas A Nr. 36
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Žongliravimas:
laisvas

Pertrauka 05’
Kamuolio valdymas
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą ir
koordinaciją
Bėgimas greitumui:
šuoliukai pirmyn
rungtyniaujant dviem
komandom

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Tiesus perdavimas pažeme:
apskaičiavimas ir tikslumas.

aikštės. Vidurinė zona platesnė nei šoninės.
Gynybinėje situacijoje,kai kamuolys atsiduria dešinio krašto
zonos pusėje, joks žaidėjas tos komandos, kuri ginasi, negali
būti kairio krašto gynybos zonos pusėje ir atvirkščiai.
Pastaba: kiekvieną zoną pažymėti skirtinga spalva.
Priversti žaidėjus matyti, kur jie yra, ir kur jie bėga.
Priversti žaidėjus nelikti visą laiką vienoje zonoje, bet judėti iš zonos į zoną.

Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai:
Židėjai su kamuoliais.
Sujungti įvairius būdus, kad kamuolys neliestų žemės ir
panaudoti įvairias kūno vietas kamuoliui atmušti.
- kojos, galva, šlaunys, keliai, krūtinė, pečiai ir t.t
- padas, keltis, išorinė pėdos pusė, kulnas ir t.t
Pastabos: parodyti žaidėjams neįprastus žongliravimo būdus.
Parodyti kurį nors žaidėją atliekantį neįprastą žongliravimo būdą
pavyzdžiu, kad tarp kitų žaidėjų atsirastų lenktyniavimas.

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį

Pasikelti kamuolį. Pakelti kamuolį paridenant padu į save ta pačia koja (keltimi) ir sugauti rankomis (dirbama su stipriąja ir silpnąja
kojomis).
Nurodymai:
8 metrai
Rungtyniauja dvi komandos.
Šuoliukas pirmyn tarp lazdų dešine-kaire kojomis
+ prijungti du šuoliukus tarp lėkštelių dešine-kaire kojomis
+ vėl šuoliukai pirmyn tarp lazdų dešine-kaire kojomis ir
grįžus paliesti partnerį.Taškas komandai, laimėjusiai rungtį.
Keisti nuotolį ir išsidėstymą tarp lėkštelių.
Variantai: kamuolys rankose, kamuolys už galvos,
kamuolys metamas pirmyn ir pagaunamas distancijos pabaigoje.
Pastaba: pratimą kartoti du-tris kartus.
Nurodymai:
Dviese su kamuoliu + vartininkas.
A daro tiesų perdavimą pažeme (10-15 m) tarp vartų (4m) B .
B stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus, keltis įtempta.
Pratimą atlikti iš kairės ir dešinės vartų pusės.
Keisti paduodančio kamuolį žaidėjo įsibėgėjimo kampą prieš
tiesų perdavimą pažeme.

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
16 lazdų
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės
12 metrų

Kamuolys dviems
žaidėjams

Du stulpeliai vartams

¼ laiko skirti darbui su silpnąja koja.
Variantai:
kamuolys stabdomas prieš perdavimą
kamuolys nestabdomas prieš perdavimą

Du stoveliai

Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.
Būti reikliam pasirinkto judesio kokybei.

Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas.
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
tiesus perdavimas pažeme.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
Pratimas.
Didesnis žaidėjų skaičius
ginantis.
Gynėjų tikslai:
- atkovojus kamuolį pereiti į
puolimą,
- nepulti iškart, o laukti
partnerio.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Mokymas 20’

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Žaidimas l x l, 10 m x 30 m plote, 4 m pločio vartai.
A ir B pakaitomis bando (kamuolys sustabdytas) tiesiu
perdavimu pažeme perduoti kamuolį pro vartus, išdėliotus
viduryje tarp žaidėjų Jei perdavimas pavyksta, žaidėjas pakyla laipteliu ir
pelno taškus. Kai jam pavyksta užlipti iki trečiojo laiptelio, jis vėl grįžta
prie pirmojo. Pimasis laiptelis - vienas taškas, antrasis laiptelis - 2 taškai,
trečiasis laiptelis - 3 taškai. Kas 2’30 keisti varžovą panaudojant
pakilimo-nusileidimo sistemą.
Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1, D2…).
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralaimi – nusileidžia.
Jei lygu- traukiami burtai. Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo
paskutinį kartą. Kamuolys duodamas tam, kuris pralaimėjo.
Nurodymai :
Žaidimas : vartininkas prieš du žaidėjus, 8 x 8 m plote, į 4 m
vartus. Vartininkas smūgiuoja į vartus sustabdęs kamuolį prie varžovų vartų
linijos. Gynėjai smūgiuoja į vartus. Vartininkas kamuolį varyti pradeda
nuo vartų linijos. Gynėjai startuoja laisvai 4-5 m nuo vartininko.
Vos tik išbėga vartininkas, pradeda žaisti gynėjai.
Įmetimas iš užribio ar kampinis smūgis atliekamas tada, kai
kamuolį praranda vartininkas. Jei kamuolį praranda gynėjai arba
pelnomas įvartis, pakartoti situaciją iš pradžių.
Kas 1’30 keisti puolėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Vartininko įvartis - 2 taškai. Gynėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: vartininkas ginasi rankomis visoje aikštėje.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant kelties, pėda pakelta nuo žemės, ir pabandyti jį išlaikyti pusiausvyroje. Jei būtina - prilaikyti
pirštu (dirbama su silpnąja koja).
Nurodymai :
13 metrų

Lapas B Nr. 36
Tikslai

Lėkštelės
Kamuolys dviems
Du stoveliai vieniems
vartams

Lėkštelės
Kamuolys trejetui
Du stulpeliai vartams

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį

Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš teisingai užimu savo zoną
ginantis. Žaidimo tikslai:
gynybinis žaidėjų
persigrupavimas po kamuolio
praradimo puolimo zonoje.

Lapas A Nr. 37
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Teminis žaidimas kojomis:
įmušti įvartį į vienus vartus,
po to - į kitus.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Specialusis atletinis
rengimas.
Įvertinimas.

Lėkštelės

Žaidimas 7 x 7 į dvejus vartus futbolui septyniems,
25 m x 35 m plote.
Taisyklės futbolui septyniesms. Nubrėžti vieną vidurio liniją.
Kiekvienoje zonoje žaidžia 3 x 3.
Keisti kas 5’ zonos žaidėjus priklausomai nuo partnerių.
Žaidėjai gali prasiveržti į puolimo zoną kirsdami vidurio
liniją tik varydamas kamuolį arba perduodami kamuolį partneriui.
Kai tik kamuolys prarandamas puolimo zonoje, žaidėjas arba
žaidėjai greitai grįžta į savo gynybinę zoną.
Pastaba: priversti gynėjus veržtis į puolimo zoną, kad po to sektų persigrupavimas į gynybą.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 5 x 5, keturi 4 m vartai, plotas 20 m x 30 m
Smūgiuoti į vienus iš dviejų vartų be vartininko.
Laisvas žaidimas, kamuolys liečiamas tik kojomis.
Kampiniai smūgiai atliekami iš vartų vidurio.

Vienas kamuolys

Pastabos: drausti žaidėjams bėgti prie kamuolio turėtojo.
Priversti žaidėjus pelnyti įvartį į vienus vartus, o po to - į kitus.

Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams

Technikos veiksmas. Dvigubas kontaktas vienos kojos pėdos vidine-išorine pusėmis (atliekama kaire-dešine kojomis).

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Skirtingų spalvų
marškinėliai

Nurodymai:
Lėkštelės
Greitumo testas ,,šaudyklės’’ principu: 4 x 10 m
Du bandymai vienam žaidėjui.
Užrašyti tik geriausią rezultatą.

10 metrų

Matuoklė
Testų lentelės

Greitumas:
Testas.

Pieštukas
Pastaba: parodyti žaidėjams testų lentelę, kad buvusius
rezultatus palygintų su dabartiniais.
Mokymas 15’
Technika:
pratimas

Nurodymai :
Dviese su kamuoliu + vartininkas.
Paruošti trejus skirtingų spalvų vartus (3-4m) vienus šalia kitų.
1. A paprašo kamuolio išilgai vartų ir bėgdamas pasako spalvą.
2. B perduoda kamuolį pažeme (10-15m) tarp tos spalvos

Laikmatis
Lėkštelės
30 metrų

Kamuolys dviems

Tiesus perdavimas pažeme:
apskaičiavimas ir tikslumas
priklausomai nuo ploto ir laiko

Lapas B Nr. 37
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas.
Parengiamasis žaidimas:
tiesus perdavimas pažeme.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
ginantis.
Gynėjų tikslai:
- pereiti iš gynybos į puolimą,
- nepulti iškart, bet įkyriai
persekioti puolėją, kad šis
padarytų klaidą.
Pertrauka 05’ Lansktumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas.

vartų, kuri buvo pasakyta, ir A bėgimo kryptimi.
3. A stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus, keltis įtempta.
Keisti žaidėjo, paduodančio kamuolį, įsibėgėjimo kryptį prieš
tiesų perdavimą pažeme:
prieš kamuolį, įstrižai ar iš šono.
¼ laiko skirti darbui su silpnąja koja.
Variantai:
kamuolys prieš perdavimą, stabdomas,
kamuolys prieš perdavimą nestabdomas.
Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.

Pratimai. Žymėjimas: ………bėgimas be kamuolio. ----------- kamuolio varymas. _____ perdavimas arba smūgis į vartus
Nurodymai:
,,Vartų beretė’’
Rungtyniauja dvi komandos, kiekviena savo aikštėje. Kiekvienai komandai
po kamuolį. Kiekvienas žaidėjas turi savo numerį, tie patys numeriai
naudojami ir varžovams.Treneris pasako numerį ir vaikai, atitinkantys numerius,
atlieka tiesų perdavimą pažeme į vartus. Taškas tai komandai, kurios kamuolys
pirmasis pataiko į vartus
Variantai: perdavimas nestabdant kamuolio,
perdavimas po mažiausiai vieno kamuolio stabdymo,
pakeisti žaidėjų startavimo paoziciją.
Pastaba: aikštė aštuoniems žaidėjams.
Nurodymai :
Žaidimas l x 2, 8 x 8 m plotas, penki 1,50 m vartai.
Puolėjas smūgiuoja į trejus vartus (stovelius).
Gynėjai smūgiuoja į dvejus vartus (tinklus).
Puolėjas varo kamuolį nuo vartų linijos.
Gynėjai startuoja nuo jų vartų linijos 5-6 m atstumu vienas
nuo kito. Vos tik išbėga puolėjas, žaisti pradeda ir gynėjai.
Išmetimas iš užribio ar kampinis smūgis atliekamas, jei
kamuolį praranda puolėjas. Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui,
pakartoti situaciją iš pradžių. Kas 1’30 keisti puolėją.
Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes. Puolėjo įvartis - 2 taškai.
Gynėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus anksčiau aprašytus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas (10”-15” kiekvienam pratimui).
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, į dvejus vartus futbolui septyniems.Taisyklės futbolu
septyniems, be nuošalių ir kampinių.

žaidėjams
Dveji stulpeliai
vartams
Šeši stoveliai

Priemonės
Lėkštelės
Du kamuoliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams
Šeši stoveliai trejiems
vartams

Lėkštelės

Aš atitraukiu žaidimą į kraštus
puolant.
Žaidimo tikslai:
-užimti laisvą plotą puolant ir
išvesti iš pusiausvyros
varžovų komandos grandį.

Lapas A Nr. 38
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Teminis žaidimas rankomis:
padėti kamuolio turėtojui.

Pertrauka 05’
Kamuolio valdymas
Tobulinimas 10’
Vikrumas - koordinacija
rungtyniaujant dviem
komandom

Mokymas 15’
Technika:
pratimas

Kiekvienos komandos puolimo zonoje nubrėžti 10 m zoną
prie užribio linijų.
Į zonas gali prasiveržti tik vienas žaidėjas varydamas kamuolį
ir tik savo aikštelės pusėje.
Leidžiama kamuolį liesti tik tris kartus, kad perduoti jį arba
smūgiuoti iš centr.
Kai žaidėjas prasiveržia į zoną - 2 taškai.
Kai žaidėjas pelno įvartį - 1 taškas.
Pastaba: kiekvienos komandos zonas pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus kuo greičiau veržtis į zoną.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Lėkštelės
Rankinio žaidimas 5 x 5, į dvejus 5 m vartus, 20 m x 30 m.
Prieš kiekvienus vartus nubrėžti 8 m x 4 m zonas.
Mesti rankomis už zonos ribų į vartus su vartininku.
Joks žaidėjas negali įsiveržti į zoną, tik vartininkas
gynybinėje situacijoje.
Kamuolys perduodamas tik rankomis.
Draudžiama bėgti su kamuoliu. Daudžiama liesti varžovą.
Pastaba: priversti žaidėjus atsitraukti nuo kamuolio turėtojo.
Pasikelti kamuolį. Pakelti kamuolį nuo žemės paridenant padu į save su silpnąja koja (keltimi) ir sugauti rankomis
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos. Kiekviena turi po kamuolį.
Komandų žaidėjai sėdi vienas už kito, kojomis žergtai.
Po trenerio signalo pirmasis žaidėjas perduoda kamuolį
antrajam pažeme atgal, antrasis trečiajam ir t.t. Kai kamuolys
patenka paskutiniajam, jis grąžina kamuolį atgal tik virš
galvos ir t.t.
Kai žaidėjas perduoda kamuolį virš galvos, jis greitai bėga prie
finišo linijos. Pirmasis žaidėjas finišo liniją kerta su kamuoliu.
Taškas komandai, kurios visi žaidėjai pirmieji kirto finišo liniją.
Kamuolio perdavimo rankomis variantai: virš galvos ir pažeme iš šono,
iš vieno šono ir iš kito šono, kiti perdavimo variantai.
Nurodymai:
Dviese su kamuoliu + vartininkas.
Parengti trejus skirtingų spalvų vartus (3-4m) vienus šalia kitų.
1. A paprašo kamuolio išilgai vartų ir bėgdamas pasako

10 - 15 metrų

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai dveji
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Lėkštelės
Kamuolys komandai

Lėkštelės
25 metrai

Lapas B Nr. 38
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
tiesus perdavimas pažeme.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
ginantis
Gynėjų tikslai:
- atkovojus kamuolį pereiti į
puolimą,
- nepulti iškart, laukti
partnerio.
Pertrauka 05’
Kamuolio valdymas
Mokymas 20’

spalvą.
2. B perduoda tiesiai pažeme (10-15m) tarp tos spalvos vartų.
3. Atlikti pratimą vartams iš kairės ir iš dešinės.
Keisti žaidėjo, paduodančio kamuolį, įsibėgėjimo kryptį prieš
tiesų perdavimą pažeme:
priešais kamuolį, įstrižai ar iš šono.
¼ laiko skirti darbui su silpnąja koja.
Variantai:
kamuolys sustabdomas ar nestabdomas prieš perdavimą
Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.

Kamuolys dviems
žaidėjams
Du stulpeliai vartams
Keturi stoveliai

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Žaidimas l x l, 10 m x 30 m plote, 4 m vartai.
A ir B pakaitomis tiesiu perdavimu pažeme perduoda stovintį
kamuolį pro vartus, išdėliotus viduryje tarp žaidėjų.
Jei perdavimas pavyksta, žaidėjas pakyla laipteliu ir užsidirba
taškus. Kai jam pavyksta užlipti iki trečiojo laiptelio, jis vėl grįžta prie
pirmojo. Pimasis laiptelis - vienas taškas, antrasis laiptelis - 2 taškai,
trečiasis laiptelis - 3 taškai.
Kas 2’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo sistemą.
Kiekviena dvikova atitinka vieną lygį (D1, D2…).
Žaidėjas, laimėjęs dvikovą ( lygį), pakyla. Kuris pralaimi- nusileidžia.
Jei lygu - traukiami burtai.
Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo paskutinį kartą.
Kamuolys duodamas tam, kuris pralaimėjo
Nurodymai :
Žaidimas l x 2, 8 m x 8 m plote į penkis 1,50 m vartus.
Puolėjas smūgiuoja į trejus vartus (stovelius). Gynėjai - į dvejus
vartus (tinklus). Puolėjas varo kamuolį nuo vartų linijos.
Gynėjai bėga nuo varžovų vartų linijos per 5-6 m nuo puolėjo.
Vos tik išbėga puolėjas, žaisti pradeda gynėjai.
Išmetimas iš užribio ar kampinis smūgis atliekamas
tada, kai kamuolį praranda puolėjas. Jei gynėjai praranda kamuolį arba
pelnomas įvartis, pakartoti situaciją iš pradžių.
Kas 1’30 keisti puolėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Puolėjo įvartis - 2 taškai. Gynėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti aikštę.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant kelties, pėda pakelta nuo žemės, bandyti išlaikyti kamuolį pusiausvyroje. Jei būtina –
prilaikyti pirštu (dirbama silpnąja ir stipriąja kojomis).
Nurodymai :
13 metrų

Tiesus perdavimas pažeme:
apskaičiavimas ir tikslumas
priklausomai nuo ploto ir
laiko.

Lėkštelės
Kamuolys dviems
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dviems vartams
Šeši stoveliai trejiems
vartams
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį

Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš atitraukiu žaidimą į kraštus
puolant.
Žaidimo tikslai:
-žaisti kraštuose ir suklaidinti
varžovų komandos grandį.

Lėkštelės

Žaidimas 7 x 7 su dviem vartais futbolui septyniems, 35 m x 25 m plote.
Taisyklės futbolui septyniems, be nuošalių ir kampinių
smūgių. Prie užribio linijų, kiekvienos komandos puolimo zonoje, nubrėžti
5 m zoną. Iš kiekvienos komandos pastatyti po vieną ,,žaidėją – manekeną’’
abiejose puolimo zonose ir juos keisti kas 3’.
,,Žadėjui – manekenui’’ leidžiama kamuolį liesti tik tris kartus,
kad perduotų jį arba smūgiuotų iš centro. Joks kitas žaidėjas
prasiveržti į šonines zonas negali.
Pastaba: kiekvienos komandos zonas pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus kuo greičiau perduoti kamuolį žaidėjams – manekenams.

Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pratimai.

