
 

       PATVIRTINTA 
       Druskininkų sporto centro direktoriaus 
       2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V1-29 

 
DRUSKININKŲ SPORTO CENTRO KREPŠINIO BERNIUKŲ (GIM. 2006-2007 M.) 

TREČIŲ METŲ MEISTRIŠKUMO UGDYMO GRUPĖS INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 
 

Tikslas- tęsti mokomąjį ugdomąjį darbą nuotoliniu mokymo būdu, mokant savarankiškai dirbti 
pagal trenerio sudarytus individualius planus. 

Uždaviniai: 

4. Kompleksiškai lavinti fizines ypatybes,  
5. Suteikti krepšinio sporto šakos teorinių žinių. 
6. Laikotarpis – nuo 2020 m. kovo 30 d. 

Grupė Tema Šaltiniai (nuorodos) Pastabos ir 
atsiskaitymai 

Teorija: https://www.youtube.com/wa
tch?v=bc8yjTOp1kU 

Krepšinio įgūdžių 
formavimo teorija ir 
praktika. NBA 
žaidėjų treniravimo 
aspektai. 

Asmens higiena http://www.svietimonaujienos
.lt/asmens-higienos-igudziu-
ugdymas-projektas-
galiu/https://www.youtube.co
m/watch?v=u3fsjqVTsi8 
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/
asmens-higiena 

Skaityti ir naudoti 
praktikoje. 

Teisėjavimo taisyklių 
reikalavimų naujovės 

FIBA krepšinio taisyklių 
supažindinimas. 
Interpretacijos galiojančios 
Nuo 2019 m. Sausio 31 
dienos. 
http://www.krepsinioteisejum
okykla.lt/files/FIBAOfficialIn
terpretationsJAN2019_2ndEd
ition-Y_Final.pdf 

Susipažinti su 
taisyklių naujovėmis 
ir atsakyti į trenerio 
pateiktus klausimus 
(Facebook sukurtoje 
grupėje). 
 

Krepšinio varžybų 
stebėjimas ir 
analizavimas. 

YouTube Pasirinkti norimas 
varžybas ir stebėti ir 
analizuoti savo 
pozicijos žaidėjo 
žaidimą. 

3 m. 
meistriškumo 
ugdymo grupės 

Bendras fizinis parengimas: 
 � Rytinės 

mankštos kompleksas 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=p-7TSi_GlMY 

Rekomenduojame 
daryti kiekvieną rytą 
namuose. 
 
 

 � Tempimo https://youtu.be/H7EzpGtWF Rekomenduojame 



 

pratimai; SM 
 

daryti namuose 
kiekvieną dieną 
antroje dienos 
pusėje. 

 � Efektyvi pilvo 
preso treniruotė; 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=4h_Lu8xe_fY 

Efektyvi pilvo preso 
treniruotė 
neatsistojant nuo 
kilimėlio. 
Rekomenduojame 
daryti namuose 
kiekvieną dieną 
antroje dienos 
pusėje. 

 � Pratimas 
šuoliui ir kojų 
raumenims stiprinti; 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=GrpkuIEGxq4&t=3s 

Pagerink savo 
šuoliuką ir 
sustiprink kojas. 
Rekomenduojame 
daryti sporto 
aikštyne kiekvieną 
dieną antroje dienos 
pusėje. 

 � Dozuotas 
vaikščiojimas lauke. 

 Rekomenduojama 
miške iki 1 val. 

 
*Namuose atliekat pratimus, neturint kamuolio galite naudoti ir vandens plastikinius butelius. 
 

� Šie individualūs planai grupių mokiniams bus pateikti sukurtoje FACEBOOK grupėje, prie 
kurio prisijungę visi treniruojami sportininkai. 

 
� Treneris paskelbė individualius planus ir testus  bendrai grupėje, sportininkai, kiekvienas 

individualiai, atsiskaito treneriui  į Messenger. 
 

SAVIŠVIETA IR NAUDOJAMI ŠALTINIAI: 
 
www.pedagogas.lt – išklausyta paskaita: 
”Įrankiai ir mokymosi platformos efektyviam nuotoliniam mokymuisi” 
 
Sportininkų mokymo centras : 

� A.Skurvydas 
� R.Stukas 
� S.Alksnio 

Švietimo ir sporto naujovių sekimas internetinėse svetainėse. 
 

