
I fazė (baziniai judėjimo įgūdžiai) 

Įvairiakrypčiai šuoliukai vietoje abiem ir viena kojomis (galimi įvairaus tempo variantai, priklausomai nuo 
ugdytinių gebėjimų) 
 
Šuoliukai per liniją: 

• veidu į liniją abiem kojomis 

• šonu į liniją abiem kojomis 

• veidu į liniją viena koja 

• šonu į liniją viena koja 

• apžergus liniją kryžiuojant 

• apžergus liniją kas antrą kartą nusileidžiant abiem, o kas antrą – viena koja 

• apžergus linija su 180 laipsnių posūkiu 
Pratimų variacijos kopėtėlėse (galima atlikti viena arba dviem kojomis) 

• pirmyn 

• atgal 

• šonu 

• įstrižai 

• slalomo šuoliukai 

• du pirmyn, vienas atgal 

• du atgal vienas pirmyn 

• su posūkiais 

• pakaitiniai šuoliukai 
„Jumping jack“ ir jo variacijos (galima kopėtėlėse) 

Pratimų variacijos su kryžiumi 

Pratimai distancijoje: 
Maži šuoliukai abiem kojomis pirmyn su rankų mostu (tas pats ir atgal) 
Šuoliukai šonu 
 „Elniuko“ šuoliai nuo kojos ant kojos 
„Elniuko“ šuoliai viena koja 
Ejimas pasišokinėjant 
Skippingo variacijos 
Žingsnis-šuolis 
Power skip 
Žingsnis + galingas atsispyrimas viena koja aukštyn su rankų mostu 
Žingsnis + galingas atsispyrimas abiem kojom aukštyn su rankų mostu 
 
 

II fazė – nusileidimas ir jėgos amortizavimas 

Nusileidimo imitavimo pratimai be šuolio 
Atsispyrimas po įtūpsto pirmyn 
Greiti pasistiebimai 
 

Įstrįži šuoliai pirmyn nuo kojos ant kojos 
Šuolis iš pritūpimo su pauze (su rankų mostu ir be jo) 
Šuolis į tolį iš vietos 
 „Lipnūs“ šuoliukai 



„Pogo“ šuoliukai 
Šuoliai iš mirties traukos viena koja 
Šuolis iš pritūpimo plačiai – siaurai (in and out) 
Snieglentininko šuoliai (apsisukant 180 laipsnių, viena ranka paliečiant žemę) 
Slidininko šuoliai (ilgi, įstriži dviem kojomis) 
Ilgi šoniniai šuoliai dviem kojomis 
Čiuožėjo žingsniai 
Sprinterio šuolis (vienas žingsnis iš žemo starto padėties) 
 
„Susiminkštinimo“ pratimai 
Dviejų šuolių variacijos – trumpas + ilgas 
Vienas ilgas + vienas trumpas priešinga kryptimi 
Šuolis šonu + šuolis pirmyn viena koja 
 
Nusileidimas po šuolio per barjerą: 
Dviem kojomis, viena koja, su posūkiais 
Su papildomu barjeru ir šuoliu kita kryptimi 
 
 

Pratimai  su pakyla: 
Užšokimas ant paaukštinimo dviem kojomis 
Užšokimas ant paaukštinimo viena koja 
Užšokimas ant paaukštinimo atsispiriant dviem, nusileidžiant viena 
Užšokimas ant paaukštinimo su posūkiu 
Nušokimas nuo paaukštinimo dviem kojomis 
Nušokimas nuo paaukštinimo viena koja 
 
Nusileidimas trukdant 
 

III fazė – pliometrinė jėga 

Šuoliai iš padėties sėdint (viena, dviem kojomis, su pėdų pakėlimu prieš šuolį ir t.t.) 
Šuoliai iš pritūpimo 
Šuoliai iš negilaus įtūpsto (pėdos ne lygiagrečiai) 
Šuoliai iš įtūpsto 
Šuoliai aukštyn iš įtūpsto, kai atsispiriama ir nusileidžiama viena koja 
Daugiašuoliai (lėti, dviem ir viena kojomis) 
Ilgi įstriži šuoliai atsispiriant viena koja ir nusileidžiant ant kitos, su pauze, paliečiant ranka grindis 
Tas pats, tik akcentuojamas šuolio aukštis 
Pakaitiniai įtūpstai 
 „Pogo“ šuoliai su rankų mostu ir be mosto 
„Pogo“ šuoliai viena koja 
Šuolis aukštyn dviem kojomis po vieno žingsnio 
Šuoliai pritraukiant kojas („Kengūra“) 
„Kengūra“ viena koja 
Pogo „Kengūra“ 
Šuolis iš padėties „pusiau atsiklaupus“ 