Priemonės

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Lapas A Nr. 39
Tikslai
Apšilimas 10’
Įvertinimas.
Žongliravimas:
Testai.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Vikrumo ir koordinacijos
lavinimas:
Estafetė
Bėgimas ir šuoliavimas.
Šuoliukai kaire dešine tarp
kliūčių.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas

Nurodymai:
Dviese su vienu kamuoliu.
Žongliravimo testai: dešine koja, kaire koja,kojomis pakaitomis,
galva. Kamuolys pasimetamas ranka. Trys bandymai žaidėjui.
Du kartus galima pailsėti kamuolį spiriant kita kūno vieta.
Žaidėjas, neturintis kamuolio, skaičiuoja kito žaidėjo atliktus
smūgiavimus.
Kai abu žaidėjai atlieka po du kartus, jie praneša geriausią rezultatą
treneriui ir tęsia žongliravimą.
Po keturių testų - galimybė pagerinti rezultatą.
Pastabos: parodyti žaidėjams testų lentelę, kad palygintų rezultatus
su prieš tai buvusiais.
Technikos veiksmas. Paridenti kamuolį link savęs silpnąja koja, pamesti pirštais aukštyn – stipriaja. Pratimą atlikti atvirkštine tvarka.
Nurodymai:
Du šuoliukai pirmyn tarp lėkštelių dešine-kaire, nuversti
stovelį tarpe tarp lėkštelių ir smūgiuoti į vartus.
Kamuolį paduoda treneris distancijos pradžioje. Atlikti pratimą vis greičiau
ir greičiau. Keisti nuotolį tarp lėkščių ir jų išsidėstymą.
Keisti stovelio padėtį.
Galimybė įveikti distanciją su kamuoliu rankose ir po to padėjus
ant žemės smūgiuoti į vartus.
Variantai:
- nuversti stovelį iš dešinės pusės dešine koja arba kaire koja.
- nuversti stovelį iš kairės pusės kaire koja arba dešine koja.
Pastaba: komandoje šeši žaidėjai.
Nurodymai :
Trise su kamuoliu + vartininkas.
1. A bėgdamas perduoda kamuolį B, kuris stovi nugara

8 metrai

Kamuolys dviems
Testų lentelės
Pieštukas

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Du stoveliai
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės
15 metrų

Kamuolio perdavimo ir
stabdymo sujungimas:
puolimas trise ir smūgis į
vartus.

į vartus.
2. C atsidengia plote prie vartų.
3. B po A perdavimo stabdo kamuolį, ir perduoda kamuolį
C bėgimo kryptimi. C stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
Atlikti pratimą vartams iš kairės ir iš dešinės.
Galimybė prieš ir po perdavimų atlikti klaidinančius veiksmus.

Kamuolys trims
žaidėjams
Du stulpeliai vartams

Pastaba: vienoje aikštelėje 10 žaidėjų (trys poros).

Lapas B Nr. 39
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas.
Teminis žaidimas:
perdavimo ir kamuolio
stabdymo sujungimas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
gynybos metu
Gynėjų tikslai:
- atkovojus kamuolį pereiti į
puolimą,
- nepulti iškart, laukti
partnerio.
Pertrauka 05, Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas.

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Lėkštelės
6 x 6 m plote išdėlioti tris lėkšteles sudarant trikampį.
Jautis 3 x 1. Sudaryti vienodo lygio grupes.
Laisvas kamuolio lietimų skaičius, po to trys ir du.
Pakeisti gynėją po kiekvieno
Jei gynėjas padaro mažą šuolį, jis pasilieka vienu kartu ilgiau.
Jei puolėjai padaro keturis perdavimus, gynėjas aikštelėje lieka
dar vienu kartu ilgiau.
Keisti žaidėjų grupes.
Pastaba: puolėjai gali judėti tik 1 m kairėn ir 1 metrą dešinėn.
Nurodymai :
Žaidimas 1 x 2, 8 m x 8 m plote, penki 1,50 m vartai.Puolėjas
smūgiuoja į trejus vartus (stovelius).
Gynėjai smūgiuoja į dvejus vartus (tinklus).
Puolėjas varo kamuolį iš centro.
Vienas gynėjas startuoja nuo varžovo vartų linijos.
Vos tik išbėga puolėjas, pradda žaisiti gynėjai.
Jei kamuolį praranda puolėjas, tada atliekamas išmetimas
iš užribio arba kampinis smūgis.
Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui, pakartoti
situaciją nuo pradžių.
Kas 1’30 keisti puolėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Puolėjo įvartis - 2 taškai. Gynėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti aikštę.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus, aiškinti jų svarbą ir nepamiršti taisyti klaidas (10” -15” kiekvienam pratimui).
Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 į dvejus vartus futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.

Kamuolys keturiems
žaidėjams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams
Šeši stoveliai trims
vartams

Lėkštelės

Aš atsitraukiu ir tampu
puolėju.
Žaidimo tikslai:
-užimti laisvą plotą kraštuose,
atmušti kamuolį ir įgyti
kiekybinę persvarą.

Nubrėžti 10 m zoną prie užribio linijų kiekvienos komandos
gynybos zonoje.
Į kraštinę zoną savo gynybinėje pusėje gali prasiveržti tik vienas
žaidėjas ir tik varydamas kamuolį.
Kamuolį kaštinėje zonoje galima liesti tik tris kartus.
Kai žaidėjas prasiveržia į zoną - 2 taškai. Kai žaidėjas pelno
įvartį - 1 taškas.
Pastaba: kiekvienos komandos zonas pažymėti skirtingomis spalvomis.
Raginti žaidėjus kuo greičiau prasiveržti į zonas.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 40
Tikslai

Pratimai.

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas

Nurodymai :
Vienas su kamuoliu + du vartininkai.
15 metrų
Žaidėjai A ir B varydami kamuolį įveikia tą pačią distanciją
priešingomis kryptimis : a)padu tarp lazdų.
b) kamuolio varymas aplink lankus, c) didelis šuolis.
c) kamuolio varymas gyvatėle, e) kamuolio varymas be kliūčių.
Keisti kamuolio varymo geitį priklausomai nuo žaidėjų parengtumo.
Kamuolio varymo variantai Nr. 2,4 ir 5: laisvas. Tik viena koja.
Kamuolio varymo variantai padu 1:
Pakaitom kaire-dešine, vieną į vidų, kitą į išorę.
Pastabos: aikštė 14 žaidėjų.
Būti reikliam atliekamo judesio kokybei.
Pasikelti kamuolį. Kamuolio pakėlimas nuo žemės paritant padu link savęs, pasikelti stipriąja koja (keltimi) ir sugauti rankomis.

Bėgimas:
Technikos pratimai vorele

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Vikrumo ir koordinacijos
lavinimas:
Estafetė
Bėgimas:
Šuoliukai:
atskirai abiem kojom,
rungtyniaujant dviem
komandom
Mokymas 15’
Technika:
pratimas

Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
Du šuoliukai pirmyn tarp lėkštelių kaire-dešine kojomis,
nuversti stovelį tarpe tarp lėkštelių ir grįžus paliesti partnerį.
Taškas komandai, laimėjusiai rungtį.
Keisti nuotolį tarp lėkščių ir jų išsidėstymą.
Keisti stovelio padėtį.
Variantai: nuversti stovelį iš dešinės pusės dešine arba kaire koja,
nuversti stovelį iš kairės pusės kaire arba dešine koja,
su kamuoliu rankose, su kamuoliu už galvos.
Pastaba: pratimą atlikti du-tris kartus.
Nurodymai :
Trise su kamuoliu + vartininkas.
1. A bėgdamas perduoda B, kuris stovi

Priemonės
Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Du lankai
Penki stoveliai
Keturios lazdos
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Lėkštelės

8 metrai

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Keturi stoveliai

Lėkštelės
15 metrų

Perdavimo ir kamuolio
stabdymo sujungimas:
puolimas trise, kad smūgiuoti
iš centro

Lapas B Nr. 40
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas.
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
perdavimo ir kamuolio
stabdymo sujungimas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų kiekis
ginantis.
Gynėjų tikslai:
- atkovojus kamuolį pereiti į
puolimą,
- pulti iškart, kad pataisyti
blogą padėtį
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuolu

nugara į vartus
A atsidengia plote išilgai užribio linijai.
2. B po A perdavimo stabdo kamuolį ir perduoda
C bėgimo kryptimi.
3. C susistabdo kamuolį ir perduoda A bėgimo kryptimi.
4. A stabdo kamuolį, perduoda B ir C į centrą, baudos aikštelę.
Pažymėti lėkštele vietą, kur C turi perduoti kamuolį A.
Keisti stovelio padėtį kad B ir C bėgtų visu greičiu.
Perduoti kamuolį vartams esant iš kairės ir iš dešinės.
Galimybė prieš ir po perdavimų atlikti klaidinančius veiksmus.
Pastaba: aikštelėje 10 žaidėjų (trys trejetai).

Pratimai.
Nurodymai:
Žaidimas 3 x 3, 15 m x 25 m plote.
Smūgiuoti į vartus sustabdžius kamuolį už varžovo vartų
linijos. Kamuolys liečiamas laisvai.
Be išmetimų iš užribio ir kampinių smūgių.
Kas 3’ keisti varžovą panaudojant ,,pakilimo-nusileidimo‘‘
sistemą.
Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1, D2…).
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralaimi, nusileidžia.
Jei lygiosios - traukiami burtai.
Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo paskutinį kartą.
Kamuolys duodamas tam, kuris pralaimėjo.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo aikštę.
Nurodymai :
Žaidimas l x 2, plotas 8 m x 8 m, penki 1,50 m vartai. Sudaryti vienodo
lygio žaidėjų grupes po tris. Puolėjas smūgiuoja į trejus vartus (stovelius).
Gynėjai smūgiuoja į dvejus vartus (tinklus). Puolėjas varo kamuolį nuo
vartų linijos. Gynėjai bėga nuo varžovų vartų linijos 2-3 m nuo puolėjo.
Vos tik išbėga puolėjas, pradeda žaisti ir gynėjai.
Jei kamuolį praranda puolėjas atliekamas įmetimas iš užribio
arba kampinis smūgis. Jei kamuolį praranda gynėjai arba esant įvarčiui,
pakartoti situaciją nuo pradžių.
Kas 1’30 keisti puolėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupe.
Puolėjo įvartis - 2 taškai. Gynėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti aikštę.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant kelties ir jį išlaikyti piusiausvyroje šuoliuojant pirmyn. Jei būtina - kamuolį prilaikyti pirštu.
Varžybos įveiktai distancijai. Startuojama nuo tos pačios linijos, kai kamuolys nukrenta, žaidėjas vėl pradeda nuo starto linijos.
P.S. Vietoje šuoliukų gali būti ėjimas, koją su kamuoliu padedant ant žemės.

Kamuolys trims
žaidėjams
Dveji stulpeliai
vartams
Stovelis

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys šešiems
žaidėjams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams
Šeši stoveliai trims
vartams
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš atsitraukiu ir tampu
puolėju.
Žaidimo tikslai:
-žaisti aikštės kraštuose,
atmušti kamuolį ir įgyti
žaidėjų persvarą,
- padėti kamuolio turėtojui.

Lapas A Nr. 41
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Teminis žaidimas rankomis:
suklaidinti varžovus.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Vikrumo ir koordinacijos
lavinimas:
Estafetė
Bėgimas ir
šuoliukai pirmyn.

Mokymas 15’
Technika:
pratimas

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, keturi 5 m vartai aikštėje futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.
Po perdavimo smūgiuoti į vartus su vartininku arba į vieną iš
dviejų šoninių praėjimų (įvartis gali būti mušamas iš
abiejų praėjimo pusių).
α smūgiuoja į stovelius, ω - į stulpelius.
Įvartis prabėgant pro praėjimą varant kamuolį - 2 taškai.
Įvartis į vartus - 1 taškas.
Pastaba: kiekvienos komandos zonas pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus kuo greičiau varyti kamuolį link praėjimo bei pasinaudoti klaidinančiais judesiais.

Pratimai.
Nurodymai:
Regbio žaidimas 5 x 5, plotas 20 m x 30 m.
Paliesti kamuoliu žemę už varžovų vartų linijos.
Kamuolys perduodamas tik rankomis ir tik atgal.
Žaidėjas su kamuoliu gali bėgti.
Kai kamuolio turėtojas paliečiamas, kamuolys atiduodamas
varžovams.
Pastabos: stebėti žaidėjus, matyti varžovus ir perduoti
kamuolį partneriui prieš pat dvikovą su varžovu.
Naudoti klaidinamuosius veiksmus.
Pasikelti kamuolį. Kamuolio pakėlimas nuo žemės paridenant padu link savęs. Pasikelti kamuolį kita koja (keltimi) ir sugauti rankomis
(kamuolio paridenimas padu link savęs atliekamas tiek stipriąja, tiek silpnąja kojomis).
Nurodymai:
Apskaičiuotas perdavimas distancijos kryptimi.
Šuoliukas pirmyn viena koja į lanko vidurį, po to du šuoliukai
pirmyn viena koja tarp lėkštelių ir vienas šuoliukas pirmyn
viena koja į lankus.
Kamuolio paėmimas ir smūgis į vartus. Atlikti pratimą
didinant greitį.
Keisti nuotolį tarp lėkščių ir lankų ir jų išsidėstymą.
8 metrai
Galimybė atlikti distanciją nešantis kamuolį rankose, po to padėti
jį ant žemės ir smūgiuoti į vartus.
Variantai: šuoliuojama dešine koja, šuoliuojama kaire koja,
abiem kojom.
Pastaba: aikštelėje šeši žaidėjai.
Nurodymai :
Trise su kamuoliu + vartininkas.
1. A bėgdamas perduoda kamuolį B, kuris stovi nugara

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Šeši stulpeliai
trejiems vartams

Priemonės
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Šeši lankai
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės

Perdavimo ir kamuolio
stabdymo sujungimas:
puolimas trise smūgiuojant iš
vidurio

į vartus.
2. A atsidengia plote išilgai užribio linijos.
3. B po A perdavimo stabdo kamuolį ir perduoda A bėgimo
kyptimi.
4. A stabdo kamuolį ir perduoda C bėgimo kryptimi.
5.C stabdo kamuolį, po to perduoda A arba B į centrą, į baudos akštelę.
Pažymėti lėkštele vietą, kur turi būti perduotas A žaidėjo
kamuolys žaidėjui C.
Keisti stovelio padėtį kad A ir B atbėgtų visu greičiu.
Atlikti pratimą iš kairės ir iš dešinės pusės.
Pastaba: aikštėje 10 žaidėjų.

15 metų

Kamuolys trims
žaidėjams
Du stulpeliai vartams
Stovelis

Lapas B Nr. 41
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 15’
Technika:
žaidimas

Nurodymai :
Žaidimas 3 x 1 vartininką, plotas 25 m x 15 m, 5 m vartai.
Puolėjai turi smūgiuoti į vartus per trenerio nustatytą laiką, mažiausiai vieną kartą
palietęs kamuolį. Kai vartininkas pagauna kamuolį, ataka baigiasi.
Tas pat kai kamuolys išeina už žaidimo ribų.
Žaidžiama be nuošalių.
Kamuolio lietimų skaičius laisvas, po to ribojamas iki trijų, po to iki dviejų.
Keisti skiriamą laiką įvarčio įmušimui priklausomai nuo žaidėjų parengtumo.
Keisti kamuolio bei žaidėjų pradines pozicijas.
Galimybė surengti rungtynes pagal pelnytų įvarčių skaičių tarp dviejų komandų.
Pastaba: aikštė 10 žaidėjų.
Surasti geriausią išeitį, kad laimėti laiko.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x l, plotas 8 m x 8 m, trys 1 m vartai.
Zaidėjus pagal meistriškumą paskirstyti po tris.
Puolėjai smūgiuoja į trejus vartus.
Gynėjas smūgiuoja į vartus po perdavimo, kuris turi kirsti vartų liniją.
Puolėjai startuoja nuo vartų linijos 4-5 metrų atstumu vienas nuo kito.
Gynėjas startuoja nuo vartų linijos per vidurį, po to iš šono, kai tik išbėga puolėjai.
Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją iš pradžių.
Jei gynėjai praranda kamuolį, arba esant įvarčiui, pakartoti situaciją iš pradžių.
Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Gynėjo įvartis - 2 taškai. Puolėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti aikštę.
Pasisekimo kriterijus - minimum įvarčių.
Technikos veiksmas. – Sujungti kojų perkėlimą per kamuolį jį varant.

Teminis žaidimas:
kamuolio stabdymo ir
perdavimo sujungimas

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Didesnis žaidėjų skaičius
ginantis.
Gynėjų tikslai:
- nepulti, priversti puolėjus
suklysti, kad būtų galima
kontrataakuoti. Išsaugoti
kamuolį arba išspirti į užribį,
kad persigrupuoti.
Pertrauka 05’
Kamuolio valdymas
Mokymas 20’

Nurodymai :

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys trims
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams
Šeši stoveliai trejiems
vartams
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Kolektyvinė taktika:
žaidimas.
Kokia bebūtų mano vieta, aš
bandau atkovoti kamuolį
Žaidimo tikslai:
-atkovoti kamuolį visiems
kartu grįžtant į savo gynybinę
pusę, kad kontraatakuoti

Lėkštelės

Žaidimas 7 x 7, su vartais ir aikšte futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.
Nubrėžti vidurio liniją.
Vos tik vartininkas išeina iš vartų į kamuolį ar išmeta
kamuolį, visi varžovų komandos žaidėjai turi grįžti į savo
gynybinę pusę.
Kamuolio atkovojimas nepradedamas, kol kamuolys nekirto
vidurio linijos.
Pastaba: gynybinis atsitraukimas turi būti atliekamas greitai
ir į savo zoną.
Priversti žaidėjus spausti kamuolio turėtoją, kai jis kerta vidurio liniją.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 42
Tikslai

Pratimai.

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas

Nurodymai :

Teminis žaidimas kojomis:
pirma įmušti į vienus, po to į
kitus vartus
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą ir
koordinaciją:
estafetė
Bėgimas greitumui:
šuoliukai pirmyn
rungtyniaujant dviem
komandom.

Mokymas 15’

Priemonės
Lėkštelės

Žaidimas 5 x 5, 20 m x 30 m, į šešis 4 m vartus.
Įvartis užskaitomas, kai kamuolys prasivaromas pro vienus iš trejų vartų be vartininko.
Laisvas žaidimas tik kojomis, be kampinių smūgių.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Pastabos: priversti žaidėjus atsitraukti nuo kamuolį turinčio
žaidėjo.
Priversti žaidėjus varytis kamuolį vis pro kitus vartus.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasilenkus pasidėti kamuolį ant pečių ir pabandyti išlaikyti jį pusiausvyroje (iš pradžių vietoje, po to – judant).
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
Šuoliukų junginys: šuoliukas pirmyn viena koja į lanko vidų, du šuoliukai pirmyn
viena koja (kaire-dešine) tarp lėkštelių, po to šuoliukas pirmyn viena koja į
lankus ir grįžus paliesti partnerį.
Taškas komandai, laimėjusiai rungtį.
Keisti nuotolį tarp lėkščių ir lankų ir jų išsidėstymą.
Variantai:
- šuoliukas dešine koja,
- šuoliukas kaire koja,
- abiem kojom,
- kamuolys rankose,
- kamuolys už galvos,
- kamuolys metamas ir pagaunamas distancijos pabaigoje.
Pastaba: pratimą kartoti du- tris kartus.
Nurodymai :

12 stulpelių šešiems
vartams
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės

8 metrai

Kiekvienam
žaidėjui po kamuolį
12 lankų

Technika:
pratimas.
Perdavimo ir kamuolio
stabdymo sujungimas:
puolimas trise, smūgis į vartus

Lėkštelės
Trise su kamuoliu + vartininkas.
1. 1 - A bėgdamas perduoda B, kuris stovi nugara į vartus.
2. C atsidengia plote išilgai užribio linijos.
3. B po A perdavimo stabdo kamuolį ir perduoda A bėgimo kryptimi.
4. A stabdo kamuolį ir perduoda C bėgimo kryptimi.
5. C stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
Atlikti pratimą prieš vartus iš kairės ir iš dešinės.
Galimybė prieš ir po perdavimų atlikti klaidinamuosius veiksmus.

