KONSPEKT TRENINGOWY –)ZAJĘCIA INDYWIDUALNE W DOMU

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Grafika

Opis

Czas

1. Wyskoki z dotknięciem dłońmi o podłogę.
10 powtórzeń
2. Nożyce pionowe 30 sekund.
3. Przetaczanie
piłki
pod
uniesionymi
biodrami. Leżenie tyłem, kolana ugięte.
Ćwiczenie wykonujemy przez jednoczesne 25
uniesienie bioder (tzw. most) i przetoczenie
Min.
piłki pod nimi. 10 powtórzeń
4. Skip A z klaśnięciem między kolanami 20
sekund.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

1 seria to 4 ćwiczenia. Między ćwiczeniami
odpoczynek 30 sekund. Wykonujemy 4 takie serie,
między seriami odpoczynek 2 minuty.

1. Ball mastery. Wyzwanie- wykonaj jak
najwięcej kontaktów z piłką w czasie 30
sekund:
 Sole taps - biegnąc w miejscu, dotykaj
podeszwą piłki raz jedną, raz drugą nogą.
 Toe taps- biegnąc w miejscu dotykaj piłkę
wewnętrzną częścią stopy raz jednej, raz 25
drugiej nogi.
Min.
 Push pull inside - Przyciągnij piłkę do siebie
podeszwą stopy, następnie wewnętrzną
częścią stopy uderz piłkę. Powtarzaj element
raz jedną, raz drugą nogą
 Push pull laces - Przyciągnij piłkę do siebie
podeszwą
stopy,
następnie
prostym
podbiciem uderz piłkę. Powtarzaj element
raz jedną, raz drugą nogą
1 seria to 4 ćwiczenia. Między ćwiczeniami 1 minuta
przerwy. Wykonujemy 3 takie serie, między seriami
2 minuty przerwy.
2. Zwroty z piłką - zawodnik ma za zadanie
wykonać jak najszybciej prowadzenie piłki
między liniami oddalonymi od siebie o 5
metrów z wykonaniem 6 zwrotów.
Ćwiczenie wykonujemy 3 sposobami:
 Wykonanie zwrotu z wykorzystaniem
podeszwy
 Wykonanie zwrotu z wykorzystaniem
zewnętrznej części stopy
20
 Wykonanie zwrotu z wykorzystaniem pięty. Min
Ważne: wykonanie zwrotu następuje dopiero po
przekroczeniu linii. Mierzymy czas od pierwszego
dotknięcia piłki. Między każdym sposobem 2 minuty
przerwy.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Żonglerka- wykonaj 100 odbić piłki stopą.
Kiedy piłka spadnie na ziemię, zacznij od
liczby na której skończyłeś i odbijaj dalej.

20
Min.
2. Rozciąganie:
 Siad z nogami równolegle do siebie,
złączonymi w stopach; stopy pionowo do
góry. Następnie pochylamy tułów w przód,
ramiona wyprostowujemy w kierunku stóp
(wytrzymujemy 10 sekund) i wracamy do
pozycji wyjściowej. 10 powtórzeń
 Stanie na jednej nodze (najlepiej z
podparciem), druga noga ugięta w kolanie.
Chwytamy ręką za stopę w kostce i
przyciągamy ugiętą nogę maksymalnie do
góry(wytrzymujemy
10sekund).
5
powtórzeń na każdą nogę.