BENDRO FIZINIO PRATIMAI  NAMUOSE 

Sportas namuose yra tai, ką renkasi tie, kurie negali sau leisti įsigyti sporto klubo 
abonemento, neturi laiko ar gėdijasi įžengti į sporto salę. Ši pratimų skiltis yra specialiai šiems 
žmonėms. Pratimai namuose – jiems nereikalinga jokia įranga – tiesiog raskite truputį laisvo 
ploto namuose ar lauke. Kai kuriuos pratimus galite pasunkinti su specialiomis gumomis ar kita 
nebrangia ir daug vietos neužimančia įranga. 



 

Nepamirškite, kad reikia nepersistengti, jeigu nesate sportuojantis ir jau šiandien 
startuojate su pratimais namuose. Visų pirma, tinkamai apšilkite: 

*Bėkite vietoje;  

*Sukite ratais riešus ir pečius;  

*Pasilankstykite į šonus bei pirmyn ir atgal. 

Apšilimas padės ne tik paruošti raumenis būsimam krūviui, bet ir aprūpins organizmą 
energija, sureguliuos širdies ritmą ir padės nusiteikti psichologiškai. 

Kai kuriems pratimas gali būti reikalingas kilimėlis, taipogi sportuoti gali būti daug 
smagiau su muzika. Išsijunkite televizorių ir telefoną – niekas neturi jūsų blaškyti. 
Susikoncentruokite į save, savo kūną. 

Pasirinkite pratimus pagal savo fizinį pasiruošimą. Vienos treniruotės metu galite 
treniruoti visą kūną arba suskirstyti treniruotes pagal atskiras raumenų grupes. Atlikite pratimus 
techniškai ir neskubant. Kai kurie nurodyti pratimai yra ganėtinai sudėtingi ir reikalaujantys tam 
tikrų įgūdžių, tad jeigu jų neturite – atlikite paprastesnius, lengvesnius pratimus. Nepatingėkite 
paanalizuoti kai kurių pratimų technikos. 

Po treniruotės nepamirškite tempimo pratimų. Tempimai jums padės atsipalaiduoti bei 
palaikyti tinkamą raumenų balansą. 

Ir nors sportas namuose nėra toks intensyvus bei stiprus kaip sporto salėje – nereikia 
numoti ranka į poilsį ar sveikesnę mitybą. Tad jau dabar pat meskite į šoną visą nesveiką maistą, 
gaminkitės namuose, skirkite laiko savo valgiaraščiui. Taip pat nestresuokite ir gerai išsimiegokite 
kiekvieną naktį! 

Dėmesio! Daug įvairių pratimų variantų prisidėtų turint tamprias gumas, skersinį ar 
vieną kitą svarmenį. Jeigu turite bent kažkokią įrangą. Neturint galite naudoti plastikinius butelius 
pripildant juos vandeniu, kurių talpa gali būti nuo 1.5l ir 5.0l. 

PRATIMAI NAMUOSE 

ATSISPAUDIMAI (KRŪTINĖ IR RANKOS) 

   

Pratimą atlikti 2 serijos 10 kartų.                 Pratimą atlikti 2 serijos 10 kartų. 



 

 

Pratimą atlikti 2 serijos 10 kartų.              Pratimą atlikti 2 serijos 10 kartų. 

 

Pratimą atlikti 2 serijos 10 kartų. 

KOJOS 

  

Pratimą atlikti 2 serijos 15 kartų.                          Pratimą atlikti 2 serijos 15 kartų. 



 

 

Pratimą atlikti 2 serijos 15 kartų.                                   Pratimą atlikti 2 serijos 15 kartų. 

SĖDMENYS 

  

Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                            Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų. 

 

Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                      Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų. 



 

 
Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų. 

NUGARA 

  

Pratimą atlikti 2 serijos 15 kartų.                         Pratimą atlikti 2 serijos 15 kartų. 

 

Pratimą atlikti 2 serijos 15 kartų.                       Pratimą atlikti 2 serijos 15 kartų. 



 

 
Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                       Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                           

  

Pratimą atlikti 2 serijos 15 kartų.                        Pratimą atlikti 2 serijos 15 kartų.                            

 
Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                        Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                            



 

 
Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                            

RANKOS 

  

Pratimą atlikti 2 serijos 10 kartų.                        Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                            

 



 

Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                      Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                          

 

Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                      Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                            

  

Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                      Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                            

 

PRESAS 

  



 

Pratimą atlikti 2 serijos 10 kartų.                       Pratimą atlikti 2 serijos 20 kartų.                        

 
Pratimą atlikti 2 serijos 15 kartų.                      Pratimą atlikti 2 serijos 15 kartų.   

 

Treneris         Algimantas Baranauskas 

____________________________ 