15 metrų

Kamuolys trejetui
Dveji stulpeliai
vartams

Pastaba: aikštelėje 10 žaidėjų.

Lapas B Nr. 42
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 15’
Technika:
žaidimas.

Nurodymai :
Žaidimas 3 x 3, 15 x 20 m plote, keturi 3 m vartai.
Smūgiuoti į abejus vartus be vartininko.
Kamuolys liečiamas tik kojomis. Be nuošalių ir kampinių
smūgių. Kas 3’ keisti varžovą panaudojant ,,pakilimo-nusileidimo’’ sistemą.
Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1, D2…)
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralošia, nusileidžia.
Jei lygiosios - traukiami burtai.
Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo paskutinį kartą.
Kamuolys duodamas tam, kuris pralaimėjo.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo aikštę.

Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
perdavimo ir kamuolio
stabdymo junginys

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas.
Mažesnis žaidėjų skaičius
ginantis
Gynėjų tikslai:
- nepulti staiga, versti puolėjus
suklysti, kad būtų galima
kontratakuoti. Išsaugoti ar
panaudoti kamuolio išspyrimą į
užribį persigrupavimui
Pertrauka 05’

Pastaba: aikštėje 10 žaidėjų.
Surasti geriausią išeitį, kad laimėti laiko.
Nurodymai
Žaidimas 2 x 1, 8 x 8 m plot, trys 1 m pločio vartai.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į trejus vartus. Gynėjas smūgiuoja į vartus po
perdavimo, kuris turi kirsti vartų liniją. Puolėjas, neturintis kamuolio,
startuoja nuo varžovų vartų linijos. Gynėjas bėga nuo vartų linijos per
vidurį, po to iš krašto.Vos tik išbėga puolėjai, žaisti pradeda gynėjas.
Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją nuo pradžių.
Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui, pakartoti
situaciją nuo pradžių. Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų
žaidėjų grupes. Gynėjo įvartis - 2 taškai. Puolėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti aikštę.
Pasisekimo kriterijus – kuo mažiau įvarčių.
Tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas (10”-15” kievienam pratimui).

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys šešiems
Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Šeši stulpeliai
trejiems vartams

Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 su vartais ir aikštėje futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.
Nubrėžti dvi linijas išilgai aikštės.
Vidurinė zona platesnė nei šoninės.
Kai kamuolys yra dešinėje šoninėje zonoje, joks žaidėjas
neturi gintis kairėje šoninėje zonoje ir atvirkščiai.

Vienas kamuolys

Pastaba: pažymėti zonas skirtingomis spalvomi.
Priversti žaidėjus matyti, kur jie yra, ir kur jie turi bėgti.

Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Tikslai

Pratimai.

Priemonės

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio koncentravimas

Nurodymai : Du pratimai

Kokia bebūtų mano vieta, aš
bandau atkovoti kamuolį.
Žaidimo tikslai:
-atkovoti kamuolį visiems kartu,
padarant laisvą zoną
neprieinamą varžovui.

Lėkštelės

Skirtingų spalvų
marškinėliai

Lapas A Nr. 43

Žongliravimas:
galva

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą ir
koordinaciją:
Estafetė.
Bėgimas:
Šuoliukai pirmyn į šalis

Kiekvienas su kamuoliu. Sujungti į seriją:
Nr 1. Atmušti galva vieną kartą kamuolį ir sugauti.
Atušti kamuolį du kartus galva ir jį sugauti ir t.t.
Jei kamuolys nukrenta ant žemės, žaidėjas pradeda seriją nuo pradži.
Nr 2. Tas pat, tik leisti kamuoliui atšokti nuo žemės,
po mušimo galva (tiek kartų, kiek žaidėjas to nori) po to
pasikelti kamuolį smūgiuojant koja arba šlaunimi.
Jei žaidėjas nesugeba pakelti kamuolio, pradeda
seriją nuo pradžių
Pastaba: pranešti apie geriausią rezultatą po kiekvienos serijos,
kad sukurti rungtyniavimą tarp žaidėjų.
Pasikelti kamuolį. Pakišti koją po kamuoliu ir keliant ją aukštyn išmesti kamuolį. Sugauti rankomis (dirbama su stipriąja koja).
Nurodymai:
Apskaičiuotas perdavimas bėgimo kryptimi.
Sujungti pristatomus žingsnelius: vieną veidu į vartus tarp
lazdų, vieną nugara į vartus tarp lazdų.
Paėmimus kmuolį smūgiuoti į vartus.
Atlikti pratimą didinant greitį.
Galimybė bėgti distanciją su kamuoliu rankose, po to
padėjus ant žemės smūgiuoti į vartus.
Variantai: ilgi pristatomi žingsniai,
trumpi pristatomi žingsniai,
ilgi kryžminiai žingsniai,
trumpi kryžminiai žingsniai.
Pastaba: aikštėje šeši žaidėjai.

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

8 metrai

Penkios lazdos
Du stulpeliai vartams

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Perdavimo ir kamuolio
stabdymo sujungimas:
puolimas trise, smūgis į vartus.

Nurodymai :
Trise su kamuoliu + vartininkas.
1. A bėgdamas perduoda B, kuris stovi nugara į vartus.
2. C atsidengia plote išilgai užribio linijos.
3. B po A perdavimo stabdo kamuolį ir perduoda C bėgimo kryptimi.
4. C stabdo kamuolį ir perduoda A bėgimo kryptimi, už B nugaro.
5. A stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
Atlikti pratimą prieš vartus iš kairės ir iš dešinės pusės.
Galimybė prieš ir po perdavimų atlikti klaidinančius veiksmus.

15 metrų

Lėkštelės
Kamuolys trims
žaidėjams
Du stulpeliai vartams

Pastaba: aikštėje 10 žaidėjų.

Lapas B Nr. 43
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 15’
Technika:
žaidimas

Nurodymai:

Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
perdavimo ir kamuolio
stabdymo sujungimas

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Mažesnis žaidėjų kiekis
ginantis.
Gynėjų tikslai:
- staiga nepulti, priversti
puolėjus suklysti, kad būtų
galima kontratakuoti. Išsaugoti
ar panaudoti kamuolio
išspyrimą į užribį pozicijų
persigrupavimui.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu

Priemonės
Lėkštelės

6 x 6 m plote kiekviename kampe išdėlioti lėkšteles.
,,Jautis‘‘ 3 x 1.
Žaidėjas (1) perduoda ir bėga prie lėkštelės, kur niekas nestovi.
Sudaryti vienodo lygio grupes.
Laisvas kamuolio lietimų skaičius, po to trys ir du.
Pakeisti gynėją atėmus kamuolį.
Jei gynėjas atlieka mažą šuolį, jis pasilieka vienu kartu ilgiau.
Jei puolėjai padaro keturis perdavimus, gynėjas lieka dar vienu
kartu ilgiau aikštėje.
Keisti žaidėjų grupes
Pastaba: puolėjai su kamuoliu gali judėti tik 1 m kairėn ir 1 metrą dešinėn.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x l, plotas 8 x 8 m, dveji 1,50 m vartai. Sudaryti vienodo lygio
žaidėjų grupes po tris. Puolėjai smūgiuoja į dvejus vartus.
Gynėjas smūgiuoja į vartus po perdavimo, kuris turi kirsti vartų liniją.
Puolėjai bėga nuo jų vartų linijos 4-5 metrų atstumu
vienas nuo kito. Gynėjas startuoja nuo vartų linijos per vidurį, po to iš šono.
Vos tik išbėga puolėjai, žaisti pradeda gynėjas. Kai kamuolys išeina į užribį,
pakartoti situaciją iš pradžių. Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui,
pakartoti situaciją iš pradžių. Kas 1’30 keisti gynėją.
Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes. Gynėjo įvartis - 2 taškai. Puolėjų įvartis
- 1 taškas.
Pastaba: Gerai paruošti aikštę.
Pasisekimo kriterijus – kuo mažiau įvarčių.
Technikos veiksmas. - Sujungti: kojos perkėlimas sustabdžius kamuolį, po to nestabdant (dirbama keičiant dešinę koją kaire)

Kamuolys keturiems

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Laisvas
Žaidimo tikslai:-žaidėjų įvertinimas,
- išbandyti žaidėjus naujose
pozicijose

Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 7 x 7 su vartais ir aikštėje futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.
Laisvas žaidimas.
Patarti, įtikinti ir nurodyti žaidėjų vietas aikštėje per 10’ ir
po to žaisti jiems laisvai nuolat stebint.
Pastaba: laikytis žaidimo taisyklių.
Žaisti, jei būtina.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 44
Tikslai

Pratimai.

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas

Nurodymai:
Žaidėjas varo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
15 metrų
1. Kamuolio varymas aplink lankus.
2. Kamuolio varymas-slalomas.
3. Padu tarp lazdų.
4. Kamuolio varymas ir didelis šuolis prieš smūgiuojant į vartus.
Keisti kamuolio varymo geitį priklausomai nuo žaidėjų meistriškumo.
Kamuolio varymo variantai Nr. 1 ir 2:
Laisvas. Tik viena koja.
Kamuolio varymo variantai padu 3:
Tik viena koja į vidų, po to į išorę.
Pastabos: aikštė septyniems žaidėjams.
Būti reikliam atliekamo judesio pasirinkimui ir kokybei.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant kaktos ir bandyti jį išlaikyti pusiausvyroje. Jei būtina, prilaikyti su pirštu.

Bėgimas:
Vorele

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti koordinaciją ir
vikrumą:
Estafetė
Bėgimas:
šuoliukai pirmyn į šalis
rungtyniaujant dviem
komandom

Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
Sujungti pristatomus žingsnelius, vieną veidu į vartus tarp lazdų,
vieną nugara į vartus tarp lazdų ir grįžus paliesti partnerį.
Taškas rungtį laimėjusiai komandai.
Variantai:
ilgi pristatomi žingsniai,
trumpi pristatomi žingsniai,
ilgi kryžminiai žingsniai,
trumpi kryžminiai žingsniai,
kamuolys rankose, kamuolys už galvos.
Pastaba: pratimą atlikti du-tris kartus.

Priemonės

8 metrai

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Du lankai
Keturi stoveliai
Trys lazdos
Manekenas
Dustulpeliai vartams
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
10 lazdų

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Perdavimo ir kamuolio
stabdymo sujungimas:
puolimas trise, smūgis į vartus
iš vidurio

Nurodymai :
Trise su kamuoliu + vartininkas.
1.
A bėgdamas perduoda B.
2.
C atsidengia plote išilgai užribio linijos ir B už nugaros.
3.
B po A perdavimo stabdo kamuolį, paliečia manekeną ir perduoda
kamuolį C bėgimo kryptimi.
4.
C stabdo kamuolį ir perduoda A arba B į centrą, į baudos aikštelę.
A ir B po jų paskutiniojo perdavimo bėga į centrą prabėgdami už stovelio.
Keisti stovelio poziciją, kad A ir B bėgtų visu greičiu.
Atlikti pratimą prieš vartus iš kairės ir iš dešinės.
Pastaba: aikštėje 10 žaidėjų.

Lėkštelės
15 metrų

Kamuolys trims
žaidėjams
Du stulpeliai vartams
Stovelis
Manekenas

Lapas B Nr. 44
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas

Nurodymai :
Žaidimas 3 x 3, plotas 15 x 20 m, su keturi 4 m vartai.
Smūgiuoti į vienus iš dviejų vartų su vienu vartininku.
Žaidėjas, esantis arčiausiai vartų linijos, tampa
vartininku. Kamuolys liečiamas tik kojomis. Be nuošalių ir kampinių smūgių.
Kas 3’ keisti varžovą, panaudojant ,,pakilimo-nusileidimo’’ sistemą.
Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1, D2…)
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralošia, nusileidžia
Jei lygiosios - traukiami burtai.
Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo paskutinį kartą.
Kamuolys duodamas tam, kuris pralaimėjo.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo aikšt.
Pastaba: aikštėje 10 žaidėjų.
Surasti geriausią išeitį, kad laimėti laiko.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x l, plotas 8 x 8 m, dveji 1,50 m vartai.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į dvejus vartus. Gynėjas smūgiuoja į
vartus po perdavimo, kuris turi kirsti vartų liniją.
Puolėjas, neturintis kamuolio, bėga nuo varžovų vartų linijos.
Gynėjas bėga nuo vartų linijos per vidurį, po to iš šono.
Vos tik išbėga puolėjai, pradeda žaisti ir gynėjai.
Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją iš pradžių.
Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui, situaciją pakartoti iš pradžių.
Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Gynėjo įvartis - 2 taškai. Puolėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti aikštę. Pasisekimo kriterijus – kuo mažiau įvarčių.
Raumenų tempimo pratimai - Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas ( 10”-15” kiekvienam pratimui).

Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
kamuolio perdavimo ir
stabdymo sujungimas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas.
Mažesnis žaidėjų skaičius
ginantis
Gynėjų tikslai:
- nepulti, versti puolėjus
padaryti klaidą, kad būtų
galima kontratakuoti.
Išsaugoti ar panaudoti
kamuolio išspyrimą į užribį
persigrupavimui
Pertrauka 05’

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys šešiems
Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
Laisvas žaidimas
Žaidimo tikslai:
-žaidėjų gebėjimų įvertinimas,
- žaidėjų išbandymas naujose
pozicijose.

Nurodymai :

Lėkštelės

Žaidimas 7 x 7, su vartais ir aikšte futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.
Laisvas žaidimas
Patarti, įtikinti ir nurodyti žaidėjų vietas per 10’ ir po to
leisti žaisti jiems laisvai, stebint.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pastaba: laikytis žaidimo taisyklių.
Žaisti, jei būtina.

Lapas A Nr. 45
Tikslai

Pratimai. Žymėjimas: ………bėgimas be kamuolio. -----------kanuolio varymas. ______ perdavimas arba smūgis į
vartus.

Priemonės

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio koncentravimas

Nurodymai :
Žaidimas 5 x 5, dveji 4 m vartai, plotas 20 x 30 m
Smūgiuoti į vienus iš dviejų vartų (be vartininko) ant užribio
linijų arba pelnyti įvartį varant kamuolį per varžovų vartų
liniją. Laisvas žaidimas kamuolį liečintt tik kojomis.
Be kampinių smūgių.
Įvartis į vartus - 1 taškas. Įvartis kertant vartų liniją - 2 taškai.
Pastabos: priversti žaidėjus atsitraukti nuo kamuolį turinčiojo.
Priversti žaidėjus pirma įmušti į vienus vartus, o po to į kitus

Lėkštelės

Teminis žaidimas kojomis:
įmušti vienokį įvartį, o po to kitokį

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą ir
koordinaciją:
Estafetė
Bėgimas:
šuoliukai pirmyn į šalis ir
smūgis

Mokymas 15’
Technika:

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pasikelti kamuolį. Pakišti koją po kamuoliu, moti ją aukštyn ir išmesti kamuolį. Sugauti jį rankomis (dirbama silpnaja koja).
Nurodymai:
Apskaičiuotas perdavimas bėgimo kryptimi.
Sujungti: šuoliukas viena koja į lanką ir du šuoliukai į sekančius.
Kamuolio stabdymas ir smūgiavimas į vartus.
Atlikti pratimą didinant greitį.
Keisti lankų išsidėstymą ir tarpus tarp jų, bet išsaugant formą, kad būtų galima
atlikti šuoliukus pirmyn į šalis. Galimybė bėgti distanciją su kamuoliu
rankose ir padėjus ant žemės smūgiuoti į vartus.
Variantai:
šuoliukas dešine koja,
šuoliukas kaire koja,
abiem kojom.
Pastaba: aikštėje šeši žaidėjai.
Nurodymai :
Trise su kamuoliu + vartininkas.

8 metrai

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Šeši lankai
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės

pratimas
Kamuolio stabdymo ir
perdavmo jungimas:
puolimas trise, uždengiant
vartininką kai smūgiuojama iš
vidurio.

1 - A bėgdamas perduoda kamuolį B, kuris stovi nugara į Vartus.
2- A atsidengia plote išilgai užribio linijos.
3- B po A perdavimo stabdo kamuolį, varosi
link C, kad padarytų ,,ekraną’’ ir uždengtų matymą.
4- C stabdo kamuolį ir perduoda jį A bėgimo kryptimi.
5- A stabdo kamuolį ir perduoda B ir C į baudos aikštelę.
B ir C po jų paskutiniojo perdavimo bėga į centrą prabėgdami už stovelio.
Pažymėti lėkštele ta vietą, kur turi būti atliktas C perdavimas
žaidėjui A. Keisti stovelio poziciją, kad B ir C bėgtų visu greičiu.
Atlikti pratimą prieš vartus iš kairės ir iš dešinės.
Pastaba: aikštėje. 10 žaidėjų

15 metrų

Kamuolys trims
žaidėjams
Du stulpeliai vartams
Stovelis

Lapas B Nr. 45
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 15’
Technika:
žaidimas

Nurodymai :
Žaidimas 3 x vartininką, plotas 25 m x 15 m, 5 m vartai.
Puolėjai smūgiuoja į vartus per trenerio nustatytą laiką.
Puolėjai turi paliesti mažiausiai vieną kartą kamuolį.
Kai vartininkas pagauna kamuolį arba kai jis išeina už
žaidimo ribų, veiksmas baigtas. Be nuošalių.
Kamuolio lietimų skaičius laisvas, po to ribojamas
iki trijų, po to - iki dviejų kartų.
Keisti skiriamą laiką įvarčio įmušimui priklausomai nuo žaidėjų lygio
Keisti kamuolio bei žaidėjų startines pozicijas.
Galimybė surengti varžybas pagal įmuštų įvarčių skaičių tarp dviejų komandų.
Pastaba: aikštėje 10 žaidėjų.
Surasti geriausią sprendimą, kad laimėti laiko.
Nurodymai :
Žaidimas 3 x 2, plotas 15 m x 15 m, treji 1,50 m vartai.
Vienodo lygio žaidėjų grupes po tris. Puolėjai smūgiuoja į
trejus vartus. Gynėjai smūgiuoja į vartus po perdavimo tarp stovelių
(tarpas 2,5 m). Puolėjai startuoja nuo jų vartų linijos 3 m vienas nuo kito.
Gynėjai bėga nuo vartų linijos per vidurį, po to iš šono.
Vos tik išbėga puolėjai, žaisti pradeda gynėjai.
Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją nuo pradžių
Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui, pakartoti
situaciją nuo pradžių. Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų
grupes. Gynėjų įvartis - 2 taškai. Puolėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti aikštę.
Pasisekimo kriterijus - minimumas įvarčių.
Technikos vsiksmas. Sujungti – Dvigubas veiksmas perkeliant dešinę koją virš kamuolio pagal laikrodžio rodyklių kryptį ir kaire koja prieš
laikrodžio rodylių kryptį (dirbama susistabdžius kamuolį, po to nebestandant).

Teminis žaidimas:
kamuolio stabdymo ir
perdavimo sujungimas

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas.
Mažesnis žaidėjų skaičius
ginantis
Gynėjų tikslai:
- nepulti, versti puolėjus
suklysti, kad būtų galima
kontratakuoti. Išsaugoti ar
panaudoti kamuolio išspyrimą
į užribį persigrupavimui
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys trims
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stoveliai
dvejiems vartams
Šeši stulpeliai
trejiems vartams
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
Žaidimas
Iš gilumos link varžovo vartų
Žaidimo tikslai:
-žaisti ir judėti pirmyn,
- nelikti susispietus arti
kamuolio

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 su vartais futbolui septyniems, plotas 25 m x 35 m
Taisyklės futbolui septyniems, be nuošalių ir kampinių smūgių.
Prieš kiekvienus vartus nubrėžti 10 m zoną.
Pastyti jose iš kiekvienos komandos po du žaidėjus-jokerius ir juos keisti kas 3’.
Kai kamuolys būna zonoje puolimo pusėje, jokeriai
dalyvauja žaidime. Kai kamuolys išeina už zonos ribų, grįžta į savo vietas.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Pastaba: zonas pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus kuo greičiau prasiveržti į zoną.

Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Tikslai

Pratimai.

Priemonės

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas

Nurodymai : trys pratimai
Vienas su kamuoliu. Sujungti į seriją:
Nr. 1. Išmesti kamuolį rankomis galvos aukštyje ir
jam neatšokus nuo žemės koja perspirti per save.
¼ laiko skiriama darbui su silpnąja koja.
Nr. 2. Tas pat, tik žaidėjas spiria kamuolį stipriąja koja, bet
kamuolys gali atšokti nuo žemės kelis kartus.
Jei žaidėjas nesugeba laiku pakelti kamuolio, .pradeda visą
seriją nuo pradžių.
Nr. 3. Spirti kamuolį stipriąja koja ir paliesti ranka žemę prieš
kamuoliui pirmą kartą atšokant nuo žemės. Prieš pakartotinai
išspiriant kamuolį jis nuo žemės gali atšokti kelis kartus.
Jei žaidėjas nesugeba pakelti kamuolio, serija pradedama iš pradžių.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant pečių arba ant kaktos ir bandyti jį išlaikyti pusiausvyroje. Jei būtina - prilaikyti pirštu.

Lapas A Nr. 46

Žongliravimas:
braziliškasis

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Koordinacijos ir vikrumo
lavinimas:
Estafetė
Bėgimas greitumui:
šuoliukai pirmyn į šalis
rungtyniaujant dviem
komandom

Mokymas 15’

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
Sujungti: šuoliukas viena koja į lanką ir du į sekančius.
Grįžus ranka paliesti savo partnerį.Taškas komandai, laimėjusiai rungtį.
Keisti lankų išsidėstymą ir tarpus tarp jų, bet išsauganti formą,
kad būtų galima atlikti šuoliukus pirmyn į šalis.
Variantai: šuoliukas dešine koja, šuoliukas kaire koja,
abiem kojom, kamuolys rankose, kamuolys už galvos,
kamuolys metamas pirmyn ir sugaunamas distancijos pabaigoje.
Pastaba: pratimą kartoti tris kartus.
Nurodymai :

8 metrai

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
12 lankų

Technika:
pratimas
Perdavimo ir kamuolio
stabdymo junginys:
puolimas trise, uždengiant
vartininką, smūgiuojant iš
centro.

Trise su kamuoliu + vartininkas.
1. A bėgdamas perduoda B, kuris stovi nugara į vartus.
2. A atsidengia plote netoli vartų.
3. B po A perdavimo stabdo kamuolį, ir varo link C, kad
uždengtų vartininką dviese.
4. C stabdo kamuolį ir perduoda A bėgimo kryptimi.
5. A stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
Atlikti pratimą prieš vartus iš kairės ir iš dešinės.
Galimybė prieš ir po perdavimų atlikti klaidinančius veiksmus.

Lėkštelės
15 metrų

Kamuolys trims
žaidėjams
Du stulpeliai vartams

Pastaba: aikštėje 10 žaidėjų.

Lapas B Nr. 46
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
kamuolio stabdymo ir
perdavimo sujungimas.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Mažesnis žaidėjų kiekis
ginantis
Gynėjų tikslai:
-staiga nepulti, priversti
puolėjus suklysti, kad būtų
galima kontratakuoti.
Išsaugoti ar panaudoti
kamuolio išėjimą į užribį
persigrupavimui.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’

Pratimai. Žymėjimas: ………bėgimas be kamuolio. ----------- kamuolio varymas. _______perdavimas arba smūgis į vartus.
Nurodymai :
Žaidimas 3 x 3, plotas 15 m x 20 m, dveji 4 m vartai.
Smūgiuoti į vartus be vartininko.
Kamuolys liečiamas tik kojomis. Be nuošalių ir kampinių smūgių.
Kas 3’ keisti varžovą panaudojant ,,pakilimo-nusileidimo’’
sistemą.
Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1, D2…).
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralaimi, nusileidžia.
Jei lygiosios - traukiami burtai.
Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo paskutinį kartą.
Kamuolys duodamas tam, kuris pralaimėjo.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo aikštę. Aikštėje 10 žaidėjų.
Nurodymai :
Žaidimas 3 x 2, plotas 15 m x15 m, treji 2 m vartai. Sudaryti vienodo lygio
žaidėjų grupes po tris. Puolėjai smūgiuoja į trejus vartus.
Gynėjai smūgiuoja į vartus po perdavimo tarp stovelių
(tarpas 2,5 m). Vienas gynėjas gali būti vartininku bei žaisti ir
aikštėje.
Puolėjas be kamuolio bėga nuo varžovų vartų linijos. Gynėjai bėga nuo vartų
linijos per vidurį, po to iš šono. Vos tik išbėga puolėjai, žaisti pradeda gynėjai.
Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją nuo pradžių.
Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui, pakartoti
situaciją nuo pradžių. Kas 1’30 keisti gynėją.Kas 3 ×1’30 keisti
trijų žaidėjų grupes. Gynėjų įvartis - 2 taškai. Puolėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti aikštę. Pasisekimo kriterijus - minimumas įvarčių.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas (10”-15” kiekvienam. pratimui
Nurodymai

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys šešiems
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stoveliai
dvejiems vartams
Šeši stulpeliai
trejiems vartams
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Iš gilumos link varžovo
vartų
Žaidimo tikslai:
-žaisti ir judėti pirmyn,
- nelikti susispietus prie
kamuolio.

Lapas A Nr. 47
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Bėgimas:
Technikos pratimai vorele

Pertrauka 05’
Veiksmai su akmuoliu
Tobulinimas 10’
Vikrumo ir koordinacijos
lavinimas:
Estafetė
Bėgimas greitumui:
Šuoliukai: pagrindine koja

Lėkštelės

Žaidimas 7 x 7, dveji vartai futbolui septyniems,
aikštėje 25 m x 35 m
Taisyklės futbolui septyniems, be nuošalių ir kampinių
smūgių. Iš kiekvienos komandos už varžovų vartų linijos
pastatyti žaidėjus padėjėjus ir juos keisti kas 3’.
Kad jie dalyvautų žaidime, partneris turi jam perduoti kamuolį.
Kai žaidime vienu metu dalyvauja du padėjėjai, jiems leidžiama
žaisti 1’, po to abiejų komandų padėjėjai grįžta į savo vietas.
Pastaba: zonas pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti padėjėjus prašyti kamuolio.
Priversti žaidėjus kuo greičiau atlikti perdavimą.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Visi su kamuoliais + du vartininkai.
Žaidėjai A ir B varo kamuolius tame pačiame kliūčių ruože
15 metrų
priešingomis kryptimis :
1. Padu tarp lazdų.
2. Kamuolio varymas aplink lankus.
3. Ddelis šuolis.
4. Kamuolio varymas – slalomas.
5. Kamuolio varymas be kliūčių.
Smūgis į vartus.
Keisti kamuolio varymo geitį priklausomai nuo žaidėjų parengtumo.
Kamuolio varymo variantai Nr. 2,4 ir 5: laisvas. Tik viena koja.
Kamuolio varymo variantai padu 1: kaire-dešine, viena - į vidų, kita - į išorę.
Pastabos: aikštėje 14 žaidėjų. Būti reikliam atliekamų judesių kokybei.
Pasieklti kamuolį. Pakišti koją po kamuoliu, mesti aukštyn ir sugauti rankomis (atlikti su silpnąja ir stipriąja kojomis).

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Du lankai
Penki stoveliai
Keturios lazdos
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Nurodymai:
8 metrai

Du šuoliukai pirmyn viena koja į lankus. Viduryje distancijos
treneris meta kamuolį žaidėjui. Distancijos pabaigoje deda ant
žemės ir smūgiuoja į vartus.
Atlikti pratimą vis greičiau.
Keisti lankų padėtį ir nuotolį tarp jų.
Galimybė perduoti kamuolį pradedant šuoliuoti.
Variantai:
šuoliukas dešine koja, šuoliukas kaire koja, abiem kojom,
pakaitom kaire-dešine pirmyn, pakaitom kaire-dešine atbulom.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Šeši lankai
Du stulpeliai vartams

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Kkamuolio stabdymo ir
perdavimo junginys:
puolimas trise ir smūgis į
vartus

Lapas B Nr. 47
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas:
perdavimo ir kamuolio
stabdymo sujungimas

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Mažesnis žaidėjų kiekis
ginantis
Gynėjų tikslai:
- nepulti, priversti puolėjus
suklysti, kad būtų galima
kontratakuoti. Išsaugoti ar
panaudoti kamuolio išėjimą į
užribį persigrupavimui
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu

Nurodymai :
Trise su kamuoliu + vartininkas.
1. A bėgdamas perduoda B, kuris stovi nugara į vartus.
2. A prašo kamuolio už C nugaros link vartų.
3. B po A perdavimo stabdo kamuolį ir perduoda C bėgimo
kryptimi.
4. C stabdo ir perduoda A bėgimo kryptimi.
5. A stabdo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
Atlikti pratimą prieš vartus iš kairės ir iš dešinės.
Galimybė prieš ir po perdavimų atlikti klaidinančius veiksmus.
Pastaba: aikštėje 10 žaidėjų.

Lėkštelės
15 metrų

Pratimai.

Kamuolys trims
žaidėjams
Du stulpeliai vartams

Priemonės

Nurodyma :
Lėkštelės
Žaidimas 8 m x 8 m plote.
,,Jautis’’ 3 x 1. Aikštelėje žaidėjai gali judėti laisvai.
Sudaryti vienodo pajėgumo grupes.
Laisvas kamuolių lietimų skaičius, po to trys ir du.
Pakeisti gynėją po kamuolio atėmimo.
Jei gynėjas padaro mažą šuolį, jis pasilieka vienu kartu ilgiau.
Jei puolėjai padaro keturis perdavimus, gynėjas aikštelėje lieka
dar vienu kartu ilgiau.
Keisti žaidėjų grupes.
Pastaba: puolėjai turi nuolat judėti ir padėti kamuolio turėtojui.
Nurodymai :
Žaidimas 3 x 2, plotas 15 m x 15 m, dveji 2 m vartai. Sudaryti vienodo
lygio žaidėjų grupes po penkis. Puolėjai smūgiuoja į dvejus vartus.
Gynėjai smūgiuoja į vartus po perdavimo tarp stovelių
(tarpas 2,5 m). Puolėjai bėga nuo jų vartų linijos 3 m vienas nuo kito.
Gynėjai išbėga nuo vartų linijos per vidurį, po to iš šono. Vos tik išbėga puolėjai,
išbėga ir gynėjai. Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją iš pradžių.
Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui, pakartoti
situaciją iš pradžių. Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Gynėjų įvartis - 2 taškai. Puolėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo vietą.
Pasisekimo kriterijus – kuo mažiau įvarčių.
Technikos veiksmas. Dvigubas judesys kūnų, perkeliant dešinę koją virš kamuolio prieš laikrodžio rodyklių kryptį ir kaire koja - pagal
laikrodžio rodylių kryptį (atliekama stabdžius kamuolį, po to nebestandant).

Kamuolys keturiems

Lėkštelės
Kamuolys penkiems
Keturi stoveliai
dvejiems vartams
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš teisingai užimu savo
zoną puolant.
Žaidimo tikslai:
-gerai prižiūrėti savo zoną
atakuojant,
- nelikti vienoje vietoje, būti
visada atsidengusiam.

Lapas A Nr. 48
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Parengiamasis žaidimas
rankomis:
perdavimų tikslumas, greitis

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Vikrumo ir koordinacijos
lavinimas:
Estafetė
Bėgimas ir šuoliukai.
Šuoliukai stiriaja ir silpnaja
kojomis rungtyniaujant
komandoms

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 į dvejus vartus futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems, be nuošalių.
Prieš vartus nubrėžti 20 m x 13 m zonas.
Paskirti iš kiekvienos komandos po du žaidėjus, kurie
vieninteliai gali prasiveržti ten puolant ir juos keisti kas 6’.
Kai vienas iš žaidėjų prasiveržia į šią zoną, varydamas kamuolį,
jo partneris puola su juo.
Žaidėjai žaidžia du prieš vartininką.
Galimybė smūgiuoti į vartus už zonos ribų.
Pastaba: priversti žaidėjus likti netoli zonos, bet tuo pačiu būti atsidengusiems.

Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai:
,,Laikrodis’’
Ηkamuolį perduoda ratu.
Per tą laiką kiekvienas α apibėga ratą aplink, su kamuoliu
rankose.
Kai visi α apibėga, suskaičiuojamas valandų skaičius:
1 ratas lygu 1 valandai, po to keičiamasi vaidmenimis.
Variantai žaidėjams, bėgantiems ratu:
kamuolys laikomas virš galvos,
kamuolys laikomas už nugaros,
bėgti gyvatėle tarp stovelių,
prieš tai buvusių variantų deriniai.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant pečių arba ant kaktos ir bandyti jį išlaikyti pusiausvyroje judant pirmyn. Varžybos nueitai
distancijai. Pradedama nuo tos pačios linijos. kai kamuolys nukrenta, žaidėjas vėl pradeda nuo starto linijos.
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
8 metrai
Žaidėjas bėga su kamuoliu rankose ir atlieka du šuoliukus
pirmyn viena koja į lankus, viduryje distancijos meta kamuolį
treneriui, kuris jį jam grąžina. Grįžęs paliečia partnerį.
Taškas komanadai, laimėjusiai rungtį.
Keisti lankų padėtį ir nuotolį tarp jų.
Variantai:
šuoliukas dešine koja,
šuoliukas kaire koja,
abiem kojom,
dešine-kaire koja pirmyn, dešine-kaire koja atbulomis.
Pastaba: pratimą atlikti du-tris kartus.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Aštuoni stoveliai

Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
12 lankų

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Perdavimo ir kamuolio
stabdymo sujungimas:
puolimas trise ir smūgis iš
centro

Lapas B Nr. 48
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
perdavimo ir kamuolio
stabdymo sujungimas

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Mažesnis žaidėjų skaičius
ginantis
Gynėjų tikslai:
- nepulti, priversti puolėjus
suklysti, kad būtų galima
kontratakuoti. Išsaugoti ar
panaudoti kamuolio išėjimą į
užribį žaidėjų
persigrupavimui
Pertrauka 05’
Lankstumas

Nurodymai :
Trise su kamuoliu + vartininkas.
1. A bėgdamas perduoda B.
2. A atsidengia už B nugaros, išilgai užribio linijai.
3. B po A perdavimo stabdo kamuolį ir perduoda C.
4. C stabdo kamuolį ir perduoda A bėgimo kryptimi.
5. A stabdo ir smūgiuoja iš centro į baudos aikštelę
B ir C kurie po jų paskutiniojo perdavimo bėga į centrą pro stovelį.
Pažymėti lėkštele vietą, kur turi būti atliktas C perdavimas žaidėjui A
Keisti stovelio padėtį, kad B ir C bėgtų visu greičiu.
Atlikti pratimą prieš vartus iš kairės ir iš dešinės.
Pastaba: aikštėje 10 žaidėjų.

Pratimai.
Nurodymai :
Žaidimas 3 x 3, plotas 15 m x 20 m, dveji 5 m vartai saugomi vartininkų.
Žaidėjas, esantis arčiausiai vartų, tampa vartininku.
Kamuolys liečiamas tik kojomis. Be nuošalių ir kampinių.
Kas 3’ keisti varžovą panaudojant ,,pakilimo-nusileidimo’’
sistemą. Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1, D2…)
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralaimi, nusileidžia.
Jei lygiosios - traukiami burtai.
Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo paskutinį kartą.
Kamuolys duodamas tam, kuris pralaimėjo.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo aikštę.
Aaikštėje 10 žaidėjų.
Nurodymai :
Žaidimas 3 x 2, 15 m x 15 m plote į dvejus 2,50 m vartus.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po penkis.
Puolėjai smūgiuoja į dvejus vartus. Gynėjai smūgiuoja į vartus po
Perdavimo tarp stovelių (tarpas 2,5 m). Vienas gynėjas žaidžia kaip
vartininkas ir gali žaisti aikštėje. Puolėjas be kamuolio bėga nuo varžovų
vartų linijos. Gynėjai bėga nuo vartų linijos per vidurį, po to iš šono.
Vos tik išbėga puolėjai, žaisti pradeda gynėjai. Kai kamuolys išeina į užribį,
pakartoti situaciją iš pradžių. Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant
įvarčiui - iš pradžių. Kas 1’30 keisti gynėj. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų
rupes. Gynėjų įvartis - 2 taškai. Puolėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti aikštę.
Pasisekimo kriterijus - minimumas įvarčių.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus, taisyti klaidas (10”-15” kiekvienam pratimui).

Lėkštelės
15 metrų

Kamuolys trims
žaidėjams
Du stulpeliai vartams
Stovelis

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys šešiems
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys penkiems
Keturi stoveliai
dvejiems vartams
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš teisingai užimu savo
zoną puolant.
Žaidimo tikslai:
-gerai prižiūrėti savo zoną
atakos metu, priklausomai
nuo varžovų,
- užimti laisvus plotus be
kamuolio

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, keturi 5 m vartai futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems, be nuošalių.
Smūgiuoti į vartus su vartininku arba į vieną iš dviejų
šoninių praėjimų varantis kamuolį (įvartis užskaitomas iš abiejų pusių).
Paskirti iš kievienos komandos du žaidėjus, kurie vieninteliai
gali pelnyti įvarčius varydami kamuolį pro šoninius praėjimus
ir juos keisti kas 6’.
∋ muša į stovelius, ε - į stulpelius. Įvartis į vartus - 1 taškas.
Įvartis varantis kamuolį pro praėjimą - 2 taškai.
Pastaba: priversti paskirtuosius žaidėjus likti netoliese praėjimų,
bet tuo pačiu būti atsidengusiems.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Šeši stulpeliai
trejiems vartams

Lapas A Nr. 49
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Teminis žaidimas kojomis:
Įmušti į vienus vartus, po to
- į kitus.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Specialusis atletinis
rengimas
Įvertinimas

Pratimai.

Priemonės

Nurodymai :
Lėkštelės
Žaidimas 5 x 5, keturi 4 m vartai, plotas 20 m x 30 m.
Varyti kamuolį pro vienus iš dviejų esančių įstrižai
vartų be vartininko.
Galima kirsti vartų liniją iš abiejų pusių.
Laisvas žaidimas tik kojomis.
Pastabos: kiekvienos komandos vartus pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus atsitraukti nuo kamuolio turėtojo.
Priversti žaidėjus pirma įmušti į vienus vartus, o po to - į kitus.
Keisti vartus po kiekvieno įvarčio.

Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams

Pasikelti kamuolį. Kamuolį suspausti pėdomis, pašokus moti kojas aukštyn ir išmesti kamuolį.

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Nurodymai:
Lėkštelės
Greitumo testas ,,šaudyklės ‘’principu: 4 m x 10 m
Du bandymai vienam žaidėjui.
Užrašyti tik geriausią rezultatą.

Greitumas:
testas

10 metrų

Matuoklė
Testų lentelės

Pastaba: parodyti žaidėjams testų lentelę, kad buvusius
rezultatus palygintų su dabartiniais.

Pieštukas
Laikmatis

Mokymas 15’
Technika:

Nurodymai :
Kiekvienas su kamuoliu + vartininkas.

Lėkštelės

pratimas
Smūgis į vartus:
išmokimas ir tikslumas
atliekant suktą smūgį

Lapas B Nr. 49
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas:
smūgis į vartus

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Mažesnis žaidėjų skaičius
gynybos metu
Gynėjų tikslai:
- nepulti, versti puolėjus
padaryti klaidą, kad būtų
galima kontratakuoti:
išsaugoti ar panaudoti
kamuolio išėjimą į užribį
persigrupavimui.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu

Žaidėjas pasideda kamuolį šalia lėkštelės (30cm) ir
smūgiuoja į vartus.
Suktas smūgis turi būti atiktas tokiu būdu, kad kamuolys
prieš patekdamas į vartus apverstų stovelį.
Vartininkas stovi vartų viduryje ir pajuda tik smūgio metu.
Keisti lėkštelės ar stovelio vietą priklausomai nuo žaidėjų
lygio, kad padidinti kampą.
Variantas:
žaidėjas pastumia kamuolį kulnu 1 m ir smūgiuoja į vartus
prieš lėkštelę.
Pastaba: aikštėje penki žaidėjai.
Būti reiklesniam suktumui nei smūgio stiprumui.

Pratimai.
Nurodymai:
Žaidimas 4 x 4 + 3 neutralūs vartininkai šešiakampio
formos aikštėje su trimis vartais.
Vartai statomi 20 m atstumu vieni nuo kitų.
Smūgiuoti į vienus iš trijų vartų su vartininku.
Kamuolį galima liesti tik 3 kartus. Kamuolys liečiamas
tik kojomis. Be kampinių smūgių. Jei įvartis pelnomas
silpnąja koja - skaičiuojama dvigubai.
Žaisti po 3’-4’
Po kiekvieno karto susirinkti kamuolius ir pasidėti šalia vartų
Pastaba: priversti žaidėjus smūgiuoti į vartus, kai tik jie
atsiranda tinkamoje padėtyje.
Nurodymai :
Žaidimas 3 x 2, 15 m x 15 m plote, vieni 3,50 m vartai. Sudaryti vienodo lygio
žaidėjų grupes po penkis. Puolėjai smūgiuoja į vartus. Gynėjai smūgiuoja į
vartus po perdavimo tarp stovelių (tarpas 2,5 m). Puolėjai bėga nuo jų vartų linijos
3 m vienas nuo kito. Gynėjai bėga nuo vartų linijos per vidurį, po to iš šono.
Vos tik išbėga puolėjai žaisti pradedair gynėjai. Kai kamuolys išeina į užribį,
pakartoti situaciją iš pradžių. Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui,
pakartoti situaciją iš pradžių. Kas 1’30 keisti gynėją.
Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Gynėjų įvartis - 2 taškai. Puolėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: Gerai paruošti aikštę.
Pažymėti gynėjus ir puolėjus skirtingomis spalvomis.
Pasisekimo kriterijus – kuo mažiau įvarčių.
Technikos veiksmas. Kamuolio stabdymas padu, po to paridenimas pro save kitos kojos padu pasisukant (atliekama sustabdžius kamuolį, po
to nestabdant).

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Du stulpeliai vartams
Stovelis

Priemonės
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Šeši stulpeliai
trejiems vartams
Lėkštelės
Kamuolys penkiems
Keturi stoveliai
dvejiems vartams
Du stulpeliai vartams
Skirting spalvų
marškinėliai
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš teisingai užimu savo
zoną puolant.
Žaidimo tikslai:
-gerai prižiūrėti savo zoną
atakuojant,
- nestovėti vienoje vietoje,
bet judėti.

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7 į keturis 4m vartus futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems, bet be nuošalių.
Vartininkas gina abejus savo komandos vartus.
Nubrėžti 10 m x 13 m zoną prieš kiekvienus vartus.
Iš kiekvienos komandos paskirti du žaidėjus, kurie gali
prasiveržti į zonas puolimo metu ir juos keisti kas 6’.
Kai vienas iš dviejų žaidėjų prasiveržia į zoną, varydamasis
kamuolį, antrasis padeda jam žaisti.
Galimybė smūgiuoti į vartus už zonos ribų.
Pastaba: priversti paskirtuosius žaidėjus likti prie zonų, bet tuo
pačiu būti laisviems.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams

Lapas A Nr. 50
Tikslai

Pratimai.

Priemonės

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas

Nurodymai:
Žaidėjas varo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
15 metrų
1. Kamuolio varymas aplink lankus.
2. Varymas – slalomas.
3. Padu tarp lazdų.
4. Kamuolio varymas ir didelis šuolis prieš smūgiuojan į vartus.
Keisti kamuolio varymo geitį pagal žaidėjų parengtumą.
Kamuolio varymo variantai Nr. 1 ir 2:
Laisvas. Tik viena koja.
Kamuolio varymo variantai padu 3:
Tik viena koja į vidų, po to į išorę.
Pastabos: aikštėje septyni žaidėjai.
Būti reikliam atliekamo judesio pasirinkimui ir kokybei.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant šlaunies ir bandyti jį išlaikyti pusiausvyroje. Jei būtina, prilaikyti pirštu (atliekama ant
stipriosios kojos šlaunies).
Nurodymai:
30 – 40 metrų
Dvi komandos rungtyniauja bėgdamos, kiekviena turi po kamuolį.
Kiekvienos komandos žaidėjai išsidėsto trikampio forma
atitinkamai pagal lėkšteles, stovėdami vienas už kito.
Po trenerio signalo, pirmasis žaidėjas perduoda kamuolį
rankomis antrajam, antrasis trečiajam ir t.t.
Kai tik žaidėjas perduoda kamuolį visu greičiu bėga, kad užimtų vietą už
paskutiniojo žaidėjo. Taškas tai komadai, kurios žaidėjai pirmieji kirto
finišo liniją. Kamuolio perdavimo variantai:
rankomis ir paliečiant, rankomis pažeme,
rankomis tarp kojų, rankomis pro koją, kojomis.

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Bėgimas:
Technikos pratimai vorele

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Specifinė atletika
Intervilles
Greitumas:
rungtyniauja dvi komandos

Du lankai
Keturi stoveliai
Trys lazdos
Manekenas
Du stulpeliai vartams
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Kiekvienai komandai
po kamuolį

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Smūgis į vartus:
išmokimas ir tikslumas
smūgiuojant į vartus išorine
kelties dalimi

Lapas B Nr. 50
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas:
smūgis į vartus

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Mažesnis žaidėjų kiekis
ginantis.
Gynėjų tikslai:
- staiga nepulti, priversti
puolėjus suklysti, kad būtų
galima kontratakuoti.
Panaudoti kamuolio
išspyrimą į užribį žaidėjų
persigrupavimui.
Pertrauka 05’
Lankstumas

Nurodymai :
Visi su kamuoliais + vartininkas.
Žaidėjas pasideda kamuolį kvadrato išorinėje pusėje
(1,5 m ant 1,5 m) ir pats atsistoja iš šono už kvadrato
ribų ir po to smūgiuoja į vartus.
Variantas jungimo atliekant smūgį į vartus:
Žaidėjas pastumia kamuolį kulnu ir smūgiuoja į vartus kamuoliui riedant.
Variantai smūgio į vartus taikiniui:
į vartininką, šalia vartininko (šiuo atveju pastatyti ten stovelius),
žmogaus aukštyje, šiuo atveju laisvas smūgis ir kuo stipresnis.
Pastaba: aikštėje penki žaidėjai.
Būti reikliam kokybei ir judesio pasirinkimui.

Pratimai.
Nurodymai :
Žaidimas 6 x 6, keturi 5 m vartai, plotas 25 m x 20 m
Smūgiuoti į vienus iš dviejų vartų su vartininku.
Kamuolį žaidėjui galima liesti tik 3 kartus.
Kamuolys liečiamas tik kojomis. Be nuošalių ir kampinių smūgių.
Jei įvartis įmušamas silpnąja koja - skaičiuojama dvigubai.
Žaisti po 3’-4’
Po kiekvieno karto sirinkti kamuolius ir pasidėti šalia vartų.
Pastaba: Priversti žaidėjus smūgiuoti į vartus, kai tik jie atsiranda
tinkamoje padėtyje.
Nurodymai :
Žaidimas 3 x 2, 15 m x 15 m plote, 4 m vartai.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po penkis.
Puolėjai smūgiuoja į vartus. Gynėjai smūgiuoja į vartus po perdavimo
tarp stovelių (tarpas 2,5 m). Vienas gynėjas žaidžai kaip vartininkas ir
taip pat gali žaisti aikštėje. Puolėjas be kamuolio bėga nuo varžovų vartų
linijos. Gynėjai bėga nuo vartų linijos per vidurį, po to iš šono.
Vos tik išbėga puolėjai, žaisti pradeda ir gynėjai.
Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją iš pradžių.
Jei gynėjai praranda kamuolį arba esant įvarčiui, kartoti iš pradžių.
Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Gynėjų įvartis - 2 taškai. Puolėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: vartininkas ginasi rankomis visame žaidimo plote
Pasisekimo kriterijus – kuo mažiau įvarčių.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus raumenų tempimo pratimus ir nepamiršti taisyti klaidas (10”-15” kiekvienam pratimui)

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Du stulpeliai vartams

Priemonės
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams
Lėkštelės
Kamuolys penkiems
Keturi stoveliai
dvejiems vartams
Dustulpeliai vartams
Skirting spalvų
marškinėliai

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
Žaidimas
Aš teisingai užimu savo
zoną puolant.
Žaidimo tikslai:
-gerai prižiūrėti savo zoną
puolant priklausomai nuo
partnerių,
- užimti laisvus plotus be
kamuolio.

Lapas A Nr. 51
Tikslai
Apšilimas 10’
Įvertinimas
Žongliravimas:
testai

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Vikrumo ir koordinacijos
lavinimas:
Estafetė
Bėgimas ir šuoliukai.
Šuoliukų deriniai atbulomis

Mokymas 15’

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, vartai futbolui septyniems.
Galioja taisyklės futbolui septyniems.
Nubrėžti liniją per vidurį aikštės ir dvi linijas kiekvienos
komandos puolimo zonoje.
Vidurinė zona platesnė nei kitos dvi.
Reikalavimas: turėti mažiausiai po vieną žaidėją iš kiekvienos
komandos, kuris gali pulti visose trijose zonose, kai kamuolys
atsiduria puolimo zonoje.
Pastaba: zonas pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus matyti, kur jie yra, ir kur bėga.
Priversti žaidėjus nelikti vienoje zonoje, bet judėti.

Pratimai.
Nurodymai:
Dviese su vienu kamuoliu.
Žongliravimo testai: dešine koja, kaire koja, pakaitomis
kaire-dešine ir galva. Kamuolys pametamas ranka.
Trys bandymai žaidėjui.
Du kartus galima pailsėti kamuolį mušant kita kūno vieta.
Žaidėjas, neturintis kamuolio, skaičiuoja kito žaidėjo atliktus mužimus.
Kai abu žaidėjai padaro po du kartus, jie praneša geriausią
rezultatą treneriui ir tęsia žongliravimą.
Po keturių testų galimybė pagerinti rezultatą
Pastabos: parodyti žaidėjams testų lentelę ir palyginti rezultatus
su prieš tai buvusiais.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant šlaunies ir bandyti jį išlaikyti pusiausvyroje. Jei būtina, prilaikyti pirštu (atliekama ant
silpnosios kojos šlaunies).
Nurodymai:
Apskaičiuotas perdavimas bėgimo kryptimi.
Sujungti: po vieną šuoliuką atbulomis tarp lazdų pakaitom
dešine-kaire, po du šuoliukus atbulom tarp lėkštelių
pakaitomis dešine-kaire kojomis ir vienas šuoliukas atbulomis
tarp lazdų dešine-kaire kojomis. Paėmus kamuolį smūgiuoti
į vartus. Atlikti pratimą vis greičiau ir greičiau.
8 metrai
Keisti lėkščių išsidėstymą ir tarpus tarp jų.
Galimybė prabėgti distanciją su kamuoliu rankose ir padėjus
ant žemės smūgiuoti į vartus.
Pastaba: aikštėje šeši žaidėjai.
Nurodymai :

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Priemonės

Kamuolys dviems
Testų lentelės
Pieštukas

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Kamuolys komandai
Aštuonios lazdos
Du stulpeliai vartams

Technika:
pratimas
Smūgis į vartus:
išmokimas ir tikslumas
stovint veidu į vartus,
nestabdant kamuolio

Lapas B Nr. 51
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
smūgiavimas į vartus iš
įvairaus nuotolio

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Mažesnis žaidėjų skaičius
puolant
Gynėjų tikslai:
- suklaidinti varžovą
driblingu, klaidinamuoju
judesiu,
- užimti laisvus plotus,
- saugoti ir išlaikyti kamuolį
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’

Visi su kamuoliais + vartininkas.
Žaidėjas varo kamuolį (2-3m) atlieką driblingą (laisvas)
apie stovelį ir smūgiuoja į vartus.
Keisti stovelio vietą, kad būtų skirtingas smūgiavimo į vartus kampas.
Smūgiavimo į vartus variantai:
keltimi, padu, išorine kelties dalimi.
Tik silpnosios kojos keltimi (1/4 laiko skiriama šiam darbui).
Variantai smūgio į vartus taikiniui:
pro vartininko šonus, šiuo atveju pastatyti ten stovelius,
žmogau aukštyje, šiuo atveju laisvas smūgis ir kuo stipresnis
Pastaba: aikštėje penki žaidėjai.
Būti reiklesniam smūgio kokybei nei stiprumui.

Pratimai.
Nurodymai:
Smūgiuoti į 5 m vartus su vartininku iš skirtingo nuotolio,
kad užsidirbti kiek galima daugiau taškų.
Kiekvienas žaidėjas eilės tvarka smūgiuoja į vartus ir turi pelnyti
įvartį: jei jam pavyksta, žaidėjas gauna taškus ir smūgiuoja iš toliau.
Kai jis pasiekia paskutinįjį 5 laiptelį, žaidėjas vėl pradeda
nuo pirmojo laiptelio. Pimasis laiptelis - vienas taškas, antrasis laiptelis
- 2 taškai, trečiasis laiptelis - 3 taškai. Įvartis silpnąja koja + trys taškai.
Keisti paskutiniojo laiptelio distanciją priklausomai nuo
žaidėjų lygio ir nuo to, koks smūgis tuo metu atidirbinėjamas
Kas 4’ keisti smūgiavimo būdą:keltimi,padu, išorine klties dalimi.
Pastaba: aikštėje penki žaidėjai.
Nurodymai :
Žaidimas 1 x 2, 8 m x 8 m plote.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjai smūgiuoja į vartus stabdydami kamuolį už varžovo
vartų linijos. Puolėjas bėga nuo vartų linijos iš centro, vėliau
iš krašto. Gynėjai bėga nuo vartų linijos per vidurį, po to iš šono.
Kai tik išbėga puolėjas, žaisti pradeda ir gynėjai.
Kai gynėjas paliečia kamuolį tris kartus, situacija kartojama
iš pradžių. Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją iš pradžių
Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes
Gynėjų įvartis - 2 taškai. Puolėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo aikštelę. Pasisekimo kriterijus - maksimumas įvarčių.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus raumenų tempimo pratimus, taisyti klaidas (10”-15” kiekvienam pratimui).
Nurodymai :

Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Du stulpeliai vartams
Stovelis

Priemonės
Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui
po kamuolį
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims

Kolektyvinė taktika:
Žaidimas
Aš teisingai užimu savo
zoną ginantis.
Žaidimo tikslai:
- kiek įmanoma greičiau
prisitaikyti prie naujos
gynybinės situacijos
priklausomai nuo partnerių

Žaidimas 7 x 7 su vartais futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.
Nubrėžti liniją per vidurį aikštės ir dvi linijas išilgai
aikštės. Vidurinė zona platesnė nei kitos dvi.
Gynybinėje situacijoje: Kai kamuolys būna dešinėje
šoninėje gynybinės zonos pusėje, joks žaidėjas, kuris
ginasi, negali tuo metu būti kairėje pusėje ir atvirkščiai.
Po garsinio signalo treneris įmeta kitą kamuolį
(į šoninę priešingoje pusėje zoną) vietoj to, su
kuriuo žaidėjai žaidė.
Pastaba: zonas pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus matyti,kur jie yra, ir kur jie bėga.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 52
Tikslai

Pratimai.

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas

Nurodymai :
Žaidimas 5 x 5, 4 m vartai ir praėjimai.
Plotas 20 m ant 30 m Smūgiuoti į vartus su vartininku arba
į vieną iš šoninių praėjimų be vartininko.
Į praėjimus galima smūgiuoti iš abiejų pusių.
Komandos gina ir puola abejus praėjimus.
Laisvas žaidimas kojomis. Kamuolys liečiamas tik kojomis.
Įvartis į vartus - 1 taškas. Įvartis į praėjimą - 2 taškai.
Pastabos: jei komanda, kuri gina praėjimą, atkovoja kamuolį,
ji turi smūgiuoti į kitą praėjimą.
Priversti žaidėjus pirma įmušti įvartį į vartus, o po to į praėjimą.
Keisti praėjimą po kiekvieno įvarčio.
Technikos veiksmas. Kamuolio stabdymas stipriosios kojos padu, po to paridenimas silpnosios kojos padu pasisukant (atliekama kamuolį
susitabdžius, po to nestabdant).
Nurodymai:

Teminis žaidimas kojomis:
įmušti į vienus vartus, po to
- į kitus

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Vikrumo ir koordinacijos
lavinimas:
Estafetė
Bėgimas ir šuoliukai:
šuoliukų deriniai atbulomis
rungtyniaujant dviem
komandom
Mokymas 15’

Rungtyniauja dvi komandos.
Po vieną šuoliuką atbulomis tarp lazdų dešine- kaire kojomis,
po du šuoliukus atbulomis tarp lėkštelių dešine-kaire kojomis
ir vėl po vieną šuoliuką atbulomis dešine-kaire tarp lazdų.
Grįžti ir paliesti partnerį. Taškas, komandai laimėjusiai rungtį.
Keisti lėkščių išsidėstymą ir tarpus tarp jų.
Variantai: su kamuoliu rankose,
su kamuoliu už galvos,
kamuolys metamas į priekį ir pagaunamas distancijos pabaigoje.
Pastaba: kartoti pratimą du- tris kartus.
Nurodymai :

Priemonės

8 metrai

Lėkštelės
Kamuolys dviem
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stoveliai
dvejiems vartams
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Kamuolys komandai
16 lazdų

Technika:
pratimas
Smūgis į vartus:
Smūgiavimo mokymasis
nestabdant kamuolio stovint
nugara į vartus

Lapas B Nr. 52
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas
Teminis žaidimas:
smūgiavimo tobulinimas
žaidžiant

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Mažesnis žaidėjų skaičius
puolant
Gynėjų tikslai:
- suklaidinti varžovą
driblingu, klaidinamuoju
judesiu,
- kuo greičiau užimti plotą,
kad išvengti varžovo
sugrįžimo.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu

Visi su kamuoliais + vartininkas.
Žaidėjas, stovėdamas nugara į vartus, pastumia kamuolį
padu link kvadrato (1,5m ant 1,5 m) krašto ir smūgiuoja
į vartus. Keisti kvadrato vietą, kad būtų skirtingas
smūgiavimo į vartus kampas.
Smūgiavimo į vartus variantai: keltimi, pėda ir išorine kelties dalimi.
tik silpnosios kojos keltimi (1/4 laiko skiriama šiam darbui)
Variantai smūgio į vartus taikiniui:
pro vartininko šonus, šiuo atveju pastatyti ten stovelius
žmogau aukštyje, šiuo atveju laisvas smūgis ir kuo stipresnis
Pastaba: aikštėje penki žaidėjai.
Būti reiklesniam smūgio kokybei, nei stiprumui.

Pratimai.

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Du stulpeliai
vartams

Priemonės

Nurodymai
Lėkštelės
Žaidimas 5 x 5 į dvejus 5 m vartus. Plotas 25 m x 20 m
Smūgiuoti į vienus iš dviejų vartų su vartininku.
Kamuolį galima liesti tik 3 kartus. Kamuolys liečiamas
ik kojomis. Be nuošalių ir kampinių smūgių.
Jei įvartis įmušamas silpnąja koja - skaičiuojama dvigubai.
Žaisti po 3’-4’.
Po kiekvieno karto surinkti kamuolius ir pasidėti šalia vartų.

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pastaba: priversti žaidėjus smūgiuoti į vartus, kai tik jie
būna tinkamoje padėtyje.
Nurodymai :
Žaidimas 1 x 2, 8 m x 8 m plote, treji 1,50 m vartai.
Paskirstyti žaidėjus po tris pagal meistriškumą.
Puolėjai smūgiuoja į trejus vartus. Puolėjas startuoja nuo vartų
linijos iš centro, iš krašto. Gynėjai bėga nuo varžovo vartų linijos
2-3 m atstumu nuo puolėjo. Kai tik išbėga puolėjas, žaisti pradeda ir gynėjai.
Jei gynėjas paliečia kamuolį tris kartus, pakartoti situaciją
iš pradžių. Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją iš pradžių.
Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Gynėjų įvartis - 2 taškai. Puolėjo įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo aikštelę.
Pasisekimo kriterijus – kuo daugiau įvarčių.

Skirtingų spalvų
maškinėliai

Pasieklti kamuolį. Kmauolys suspaustas tarp kojų, kulnais. Šokant mesti kamuolį pro nugarą į šalį aukštyn ir sugauti jį rankomis .

Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui

Lėkštelės
Kamuolys trims
Šeši stulpeliai trims
vartams

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš gerai užimu savo zoną
ginantis
Žaidimo tikslai:
- gynyba po kamuolio
praradimo

Nurodymai :
Žaidimas 7 x 7, keturi 4 m vartai, plotas 35 m x 25 m
Be užribių, vartininkas gina abejus savo komandos vartus.
Nubrėžti liniją per vidurį aikštės.
Kiekvienoje zonoje 3x3.
Žaidėjai gali perbėgti iš vienos zonos į kitą tik kirsdami vidurio
liniją, varydamiesi kamuolį ar atlikdami perdavimą savo
partneriui.
Kai kamuolys prarandamas zonoje, žaidėjas ar žaidėjai
grįžta į savo pradinę zoną.
Pastaba: priversti žaidėjus veržtis į kitą zoną, kad po to būtų
gynybinis atsitraukimas.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Aštuoni stulpeliai
keturiems vartams

Lapas A Nr. 53
Tikslai

Pratimai.

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas

Nurodymai :
Žaidimas 5 x 5, ¼ aikštės.
Numesti rankomis kamuolį už varžovų vartų linijos.
Tarp tos pačios komandos narių galimi trys perdavimai.
Po to būtina mesti kamuolį į laisvą plotą už linijos.
Tai atlikusi komanda pelno tašką.
Variantai:
Žaidime naudojami du kamuoliai.
Draudžiama bėgti su kamuoliu.
Pastabos: priversti žaidėjus mesti kamuolį ten, kur nieko nėra.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį ant šlaunies ir bandyti išlaikyti pusiausvyroje. Jei būtina prilaikyti su pirštu (kamuolys dedamas
ant stiriosiosios arba silpnosios kojos šlaunies).
Nurodymai:
Apskaičiuotas perdavimas bėgimo kryptimi.
Po vieną šuoliuką atbulomis ant vienos koja į lankus,
po du šuoliukus atgal ant vienos kojos tarp lėkštelių ir
vėl po vieną šuoliuką atbulomis ant vienos kojos į lankus.
Paimti kamuolį ir smūgiuoti į vartus.
Atlikti pratimą didinant greitį
Keisti lėkščių ir lankų išsidėst.mą ir tarpus tarp jų.
8 metrai
Galimybė atlikti distanciją su kamuoliu rankose, o po to
padėjus ant žemės smūgiuoti į vartus.
Variantai:
šuoliukas viena koja - dešine,
šuoliukas viena koja - kaire, abiem kojom.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai :

Teminis žaidimas rankomis:
mesti kamuolį į likusį laisvą
plotą

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Koordinacijos ir vikrumo
lavinimas:
estafetė
Bėgimas:
šuoliukų deriniai atbulomis
pro kliūtis

Mokymas 15’

Priemonės
Lėkštelės
Du kamuoliai
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Šeši lankai
Du stulpeliai vartams

Technika:
Pratimas
Smūgis į vartus:
atlikimo greitis, judesiai ir
smūgio tikslumas

Visi su kamuoliais + vartininkas.
A perduoda B (4-5m). B pasitinka kamuolį, stabdo jį ir
smūgiuoja į vartus.
A paima kamuolį ir B užima A vietą ir t.t…
Keisti smūgiavimo vietas, kad būtų skirtingi smūgiavimo
į vartus kampai ir nuotolis.
Atlikti pratimą kamuolį perduodant iš dešinės,
po to iš kairės pusės prieš vartus.
Galimybė padėti po stovelį 2 m nuotolyje nuo vartų stulpelio, kad nurodyti taikinį.
Smūgiavimo variantas: Žaidėjas smūgiuoja į vartus nestabdydamas kamuolio.
Pastaba: aikštėje penki žaidėjai.
Smūgiuoti kuo greičiau ir taip, kaip žaidėjui patogiau.

Lėkštelės
Po kamuolį
kiekvienam žaidėjui
Du stulpeliai vartams

Lapas B Nr. 53
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 15’
Technika:
žaidimas

Nurodymai :
Žaidimas 5 x 5, dveji 5 m vartai 25 m x 20 m plote.
Suformuoti tris komandas (su vartininkais).
Laisvas žaidimas “staigi mirtis”.
Kai tik viena komanda įmuša, ji laimi, o pralaimėjusioji
iškrenta iš žaidimo.
Kamuolys liečiamas tik kojomis.
Be nuošalių ir kampinių smūgių.
Nežaidžianti komanda renka kamuolius ir juos sudeda
prie vartų.
Jei lygu praėjus 2’, komanda ką tik grįžusi lieka.
Pastaba: nedaryti bet ko, teisinantis, kad nėra pakankamai laiko.
Nurodymai :
Žaidimas 1 x 2, 8 m x 8 m plote, dveji 2,50 m vartai.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjas smūgiuoja į dvejus vartus. Puolėjas bėga iš vidurio.
Gynėjas bėga nuo varžovų vartų linijos, kitas nuo
vartų linijos iš krašto. Vos tik išbėga puolėjas, žaisti pradeda
gynėjai. Jei gynėjas paliečia kamuolį tris kartus, situaciją
pakartoti iš pradžių. Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją
iš pradžių. Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų
grupes. Gynėjų įvartis - 2 taškai. Puolėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo aikštelę.
Pasisekimo kriterijus – kuo daugiau įvarčių.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir taisyti klaidas (10”-15” kiekvienam pratimui)

Teminis žaidimas:
smūgiavimas į vartus
žaidžiant

Mokymas 15’
Individuali taktika:
Pratimas
Mažesnis žaidėjų skaičius
puolant.
Gynėjų tikslai:
- išvesti iš pusiausvyros
varžovą driblingu,
klaidinamuoju judesiu,
- kuo greičiau užimti plotą
ir išvengti varžovo
sugrįžimo.
Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’

Nurodymai: antraisiais metais - laisvas žaidimas 9 x 9 aikštėje futbolui devyniems

Priemonės
Lėkštelės
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams
Skirtingų spalvų
maškinėliai
Lėkštelės
Kamuolys trims
Keturi stulpeliai
dvejiemsvartams

Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš išplečiu žaidimą į
kraštus puolant.
Žaidimo tikslai:
-užimti laisvus plotus
puolant ir suklaidinti
varžovų gynybos grandį

Žaidimas 7 x 7, keturi 5m vartai aikštėje
futbolui septyniems. Taisyklės futbolui septyniems, be nuošalių.
Smūgiuoti į vartus su vartininku arba į vienus iš šoninių
praėjimų varantis kamuolį (įvartis įskaitomas iš abiejų
praėjimo pusių).
⊥ smūgiuoja į stovelius, γ smūgiuoja į stulpelius.
Įvartis prasivarius kamuolį pro praėjimą - 2 taškai.
Įvartis į vartus - 1 taškas.
Pastaba: kiekvienos komandos zoną pažymėti skirtingomis
spalvomis.
Priversti žaidėjus kuo greičiau prasiveržti prie šoninio praėjimo
bei panaudoti klaidinamus veiksmus.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Šeši stulpeliai trejiems
vartams

Lapas A Nr. 54
Tikslai

Pratimai.

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas

Nurodymai:
Visi su kamuoliais.
Žongliruoti laisvai, įvairiais būdais, kad kamuolys neliestų
žemės, panaudojant įvairias kūno vietas:
- kojos, galva, šlaunys, keliai, krūtinė, pečiai ir t.t
- keltis, išorinė pėdos pusė, kulnas ir t.t

Žongliravimas:
laisvas

Pertrauka 05’
Kamuolio valdymas
Tobulinimas 10’
Vikrumo ir koordinacijos
lavinimas:
estafetė
Bėgimas ir šuoliukai.
Šuoliukai atbulomis
rungtyniaujant dviem
komandom.

Mokymas 15’
Technika:

Pastabos: parodyti žaidėjams neįprastus žongliravimo būdus.
Parodyti kurį nors žaidėją atliekantį neįprastą žongliravimo
būdą pavyzdžiu, kad tarp kitų žaidėjų atsirastų lenktyniavimas.
Technikos veiksmas. Sustabdyti kamuolį silpnosios kojos padu, po to paridenti atgal stipriosios kojos padu pasisukant ir atvirkščiai (dirbama
kamuolį sustabdžius, po to nestabdant).
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
Atlikti šuoliuką atbulomis viena koja į lankus, po to
8 metrai
du šuoliukus atbulomis viena koja tarp lėkščių, vieną
šuoliuką atbulomis viena koja į lankus ir grįžus paliesti
partnerį.
Taškas komandai, laimėjusiai rungtį.
Keisti lėkštelių ir lankų išsidėstymą ir atstumus tarp jų.
Variantai: šuoliukas viena koja – dešine,
šuoliukas viena koja – kaire, abiem kojom, kamuolys rankose,
kamuolys už galvos,
kamuolys metamas pirmyn ir paimamas distancijos pabaigoje.
Pastaba: pratimą kartoti du-tris kartus.
Nurodymai :
Visi su kamuoliais + vartininkas.

Priemonės
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui

Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
12 lankų

Lėkštelės

pratimas
Smūgis į vartus:
staigumas, greitis, smūgio
tikslumas.

Žaidėjas, stovintis nugara į vartus, gauna kamuolį iš savo
trenerio, esančio nuo žaidėjo 2-3 m atstumu.
Kai kamuolys prarieda pro žaidėją, jis pasisuka ir pasivijęs
kamuolį smūgiuoja į vartus.
Keisti vietą, kad būtų įvairūs smūgiavimo kampai.
Pabandyti atitraukti žaidėjo dėmesį klaidinamais judesiais.
Žaidėjo pozicijos variantai:
nugara į vartus ir priešais trenerį (žaidėjui esant arčiau vartų)
praskėstomis kojomis, kad prariedėtų kamuolys,
atsitūpęs.
Pastaba: aikštėje penki žaidėjai.
Smūgiuoti kuo greičiau ir taip, kaip žaidėjui patogiau.

Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Du stulpeliai vartams

Lapas B Nr. 54
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 15’
Technika:
žaidimas

Nurodymai:
Smūgiuoti į 5 m vartus su vartininku iš įvairaus nuotolio,
kad užsidirbti maksimumą taškų.
Kiekvienas žaidėjas eilės tvarka smūgiuoja į vartus
iš tam tikro nuotolio (laiptelio): jei pelno įvartį, žaidėjas
pakyla laipteliu ir gauna taškus. Kai jis pasiekia paskutinįjį 5 laiptelį,
žaidėjas vėl pradeda nuo pirmojo laiptelio. Pimasis laiptelis - l taškas,
antrasis laiptelis - 2 taškai, trečiasis laiptelis - 3 taškai.
Įvartis silpnąja koja + trys taškai.
Keisti paskutiniojo laiptelio nuotolį priklausomai nuo žaidėjo
lygio ir nuo to, kokį smūgiavimo būdą tuo metu mokomės.
Kas 4’ keisti smūgiavimo būdą: vidine ir išorine kelties dalimi.
Pastaba: aikštė penkiems žaidėjams.
Nurodymai :
Žaidimas 1 x 2, 8 m x 8 m plote į 3 m vartus.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po tris.
Puolėjas smūgiuoja į vartus. Puolėjas startuoja nuo vartų linijos iš centro,
iš šono. Gynėjai startuoja nuo varžovo vartų linijos, 2-3 m
atstumu nuo puolėjo. Vos tik išbėga puolėjas, žaidisti pradeda gynėjai.
Kai gynėjas paliečia kamuolį tris kartus, pakartoti situaciją iš pradžių.
Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją iš pradžių.
Kas 1’30 keisti gynėją. Kas 3 ×1’30 keisti trijų žaidėjų grupes.
Gynėjų įvartis - 2 taškai. Puolėjų įvartis - 1 taškas.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo aikštelę.
Pasisekimo kriterijus – kuo daugiau įvarčių.
Pasikelti kamuolį. Kamuolys suspaustas tarp kojų. Šokant aukštyn išmesti kamuolį pirmyn ir sugauti rankomis.

Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
smūgiavimas į vartus
tikslumui iš įvairaus
nuotolio

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Mažesnis žaidėjų skaičius
puolant
Gynėjų tikslai:
- suklaidinti varžovą
driblingu, klaidinamuoju
judesiu,
- kuo greičiau užimti plotą
ir išvengti varžovo
sugrįžimo.
Pertrauka 05’
Kamuolio valdymas

Priemonės
Lėkštelės
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės
Kamuolys trims
Du stulpeliai vartams

Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
Žaidimas
Aš išplečiu žaidimą į
kraštus puolant.
Žaidimo tikslai:
-užimti laisvus plotus
puolant ir suklaidinti
varžovų gynėjus.

Nurodymai :
antraisiais metais laisvas žaidimas 9 x 9, aikštėje futbolui devyniems.
Žaidimas 7 x 7, į dvejus vartus, aikštė 25 m x 35m
Taisyklės futbolui septyniems, be nuošalių ir kampinių smūgių.
Nubrėžti 5 m zoną išilgai užribio linijų kiekvienoje komandos puolimo pusėje
Pastatyti iš kekvienos komandos po jokerį abiejose puolimo zonose ir juos
keisti kas 3’ Kad vienas iš jokerių įsijungtų į žaidimą, reikia, kad partneris jam
perduotų kamuolį. Kai vienos komandos du žaidėjai dalyvauja žaidime,
leisti jiems žaisti 1’, po to jokeriai grįžta į savo vietas.
Pastaba: kiekvienos komandos zoną pažymėti skirtingomis
spalvomis.
Priversti žaidėjus kuo greičiau perduoti kamuolį jokeriams.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 55
Tikslai

Pratimai.

Priemonės

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.

Nurodymai :
Visi su kamuoliais + du vartininkai. Vartai vieni šalia kitų.
15 metrų
Žaidėjai A ir B varo kamuolius pro kliūtis priešpriešiais.
1. Padu tarp lazdų.
2. Kamuolio varymas aplink lankus.
3. Kamuolio varymasis – slalomas.
4. Kamuolio varymasis be kliūčių.
5. Smūgis į vartus.
Keisti kamuolio varymo geitį priklausomai nuo žaidėjų lygio.
Kamuolio varymo variantai Nr. 2,4 ir 5: laisvas. Tik viena koja.
Kamuolio varymo padu variantai 1: kaire-dešine, viena į vidų, kita į išorę.
Pastabos: aikštėje 14 žaidėjų (dvi komandos poseptynis).
Būti reikliam atliekamo judesio kokybei.
Pusiausvyra su kamuuoliu. Pasidėti kamuolį ant šlaunies ir bandyti išlaikyti jį pusiausvyroje, šuoliuojant pirmyn. Jei būtina prilaikyti su
pirštu. Varžybos nueitos distancijos ilgiui. Jei kamuolys nukrenta, žaidėjas vėl pradeda nuo starto linijos.
Nurodymai:
Šuoliuoti per dvi lėkšteles pirmyn, grįžti per vieną atgal
8 metrai
pakaitomis dešine-kaire kojomis. Viduryje lėkštelių
nuversti stovelį ir smūgiuoti kamuolį į vartus.
Kamuolį paduoda treneris pratimo pradžioje.
Atlikti pratimą didinant greitį.
Keisti lėkštelių išdėstymą ir nuotolį tarp jų.
Keisti stovelio padėtį.
Galimybė nubėgti distanciją su kamuoliu rankose,
po to padėjus ant žemės smūgiuoti į vartus.
Variantai: nuversti stovelį iš dešinės pusės dešine koja arba kaire.
Nuversti stovelį iš kairės pusės kaire koja arba dešine.

Lėkštelės

Bėgimas:
Technikos pratimai vorele

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Vikrumo ir koordinacijos
lavinimas:
estafetė
Bėgimas-šuoliukai:
Šuoliukai kaire, dešine
kojomis.

Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Du lankai
Penki stoveliai
Keturios lazdos
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Stovelis
Du stulpeliai vartams

Mokymas 15’
Technika:
Pratimas
Smūgis į vartus:
smūgiavimo tiesiai į
vartininką tikslumas ir
apskaičiavimas .

Lapas B Nr. 55
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
kamuolio smūgiavimas
galva.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
Pratimas.
Mažesnis žaidėjų kiekis
puolant.
Gynėjų tikslai:
- suklaidinti varžovą
driblingu, klaidinamuoju
judesiu,
- užimti laisvą plotą,
- išsaugoti kamuolį
laukiant pagalbos.
Pertrauka 05’
Lankstumas

Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai :
Poros su kamuoliais + vartininkas.
A meta kamuolį rankomis (5-8m) B ant galvos.
B smūgiuoja kamuolį į vartus galva galva.
B stovi priešais vartus, o A perdavimas visada atliekamas priešais B.
Pažymėti prieš vartus 3 metrų zoną, į kurią vartininkas neturi teisės įžengti.
Keisti A ir B vietas.
Smūgiavimo variantai: žaidėjas smūgiuoja, kai kamuolys atšoka nuo žemės.
Šiuo atveju A spiria kamuolį koja.
Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.
Tikslas - išmokti smūgiuoti kamuolį galva.

Pratimai.
Nurodymai :
Žaidimas 1 x 1, plotas 8 m x 8 m, dveji 5 m vartai.
Smūgiuoti kamuolį į vartus galva po varžovo perdavimo.
A vartininkas perduoda kamuolį B, B bėga prie
kamuolio ir smūgiuoja į vartus.
Po smūgio pasikeisti vaidmenimis.
Vartininkas gali atmušti kamuolį galva po varžovo smūgiavimo.
Kas 2’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo Sistemą.
Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1, D2…)
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralaimi, nusileidžia
Jei lygiosios - traukiami burtai.
Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo
paskutinį kartą.Kamuolys duodamas tam, kuris pralaimėo.
Nurodymai:
Žaidimas 2 x 3, 15 m x 15 m plote. Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes
po penkis. Puolėjas smūgiuoja į vartus stabdydami kamuolį už
varžovų vartų linijos. Puolėjai bėga nuo vartų linijos vienas po kito,
po to iš šono. Gynėjai bėga nuo jų vartų linijos iš šono, po to iš centro.
Vos tik išbėga puolėjai, žaisti pradeda gynėjai. Kai gynėjas paliečia
Kamuolį tris kartus, pakartoti situaciją iš pradžių.
Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją iš
pradžių. Kas 1’30 keisti gynėją.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo aikštelę,
pažymėti skirtingomis spalvomis gynėjus ir puolėjus.
Pasisekimo kriterijus - maksimum įvarčių.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir taisyti klaidas (10”-15” kiekvienam pratimui).

Lėkštelės

Kamuolys dviems
žaidėjams
Du stulpeliai vartams

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys dviems
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys penkiems
Skirting spalvų
marškinėliai

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
Žaidimas
Aš išplečiu žaidimą į
kraštus puolant.
Žaidimo tikslai:
-užimti laisvus plotus
puolant, kad išvesti iš
pusiausvyros varžovų
gynybos grandį

Nurodymai: antraisiais metais laisvas žaidimas 9 x 9 aikštėje futbolui devyniems.
Žaidimas 7 x 7, į dvejus vartus aikštėje futbolui
septyniems. Taisyklės futbolui septyniems, be nuošalių ir
kampinių smūgių. Nubrėžti kiekviename kampe trikampio formos
zonas, kurių kraštinė 15 m.
Tik vienas žaidėjas gali prasiveržti į kampinę zoną savo
puolimo pusėje ir tik varydamas kamuolį.
Kamuolį zonoje galima liesti tik tris kartus, kad
jį perduoti, grąžinti ar perduoti smūgiavimui iš centro.
Kai žaidėjas prasiveržia į zoną ar pelno įvartį - 1 taškas.
Pastaba: kiekvienos komandos zoną pažymėti skirtingomis
spalvomis. Priversti žaidėjus kuo greičiau prasiveržti į kampines zonas.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lapas A Nr. 56
Tikslai

Pratimai.

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.

Nurodymai :
Žaidimas 5 x 5 į šešis 4 ar 5 m vartus 20 m x 30 m plote.
Kiekvienos komandos pusėje prie šoninės linijos pastatyti po
dvejus vartus.
Smūgiuoti į vartus (5m) su vartininku arba į vienus iš
šoninių vartų be vartininko (4m) besivarant kamuolį
Laisvas žaidimas, kamuolys liečiamas tik kojomis.
Įvartis į vartus- 1 taškas.
Įvartis į šoninius vartus - 2 taškai.

Teminis žaidimas kojomis:
įmušti iš vieno šono ir po
to iš kito

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti vikrumą ir
koordinaciją:
Estafetė.
Bėgimas ir šuoliavimas.
Šuoliukai kaire-dešine
kojomis rungtyniaujant
dviem komandom.
Mokymas 15’

Pastabos: priversti žaidėjus atsiraukti nuo kamuolį turinčiojo.
Priversti žaidėjus prima įmušti į vienus vartus, po to į kitus
Technikos veiksmas. Sustabdyti kamuolį silpnosios kojos padu, po to paridenti (nugara į vartus) stipriosios kojos padu pasisukant (atliekama
sustabdžius kamuolį, o po to nestabdant).
Nurodymai:
8 metrai
Rungtyniauja dvi komandos. Šuoliukai per dvi lėkšteles pirmyn
pakaitomis dešine- kaire vis grįžtant per vieną atgal, šuoliuku
nuversti stovelį ir grįžus paliesti savo partnerį.Taškas komandai,
laimėjusiai rungtį.
Keisti stovelio padėtį.
Variantai:
nuversti stovelį iš dešinės pusės dešine koja arba kaire,
nuversti stovelį iš kairės pusės kaire koja arba dešine,
su kamuoliu rankose,
su kamuoliu už galvos.
Pastaba: pratimą kartoti du-tris kartus.
Nurodymai :

Priemonės
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
12 stulpelių šešiems
vartams
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Lėkštelės
Kiekvienam žaidėjui po
kamuolį
Du stoveliai

Technika:
pratimas
Smūgis į vartus:
smūgio į vartus vertinimas:
tikslumas ir stiprumas.

Lapas B Nr. 56
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
bėgimas prie kamuolio ir
smūgiavimas galva

Mokymas 15’
Individuali taktika:
Pratimas
Mažesnis žaidėjų skaičius
puolant.
Gynėjų tikslai:
- suklaidinti varžovą
driblingu, klaidinamuoju
judesiu,
- užimti laisvą plotą
išvengiant varžovo
sugrįžimo.
Pertrauka 05’
Kamuolio valdymas

Lėkštelės
Porai kamuolys + vartininkas.
A meta kamuolį rankomis (5-8m) žaidėjui B ant galvos.
B smūgiuoja kamuolį į vartus galva.
B stovi priešais vartus, o A perdavimas visada atliekamas
priešais B. Keistis A ir B vietomis.
Keisti vartininko pradinę padėtį: per vidurį vartų ar prie stulpelio.
Smūgiavimo variantai:
žaidėjas smūgiuoja, kai kamuolys atšoka nuo žemės. Šiuo atveju
A kamuolį spiria koja.
Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.
Tikslas - mokytis smūgiuoti.

Pratimai.
Nurodymai :
Trejetui kamuolys, 8 m x 16 m plote, į 5 m vartus.
Smūgiuoti kamuolį į vartus galva po kamuolio perdavimo.
A vartininkas meta kamuolį B, šis pasitinka
kamuolį ir smūgiuoja jį į vartus.
B tampa vartininku ir atlieka kamuolio perdavimą
oru C. Šis pasitinka kamuolį ir smūgiuoja į vartus ir t.t.
Kas 2’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo sistemą.
Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1, D2…)
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralaimi, nusileidžia.
Jei lygiosios - traukiami burtai.
Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo paskutinį kartą.
Kamuolys duodamas tam, kuris pralaimėjo.
Nurodymai:
Žaidimas 2 x 3, 15 m x 15 m plote. Sudaryti vienodo lygio žaidėjų
grupes po penkis. Puolėjai smūgiuoja į vartus stabdydami kamuolį
už varžovų vartų linijos. Puolėjai bėga iš centro vienas po kito, po to
iš šono. Gynėjas bėga nuo varžovų vartų linijos.
Vos tik išbėga puolėjai, pradeda žaisti ir gynėjai.
Kai gynėjas paliečia kamuolį tris kartus, pakartoti situaciją iš pradžių.
Kai kamuolys išeina į užribį, taip pat pakartoti
situaciją nuo pradžių. Kas 1’30 keisti gynėją.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo aikštelę.
Pažymėti skirtingomis spalvomis gynėjus ir puolėjus.
Pasisekimo kriterijus – kuo daugiau įvarčių.
Pasikelti kamuolį. Kamuolys padėtas ant žemės tarp dviejų kojų, pasikelti kamuolį komjomis pirštų galais juos staiga suglaudžiant.

Porai kamuolys
Du stulpeliai vartams

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys trims
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės
Kamuolys penkiems
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš išplečiu žaidimą į kraštus
puolant
Žaidimo tikslai:
- žaisti kraštuose, kad išvesti
iš pusiausvyros varžovų
gynėjų grandį,
- padėti kamuolio turėtojui.

Nurodymai:
antraisiais metais laisvas žaidimas 9 x 9 aikštėje futbolui devyniese.
Žaidimas 7 x 7, keturi 5 m vartai aikštėje futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems, be nuošalių.
Smūgiuoti į vartus su vartininku arba į vienus iš šoninių
vartų perduodant kamuolį partneriui (įvartis įskaitomas
iš abiejų vartų pusių).
_ taiko tarp stovelių, τ taiko tarp stulpelių.
Įvartis į vartus - 1 taškas.
Įvartis perduodant kamuolį pro šoninius vartus – 2 taškai.
Pastaba: pažymėti kiekvienos komandos zoną skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus kuo greičiau prasiveržti prie šoninių vartų.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Šeši stulpeliai trejiems
vartams

Lapas A Nr. 57
Tikslai

Pratimai.

Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas

Nurodymai:
Žaidėjas varo kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
1. Kamuolio varymasis aplink lankus.
2. Kamuolio varymas gyvatėle.
3. Padu tarp lazdų.
4. Kamuolio varymas ir didelis šuolis prieš smūgiuojant į vartus
Keisti kamuolio varymosi geitį priklausomai nuo žaidėjų lygio
Kamuolio varymo variantai Nr. 1 ir 2: laisvas. Tik viena koja.
Kamuolio varymo variantai padu 3:
Tik viena koja į vidų, po to į išorę.
Pastabos: aikštėje septyni žaidėjai.
Būti reikliam atliekamo judesio pasirinkimui ir kokybei.

Bėgimas:
Techninė vorelė,
srautinis pratimo atlikimas.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Specifinė atletika:
Įvertinimas

Priemonės
Lėkštelės
15 metrų

Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Du lankai
Keturi stoveliai
Trys lazdos
Manekenas

Pusiausvyra su kamuoliu. Suspausti kamuolį tarp kelių ir bandyti išlaikyti jį judant pirmyn.Rungtyniauti, kas nueis toliau. Startuojama nuo
tos pačios linijos. Jei kamuolys nukrenta ant žemės, žaidėjas pradeda nuo starto linijos.
Nurodymai:

Dveji stulpeliai vartams
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Lėkštelės

Greitumo testas ,,šaudyklės’’ principu: 4 m x10 m
Du bandymai vienam žaidėjui.
Užrašyti tik geriausią rezultatą.

Greitumas:
testas

10 metrų

Matuoklė
Testų lentelės

Pastaba: parodyti žaidėjams testų lentelę, buvusius
rezultatus palygintų su dabartiniais.

Pieštukas

Laikmatis
Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Kamuolio smūgiavimas
galva į vartus:
smūgio į vartus tikslumas,
apskačiavimas ir stiprumas.

Nurodymai :
Vienas su kamuoliu + vartininkas.
A meta kamuolį rankomis (5-8m) žaidėjui B ant galvos.
B smūgiuoja kamuolį į vartus galva.
B stovi priešais vartus, o A perdavimas visada atliekamas priešais B.
Keisti A poziciją: iš vartų dešinės, o po to iš kairės pusės.
Keisti vartininko vietą: per vidurį vartų ar prie stulpelio.
Smūgiavimo variantai: žaidėjas smūgiuoja, kai kamuolys atšoka nuo žemės.
Šiuo atveju A išspiria kamuolį
Pastaba: aikštė septyniems žaidėjams.
Tikslas - mokytis smūgiuoti kamuolį galva.

Lėkštelės
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Du stulpeliai vartams

Lapas B Nr. 57
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 15’
Technika:
žaidimas

Nurodymai :
Žaidimas 1 x 1, 8 m x 8 m į dvejus 4 m vartus.
Smūgiuoti kamuolį į vartus galva pametant jį sau.
A išsimeta kamuolį ir smūgiuoja į vartus.
B vartininkas neturi teisės imti rankomis, kol
kamuolio nepalietė kokia nors kita kūno vieta. Po smūgio
į vartus pasikeisti vaidmenimis.
Vartininkas po varžovo smūgio gali atmušti kamuolį
galva. Kas 2’30 keisti varžovą panaudojant ,,pakilimo-nusileidimo’’ sistemą.
Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1, D2…).
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralaimi – nusileidžia.
Jei lygu - traukiami burtai. Jei lygiosios kartojasi - laimi
tas, kuris pirmavo paskutinį kartą. Kamuolys duodamas tam, kuris pralaimėjo.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x 3, 15 m x 15 m plote į trejus 2,50 m vartus.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po penkis. Puolėjai smūgiuoja į
trejus vartus, bėga nuo savo vartų linijos vienas po kito iš centro,
po to iš šono. Gynėjas bėga nuo jų vartų linijos iš šonų,
po to iš centro. Kai tik išbėga puolėjai, žaisti pradeda gynėjai.
Kai gynėjas paliečia kamuolį tris kartus, pakartoti situaciją iš
pradžių. Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją iš pradžių.
Kas 1’30 keisti gynėją.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo aikštelę.
Pažymėti skirtingomis spalvomis gynėjus ir puolėjus.
Pasisekimo kriterijus – kuo daugiau įvarčių.
Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus ir taisyti klaidas (10”-15” kiekvienam pratimui).

Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
kamuolio smūgiavimas
galva

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Mažesnis žaidėjų skaičius
puolant
Gynėjų tikslai:
-suklaidinti varžovą
driblingu, klaidinamaisiais
judesiais,
- užimti laisvą plotą,
- saugoti kamuolį ir laukti
pagalbos.
Pertrauka 05’
Lankstumas

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys dviems
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Lėkštelės
Kamuolys penkiems
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Šeši stulpeliai trejiems
vartams

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš atsitraukiu į kraštą ir
tampu puolėju.
Žaidimo tikslai:
-užimti laisvą plotą
kraštuose ir sudaryti
kiekybinę persvarą.

Lapas A Nr. 58
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas.
Parengiamasis žaidimas
rankomis:
Suklaidinti varžovą.

Pertrauka 05’
Kamuolio valdymas
Tobulinimas 10’
Specialusis atletinis
rengimas
Greitumas.
Rungtyniauja dvi komandos.

Nurodymai: antraisiais metais laisvas žaidimas 9 x 9 aikštėje futbolui devyniems.
Žaidimas 7 x 7, vartai ir ir aikštė futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.
Kiekvienos komandos gynybinėje pusėje nubrėžti
10 m x 12 m zoną išilgai ir per vidurį šoninių linijų.
Tik vienas žaidėjas gali prasiveržti į šoninę zoną savo
gynybinėje pusėje ir tik varydamas kamuolį.
Šoninėje zonoje kamuolį galima liesti tris kartus, po to perduoti ar grąžinti.
Kai žaidėjas prasiveržia į zoną - 2 taškai.
Kai žaidėjas pelno įvartį - 1 taškas.
Pastaba: kiekvienos komandos zoną pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus kuo greičiau prasiveržti į zonas.

Pratimai.
Nurodymai:
,,Vanagas’’
Vanagai turi būti priešingose aikštės pusėse su kamuoliais
rankose ir stengtis, kad jų nepagautų medžiotojas su
ar be kamuolio.
Visi pagauti vanagai tampa medžiotojais
Variantai vanagams:
jie turi perbėgti aikštę laikydami kamuolį virš galvos,
jie turi perbėgti aikštę laikydami kamuolį už nugaros.
Variantai medžiotojams:
jie turi paliesti vanagus,
jie turi paleisti vanagus jiems atliekant perdavimą,
jie turi laikytis rankomi po du, po tris ir t.t..
Technikos veiksmas. Stabdyti kamuolį stipriosios kojos padu, po to silpnosios kojos padu paridenti kamuolį atgal pasisukant link vartų
(nugara į vartus).
Nurodymai:
30 – 40 metrų
Rungtyniauja dvi komandos, kiekviena turi po kamuolį.
Komandų žaidėjai sustoja prie starto linijos.
Po trenerio signalo pirmasis žaidėjas perduoda kamuolį
rankomis. Kai tik žaidėjas perduoda kamuolį, bėga gyvatėle prie
finišo linijos ta tvarka, kuria jis nori, ir išvengdamas varžovo.
Žaidėjai gali bėgti su kamuoliu ir jį perduoti vienas kitam.
Taškas tai komandai, kurios visi žaidėjai pirmieji pasiekė
finišo liniją.
Kamuolio perdavimo variantai: rankomis ir paliečiant, rankomis pažeme,
rankomis tarp kojų, rankomis pro koją,
kojomis (šiuo atveju draudžiama kamuolį liesti rankomis).

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Priemonės
Lėkštelės
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui

Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Lėkštelės
Kamuolys komandai
Keturi stoveliai
Du stulpeliai

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Kamuolio smūgiavimas į
vartus galva:
smūgio tikslumas,
apskaičiavimas ir stiprumas
esant aktyviam
pasipriešinimui.

Lapas B Nr. 58
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
kamuolio smūgiavimas į
vartus galva.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Mažesnis žaidėjų skaičius
puolant.
Gynėjų tikslai:
- suklaidinti varžovą
driblingu, klaidinamuoju
judesiu,
- kuo greičiau užimti laisvą
plotą, išvengti varžovo
sugrįžimo.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu

Nurodymai :
Trejetas su kamuoliu + vartininkas.
A vartininkas meta kamuolį rankomis (5-8m) virš B galvos.
C, esantis 2-3 m už B, pasitinka kamuolį ir jį galva smūgiuoja
į vartus.
Smūgiavimo variantai:
vartininkas stovi kairėje, o vėliau - dešinėje vartų pusėje
ir greit bėga į vidurį. Šiuo atveju C lieka už varžovo.
Pastaba:
tikslas - išmokti smūgiuoti.
Žaidėjas kuris dengia, nežaidžia su kamuoliu, bet gali daryti
klaidinamuosius judesius.

Pratimai.
Nurodymai :
Žaidimas 1 x 2 šešiakampiame plote su trimis 5 m vartais.
Smūgiuoti į pasirinktus vartus kamuolį galva jį pasimetant
pačiam. A išsimeta kamuolį ir smūgiuoja į vartus B arba C vartus,
kurie yra vartininkais. Žaidėjas, kuris atremia smūgį, tampa puolėju,
o kiti du - vartininkais.Vartininkas gali atmušti kamuolį galva.
Kas 2’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo sistemą.
Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1, D2…).
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralaimi, nusileidžia.
Jei lygiosios- traukiami burtai.
Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo paskutinį kartą.
Kamuolys duodamas tam, kuris pralaimėjo.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x 3, 15 m x 15 m plote į trejus 2,50 m vartus.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po penkis.
Puolėjai smūgiuoja į trejus vartus
Vienas gynėjas žaidžia kaip vartininkas, bet jis taip pa gali žaisti ir aikštėje.
Puolėjai bėga iš centro vienas po kito, po to iš šono.
Gynėjas bėga nuo varžovų vartų linijos.
Vos tik išbėga puolėjai, žaisti pradeda gynjai.
Jei gynėjas paliečia kamuolį tris kartus, pakartoti situaciją iš pradžių.
Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją iš pradžių.
Kas 1’30 keisti gynėją.
Pastaba: vartininkas ginasi rankomis visame žaidimo plote.
Pasisekimo kriterijus – kuo daugiau įvarčių.
Pasikelti kamuolį. Kamuolys suspaustas tarp dviejų kojų (viena už kitos), pasikelti kamuolį išspiriant jį kulnu.

Lėkštelės
Kamuolys trims
žaidėjams
Du stulpeliai vartams

Priemonės

Kamuolys trims
Šeši stulpeliai trejiems
vartams

Lėkštelės
Kamuolys penkiems
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Šeši stulpeliai trejiems
vartams
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Aš atsitraukiu į kraštą ir
tampu puolėju.
Žaidimo tikslai:
- užimti laisvą plotą
kraštuose, sudaryti
kiekybinę persvarą.

Lapas A Nr. 59
Tikslai
Apšilimas 10’
Įvertinimas
Žongliravimas:
testai

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Specialusis atletinis
rengimas
Estafetė
Greitumas.
Šuoliukai kaire-dešine
kojomis.

Mokymas 15’

Nurodymai: antraisiais metais laisvas žaidimas 9 x 9 aikštėje futbolui devyniese.
Žaidimas 7 x 7 į dvejus vartus futbolui septyniems,
Aikštės plotas 35 m x 25 m ; Taisyklės futbolui septyniems, be
kampinių smūgių. Nubrėžti 5 m zoną išilgai šoninių linijų
kiekvienos komandos gynybinėje pusėje. Pastatyti pagalbinį žaidėją iš
kiekvienos komandos abejose zonose ir juos keisti kas 3’ Vos tik pagalbinis
žaidėjas gauna kamuolį, jis gali varytis jį į savo varžovo šoninę zoną
niekam nepuolant. Jis turi teisę kamuolį liesti keturis
kartus, kad grąžintų jį ar smūgiuotų iš centro.
Pastaba: kiekvienos komandos zoną pažymėti skirtingomis
spalvomis. Priversti žaidėjus kuo greičiau perduoti kamuolį
šoniniams žaidėjams.

Pratimai.
Nurodymai:
Dviese su vienu kamuoliu.
Žongliravimo testai: dešine koja, kaire koja,
pakaitomis ir galva. Kamuolys pametamas ranka.
Trys bandymai žaidėjui.
Du kartus galima pailsėti kamuolį atmušant kita kūno vieta.
Žaidėjas, neturintis kamuolio, skaičiuoja kito žaidėjo atliktus smūgius.
Kai abu žaidėjai padaro po du kartus, jie praneša geriausią
rezultatą treneriui ir tęsia žongliravimą.
Po keturių testų galimybė pagerinti rezultatą.
Pastabos: parodyti žaidėjams testų lentelę, palyginti rezultatus su prieš tai buvusiais.
Pusiausvyra su kamuoliu. Pasidėti kamuolį tarp dviejų pėdų ir pabandyti jį išlaikyti ten suspaudus einant atgal. Varžybos nueitai
distancijai. Startuojama nuo tos pačios linijos. Jei kamuolys paliečia žemę, pradėti vėl nuo starto linijos.
Nurodymai:
8 metrai
Peršokti per dvi lėkšteles pirmyn, po to per vieną grįžti, viena
koja + treneris viduryje distancijos šuoliukų metu perduoda kamuolį žaidėjui
Žaidėjas pagauna kamuolį ir distancijos pabaigoje padėjęs ant
žemės smūgiuoja į vartus.
Atlikti pratimą didinant greitį.
Keisti lėkščių padėtį ir nuotolį tarp jų.
Galimybė grąžinti kamuolį atgal treneriui ir tęsti distanciją.
Variantai:
šuoliukas dešine koja, šuoliukas kaire koja,
pakaitom dešin- kaire.
Pastaba: aikštė šešiems žaidėjams.
Nurodymai

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Priemonės

Kamuolys dviems
žaidėjams
Testų lentelės
Pieštukas
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Du stulpeliai vartams

Technika:
Pratimas.
Kamuolio smūgiavimas į
vartus galva:
-smūgio tikslumas,
apskaičiavimas ir stiprumas.
Vengti dvikovos esant
akatyviam pasipriešinimui.

Du žaidėjai su kamuoliu + vartininkas.
A vartininkas meta kamuolį oru rankomis (5-8m) B liemens
ukštyje.
C, esantis 2-3 m už B, pasitinka kamuolį, išbėga prieš
žaidėją B ir smūgiuoja į vartus.
Smūgiavimo variantai:
vartininkas atsistoja kairėje vartų pusėje, o vėliau dešinėje
ir greitai bėga į vartus. Šiuo atveju C lieka už varžovo
nugaros.
Pastaba:
Tikslas - išmokti smūgiuoti.
Žaidėjas-gynėjas dengia aktyviai, trugdo smūgiuoti.

Lėkštelės
Kamuolys trims
žaidėjams
Du stulpeliai vartams

Lapas B Nr. 59
Tikslai

Pratimai.

Mokymas 15’
Technika:
Žaidimas

Nurodymai :
Žaidimas 2 x 1 vartininką, 8 m x 16 m į vienus 5 m vartus.
Smūgiuoti kamuolį į vartus galva. Kamuolį perduoda parteris.
Vienas žaidėjas iš A komandos meta kamuolį savo
partneriui, kuris smūgiuoja jį galva į vartus.
Jei nėra įvarčio arba kamuolys išeina už žaidimo ribų,
kamuolys pereina varžovui.
Galimybė smūgiuojant galva kamuolį grąžinti savo
partneriui. Kas 2’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo sistemą.
Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1, D2…)
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralošia, nusileidžia.
Jei lygu - traukiami burtai.
Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris pirmavo paskutinį kartą.
Kamuolys duodamas tam, kuris pralaimėjo.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x 3, 15 m x 15 m plotas, dveji 3 m vartai.
Sudaryti vienodo paj4gumo žaidėjų grupes po penkis.
Puolėjai smūgiuoja į abejus vartus.
Puolėjai startuoja nuo jų vartų linijos vienas po kito,
po to iš šono. Gynėjas bėga nuo jų vartų linijos, iš centro, po
to iš šono. Kai tik išbėga puolėjai, pradeda rungtyniauti gynėjai.
Kai gynėjas paliečia kamuolį tris kartus, pakartoti
situaciją nuo pradžių. Kai kamuolys išeina į užribį, pakartot
situaciją iš pradžių. Kas 1’30 keisti gynėją.
Pastaba: gerai paruošti žaidimo aikštelę.
Gynėjus ir puolėjus pažymėti skirtingomis spalvomis.
Pasisekimo kriterijus – kuo daugiau įvarčių.

Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
-kamuolio smūgiavimas į
vartus galva.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
pratimas
Mažesnis žaidėjų kiekis
puolant.
Gynėjų tikslai:
- suklaidinti varžovą
driblingu, klaidinamuoju
judesiu,
- užimti laisvą plotą,
- saugoti kamuolį ir sulaukti
pagalbos

Priemonės
Lėkštelės
Du kamuoliai penkiems
Du stulpeliai vartams

Lėkštelės
Kamuolys penkiems
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Pertrauka 05’
Lankstumas
Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas
Kokia bebūtų mano vieta, aš
bandau atkovoti kamuolį
Rungtynių tikslai:
-greitai atkovoti kamuolį
visiems kartu spaudžiant
varžovąpuolimo pusėje

Lapas A Nr. 60
Tikslai
Apšilimas 10’
Grupės dėmesio
koncentravimas
Teminis žaidimas kojomis:
įmušti į vienus vartus, o po
to - į kitus.

Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu
Tobulinimas 10’
Lavinti greitumą,
vikrumą:
Estafetė
Greitumas.
Šuoliukai pagrindine ir
nepagrindine kojomis.

Raumenų tempimo pratimai. Parodyti paprastus pratimus (10”-15” kiekvienam pratimui).
Nurodymai: antraisiais metais laisvas žaidimas 9 x 9 aikštėje futbolui devyniems.
Žaidimas 7 x 7, į dvejus vartus futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.
Nubrėžti vidurio liniją.
Vos tik vartininkas bando atmušti kamuolį ar
išmuša jį, joks žaidėjas neturi būti savo gynybinėje pusėje.
Kamuolio atkovojimas atliekamas atakuojant kamuolio turėtoją
Pastaba: priversti žaidėjus greitai užimti savo pozicijas ir sutrukdyti
varžovų atakai.
Priversti žaidėjus keliese atakuoti kamuolio turėtoją.

Pratimai.
Nurodymai :
Žaidimas 5 x 5, 20 m x 30 m, penki 4 m vartai.
Išdėlioti keturis vartus aikštės kampuose ir vienus viduryje.
Įvartis, kai kamuolys perduodamas partneriui per vienus
iš penkių vartų
Įvartis užskaitomas iš abiejų vartų pusių. Abi komandos
puola ir gina visus vartus. Laisvas žaidimas, kamuolys
liečiamas tik kojomis.
Pastabos: jei komanda, kuri gina vienus vartus, atgauna
kamuolį, jis turi smūgiuojamas į kitus.
Priversti žaidėjus pirma įmušti į vienus, o tik po to - į kitus vartus.
Keisti vartus po kiekvieno įvarčio
Technikos v eiksmas. Sutabdyti kamuolį silpnosios kojos padu, po to paridenti (nugara į vartus) stipriosios kojos padu pasisukant ir
keičiant kojų padėtį (dirbama stabdant kamuolį ir nestabdant).
Nurodymai:
Rungtyniauja dvi komandos.
8 metrai
Žaidėjas bėga su kamuoliu rankose, peršoka per dvi
lėkšteles pirmyn, po to per vieną grįžta atgal viena koja +
viduryje distancijos jis meta kamuolį treneriui,
kuris jam jį grąžina.
Žaidėjas pagauna kamuolį ir grįžęs paliečia
partnerį. Taškas komandai, laimėjusiai rungtį.
Keisti lėkščių padėtį ir nuotolį tarp jų.
Variantai:
šuoliukas viena koja – dešine, šuoliukas viena koja kaire,
abiem kojom, pakaitomis kaire-dešine.
Pastaba: pratimą kartoti du-tris kartus.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams

Priemonės
Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
10 stovelių penkiems
vartams
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Lėkštelės
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui

Mokymas 15’
Technika:
pratimas
Kamuolio smūgiavimas į
vartus galva:
smūgio tikslumas,
apskaičiavimas, dvikova

Lapas B Nr. 60
Tikslai
Mokymas 15’
Technika:
žaidimas.
Teminis žaidimas
rungtyniaujant:
Kamuolio smūgiavimas į
vartus galva.

Mokymas 15’
Individuali taktika:
Pratimas
Mažesnis žaidėjų kiekis
puolant.
Gynėjų tikslai:
-suklaidinti varžovą
driblingu, klaidinamu
judesiu,
-kuo greičiau užimti laisvą
plotą ir išvengti varžovo
sugrįžimo.
Pertrauka 05’
Veiksmai su kamuoliu

Nurodymai:
Žaidimas 4 x 4, vartininkai ir kamuolio perdavėjai.
Plotas 8 m x 8 m, dveji 5 m vartai.
A meta kamuolį rankomis vienam iš savo partnerių.
Žaidėjas pasitinka kamuolį ir smūgiuoja jį galva į vartus.
Varžovai gali perimti kamuolį ir smūgiuotų į vartus,
bet jie neturi teisės pašokti ar atsitraukti.
Kamuolį pakaitomis meta kiekviena komanda.
Kas 2’-3’ keisti kamuolį paduodantį žaidėją iš kiekvienos
komandos.
Pastaba:
tikslas - mokytis smūgiuoti galva.

Pratimai.
Nurodymai:
Žaidimas 2 x 2 be vartininko, 8 m x 8 m plote, dveji
4 m pločio vartai. Smūgiuoti kamuolį į vartus galva. Kamuolį perduoda
partneris. Žaidėjas iš A komandos meta kamuolį savo
partneriui, kuris pasitinka kamuolį ir smūgiuoja jį galva į
vartus. Jei kamuolys liečia žemę arba išeina už
žaidimo ribų, jis atitenka varžovui. Galimybė smūgiuojant galva kamuolį grąžinti
savo partneriui. Kas 2’30 keisti varžovą panaudojant pakilimo-nusileidimo
sistemą. Kiekvienas susitikimas atitinka vieną lygį (D1, D2…)
Žaidėjas, laimėjęs vieną lygį, pakyla. Kuris pralaimi, nusileidžia.
Jei lygu - traukiami burtai. Jei lygiosios kartojasi - laimi tas, kuris
pirmavo paskutinį kartą.
Kamuolys atitenka tam, kuris pralaimėjo.
Nurodymai :
Žaidimas 2 x 3, 15 m x 15 m plote, į dvejus 3 m pločio vartus.
Sudaryti vienodo lygio žaidėjų grupes po penkis.
Puolėjai smūgiuoja į abejus vartus. Vienas gynėjas žaidžia kaip
vartininkas ir gali žaisti aikštėje. Puolėjai bėga vienas po kito iš centro,
po to iš šono. Gynėjas bėga nuo varžovo vartų linijos
Kai tik išbėga puolėjai, pradeda rungtyniauti gynėjai.
Kai gynėjas paliečia kamuolį tris kartus, pakartoti situaciją
iš pradžių. Kas 1’30 keisti gynėją.
Kai kamuolys išeina į užribį, pakartoti situaciją nuo pradžių.
Pastaba: vartininkas ginasi rankomis visoje žaidimo aikštėje.
Pasisekimo kriterijus – kuo daugiau įvarčių.
Pasikelti kamuolį: kamuolys padėtas ant žemės tarp dviejų pėdų, pasikelti kamuolį suspaudžiant jį pirštų galais. Junginys- ruletė:
kamuolys suspaustas tarp pėdų (viena už kitos), pasikelti kamuolį aukštyn, išspiriant kulnu

Lėkštelės
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui
Keturi stulpeliai
dvejiems vartams
Skirtingų spalvų
marškinėliai

Priemonės
Lėkštelės
Kamuolys keturiems
Keturi stulpeliai dvejiems
vartams

Lėkštelės
Kamuolys penkiems
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai dvejiems
vartams
Po kamuolį kiekvienam
žaidėjui

Mokymas 20’
Kolektyvinė taktika:
žaidimas.
Kokia bebūtų mano vieta, aš
bandau atkovoti kamuolį.
Žaidimo tikslai:
- žaidėjams kuo greičiau
prisitaikyti prie naujos
kamuolio buvimo vietos.

Nurodymai: antraisiais metais laisvas žaidimas 9 x 9, aikštėje futbolui devyniems.
Žaidimas 7 x 7, su vartais futbolui septyniems.
Taisyklės futbolui septyniems.
Nubrėžti dvi linijas išilgai aikštės.
Vidurinė zona platesnė nei kitos dvi šoninės
Kai kamuolys patenka į dešinės pusės šoninę zoną, joks
žaidėjas neturi gintis kairėje šoninėje zonoje ir atvirkščiai
Po garsinio signalo, treneris įmeta kitą kamuolį
į priešingą šoninę zoną) vietoj to, su kuriuo žaidė.
Pastaba: zonas pažymėti skirtingomis spalvomis.
Priversti žaidėjus matyti, kur jie yra ir kur jie turi bėgti.

Lėkštelės
Vienas kamuolys
Skirtingų spalvų
marškinėliai
Keturi stulpeliai dvejiems
vartams

Išvados
Mūsų programos turinys yra pagrįstas darbu, kuris turi būti atliktas šio amžiaus kategorijoje siekiant
tobulėjimo ir užpildant ankstesniojo rengimo spragas. Laipsniškas ir nuoseklus mokymas yra
vienintelis tikslas rengiant jaunuolį perėjimui į kitą amžiaus kategoriją. Tai tikslas, kurio reikia
siekti viso šio įvadinio sportinio rengimo metu.
Kiekvienas pratimas yra tik mintis treneriui, kuri turi būti modeliuojama ir pritaikoma priklausomai
nuo žaidėjų meistriškumo. Jei trenerio reikalaujamas darbo turinys yra per lengvas ar per sunkus,
vaikui bus neįdomu ir visas darbas virs nesėkme. Būtent treneris yra atsakingas už tai, kad žaidėjui
neįdomu, nesiseka, o ne žaidėjas. Turėti šią pratybų programą patariame kiekvienam treneriui. Ji
padės jauno futbolininko mokyme išvengti chaotiškumo, siūlo optimalius pratimus, kad žaidėjai
jaustų susidomėjimą ir motyvaciją - toks yra reikalavimas, norint turėti pastovų tobulėjimą.
Treneris nori, kad jo auklėtiniai pasiektų puikią sportinę formą, būtų stipresni už bendraamžius.
Norėti būti čempionu - pagirtina, tačiau ne bet kokia kaina. Jie ateina į aikštę pirmiausia žaisti,
leiskime jiems džiaugtis tuo ir atsižvelkime į jų jauną amžių. Tikrosios varžybos ir pergalės bus
vėliau.
Būtina, kad treneris ir žaidėjas iš to, ką daro, patirtų malonumą ir suprastų, kad kamuolys ir
futbolo žaidimas jiems turėtų būti svarbiausia.
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