Šoninis šuolis iš padėties „pusiau atsiklaupus“ 
Tas pats + šuolis abiem kojom pirmyn 
Šuolis iš padėties atsiklaupus 
Tas pats + šuolis aukštyn iš pritūpimo 
Tas pats tik šuolis viena koja 
Šuolis iš padėties atsiklaupus + šuolis tolyn 
Šuolis iš padėties atsiklaupus + užšokimas ant pakylos 
 
Barjerai 
 
Šuoliai vietoje per barjerą (šoniniai) 
Tas pats, tik viena koja (variantai – su pauze ir be pauzės) 
Šuoliai vietoje per barjerą pirmyn – atgal  
Tas pats, tik viena koja (variantai – su pauze ir be pauzės) 
4 barjerų ratas 
Šuoliai per neaukštus barjerus (išrikuotus eilėje) 
 
Pakyla 
 
Atsispyrimai nuo pakylos 
Pakaitiniai užlipimai ant pakylos arba dėžės 
Užlipimas ant pakylos arba dėžės šonu 
Perlipimai per dėžę šonu 
Šuolis į gylį ir jo variacijos dviem kojomis, viena koja, su posūkiais 
Šuolis viena koja iš padėties, kai kita koja ant pakylos  (su pauze) 
Tas pats, tik be pauzės 
Tas pats, tik pritraukti kelį aukštyn 
 
Reakcijos į garsą variantai 
 
 

IV fazė – pliometrinis galingumas 

Kieto kojos pastatymo ir stabilizacijos pratimai 
 
„Pogo“ šuoliai su minimaliu kojų lenkimu 
Šuoliai po nušokimo (drop jumps) 
Šuoliai per  barjerus 
Reaktyvūs šuoliai į tolį 
Daugiašuoliai 
Šuoliažingsniai 
 
 

Pliometriniai pratimai viršutinei kūno daliai 

Atsispaudimai atsispiriant rankomis ir pašokant 
Atispaudimai įtraukiant kimštinį kamuolį 



Tas pats, tik suplojant 
Šuoliuojantis voras 
 
Kartu su kojomis 
Pratimai su kimštiniu kamuoliu 
Išmetimas tolyn, galingai atsispiriant ir pašokant dviem kojomis 
Tas pats, tik aukštyn 
Išmetimas tolyn iš apačios tiesiomis rankomis, galingas šuolis kojomis 
Išmetimas pašokant iš įtūpsto 
Išmetimas tolyn per save pašokant 
Šuolis aukštyn iškeliant kimštinį kamuolį 
Tas pats, tik kas antrą kartą pašokti be kamuolio 
Kimštinio kamuolio išmetimas tolyn pėdomis 
 
Kimštinio kamuolio metimas į sieną nuo krūtinės stovint 
Kimštinio kamuolio metimas į sieną nuo galvos stovint 
Tas pats, tik dedant žingsnį  
Kimštinio kamuolio metimas į sieną iš posūkio tiesiomis rankomis 
Kimštinio kamuolio metimas į sieną iš posūkio stumiant viena ranka 
Tas pats, tik iš dviejų žingsnių įsibėgėjimo 
Kimštinio kamuolio smūgiavimas žemyn stovint 
Kimšinio kamuolio smūgiavimas žemyn stovint ant vienos kojos 
Tas pats tik su liemens rotacija 
Kimštinio kamuolio metimas aukštyn iš apačios 
Kimštinio kamuolio metimas aukštyn gulint ant nugaros 
Kimštinio kamuolio metimas į sieną klūpint nuo krūtinės 
Tas pats, tik nuo galvos 
Kimštinio kamuolio metimas aukštyn iš apačios klūpint 
 
 
Pratimai su gumomis rankų greičiui 
 
 


