
 

 

SK Nord treeningkava 04.-09.05.20                                                                                      

ESMASPÄEV 

• Soojendusjooks: 15min 

• Aktiivne võimlemine: 10min 

• Jooksuharjutused: 1) kekslemine 2) põlvetõste p jalaga + põlvetõste v jalaga 3) sääretõste p 

jalaga + sääretõste v jalaga 4) ristsamm külgsuunas mõlema küljega 5) galopp mõlema 

küljega 6) sirgete jalgadega jooks 

• Kiirendusjooks: 6x30m 

• Jooksud: 6x100m tagasi kõnni rahulikult 

• Sulghüpped edasi liikumisega: 1) otse 100x 2) selg ees 100x 3) p külg ees 100 4) v külg ees 

Harjutused toas 

1. Sumokükk ( jalad õlgadest laiemalt ) – 12 x 

2. Kosmonaut kätekõverdustega – 12 x 

3. Küljeplank ( külili, toetad käsivarrele, puusatõsted ) – 15x üks külg , 15 x teine külg 

4. Kätekõverdused – 12 x 

5. Kõhulihased ( jalgratas ) – 30 x 

6. Liikuvad väljaasted ( 12 x ühe jalaga, 12 x teise jalaga ) 

7. Mägironija ( toenglamang, põlve tood vastas küünarnuki juurde ) – 30x 

8. Kükist üleshüpped – 12 x 

• Lõdvestusjooks: 5min + venitusharjutused (4 ülakehale + 4 jalgadele) 

TEISIPÄEV 

• Soojendusjooks: 16min (1min sörkjooks + 1min kiirkõnd) 

• Aktiivne võimlemine: 10min 

• Jooksuharjutused: 6x30m vabalt valitud jooksuharjutused 

• Harjutused trepil ( Kui treppe ei ole, siis otsi väikese kallakuga muru või kruusakattega nõlv. 

Kui nõlva ka ei ole, siis tee harjutusi murul või kruusal umbes 20m).  Vaata videost: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hr5gBUKZcgo 

 Kordused. 2-3 seeriat 

1. Sulghüpped 

2. Sulghüpped parem külg ees 

3. Sulghüpped vasak külg ees 

4. Hüpped üle ühe astme 

5.Vasakul jalal hüpped igale astmele 

6. Paremal jalal hüpped igale astmele 

7. Vasak külg ees kiire ja sage jooks 

8. Parem külg ees kiire ja sage jooks 

https://www.youtube.com/watch?v=Hr5gBUKZcgo


9. Sage ja kiire jooks 

10. Pika sammuga jooks 

• Harjutused ülakehale raskustega (2l veepudelid või kel hantlid, siis hantlitega) 

Kordused: 4x10 

1. Õlatõste

 

2. Plankasendis raskuse 
tõstmine küljelt 
küljele 

       

3. Selili raskustega 
lendamine. 

 

        
4. Triitseps (hoia 

küünarnukid pea 
lähedal) 

 

5. Biitseps 
 

 

6. Raskustega lendamine 
 

 

 

 

KOLMAPÄEV 

 

• Õues 45min vabalt valitud jooks/ratas/rulluisk 

• Kereharjutused raskusega/palliga: Iga harjutus 30x Vaata videost: 

https://www.youtube.com/watch?v=sNesjpVvp2I 

• Sulghüpped 1) otse liikumisega 100x 2)selg ees 100x 3)p külg ees 100x 4) v külg ees 

• Venitusharjutused: 5 harjutust ülakehale ja 5 jalgadele, hoia 20sek. 

 

NELJAPÄEV 

• Soojendusjooks: 15min 

• Aktiivne võimlemine: 10min 

• Jooksuharjutused: 6x20m vabalt valitud 

• Kiirendused: 4x20m 

• Jalgade töö. Vaata videost: https://www.youtube.com/watch?v=B9nFMGzEVfw 

 

Tee kõiki harjutusi 3 seeriat ja 15 sek. Käed panevad jalad tööle! Kui kummituubi/linti pole, 

siis tee ilma. 

• Reaktsiooni/Vigurharjutused: 12x20m (tee 4 ära ja puhka 1min) 

Vali endale stardijoon/koht, vali harjutus või palu sõbral või vanemal valida, milles oled koha 

peal, teed 5sek harjutust ja käskluse peale jooksed kiiresti 20m. 

• Ringtreening raskusega, vaata videost https://www.youtube.com/watch?v=PqSE1ZC-

V8o&t=4s 

Soorita 2 seeriat ja igat harjutust 10x. 

https://www.youtube.com/watch?v=sNesjpVvp2I
https://www.youtube.com/watch?v=B9nFMGzEVfw
https://www.youtube.com/watch?v=PqSE1ZC-V8o&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=PqSE1ZC-V8o&t=4s


• Lõdvestusjooks: 5min 

REEDE 

• Soojendusjooks: 15min 

• Aktiivne võimlemine: Vabalt valitud harjutused või vaata videost: 

https://www.youtube.com/watch?v=o2D8g7Nueik 

• Ringtreening rätikutega. Vaata videost: https://www.youtube.com/watch?v=QUFFvksP_1c 

 

Kordused: 3x10 

1. Ristsamm taha 2. Mägironija 3. Väljaaste taha 4. Puusatõste 5. Kükis jala libistamine 

külgsuunas 6. Kätekõverdused + käe libistamine ette 7. Puusatõste + jala sirutus 8. 

Toengpõlvituses jalgade ringid 9. Toenglamangus jala kõverdamine diagonaalis. 

• Pöiaharjutused: https://www.youtube.com/watch?v=ax5-3nFm4Zg 

1)koos jalgadega 100x 2) p jalaga 50x 3) v jalaga 50x 4) v jalaga soki/pliiatsi tõstmine 30x  

5) p jalaga soki/pliiatsi tõstmine 30x  

• Venitusharjutused: 5 harjutust ülakehale + 5 harjutust jalgadele 

 

 

LAUPÄEV 

• 1,5h metsas matk( iga 15 min järel harjutused (Valikus: 3x10 väljaasted, 3x10 
kätekõverdused, 3x10 kükid ,3x10 kosmonaudid) 

Kerelihased: Vaata videost: https://www.youtube.com/watch?v=3wiEG8g1dVU&t=47s 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o2D8g7Nueik
https://www.youtube.com/watch?v=QUFFvksP_1c
https://www.youtube.com/watch?v=ax5-3nFm4Zg
https://www.youtube.com/watch?v=3wiEG8g1dVU&t=47s

