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Vieta: peldbaseins
Nepieciešamie resursi/inventārs: dēlītis/pludiņš, pleznas( īsas un mīkstas)
Uzdevumi:   •  slīdējums uz muguras  
   •  kāju darbība kraulā uz muguras
   •  roku darbība brasā 
   •  kustību saskaņošana kraulā uz krūtīm
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Slīdējums uz krūtīm vai uz muguras 
ar plaukstu un pēdu saliekšanu un 
iztaisnošanu. 

Slīdējums uz muguras ar dažādiem 
roku stāvokļiem ar aizvērtām acīm.

Uz muguras. Rokas aiz 
galvas taisnas,  ar dažādu
 kāju amplitūdu un galvas stāvokli.
Ar un bez pleznām.

Uz muguras. Viena roka aiz 
galvas taisna, otra lejā; roku 
maiņa pēc 12 īrieniem ar kājām.

Ar rokām brasā, ar mazo pludiņu 
(dēlīti) starp kājām.

Ar rokām brasā, ar pludiņu starp 
kājām, izteikti plašs īriena sākums, 
elpot uz katru otro īrienu.

Krauls bez roku izcelšanas no ūdens 
( suniski). Peldēšana ar ieelpu pēc 
katra īriena; uz labo un uz kreiso 
pusēm. Ar un bez pleznām.

Krauls bez roku izcelšanas no ūdens  
(suniski). Peldēšana elpojot
uz katru 3 īrienu; uz katru 5 īrienu.
Ar un bez pleznām.

Salīdzināt  ūdens 
pretestības izmaiņas pie 
dažiem roku un kāju 
stāvokļiem.

Izjust ķermeņa muskuļu 
tonusu pārvietojoties 
ūdenī bez acu kontroles.

Efektīvai kāju darbībai.

Ķermeņa pozīcijas un 
kustību virziena izjūtai.

Stabilam muguras un 
gurnu joslas stāvoklim 
īriena laikā.

Labākai ūdens izjūtai 
īriena sākumā.

Kontrolēt ķermeņa 
stāvokli, izjust ūdens 
pretestību ieelpas laikā

Kontrolēt ķermeņa 
stāvokli, izjust starpību 
peldot ar un bez 
elpošanas.

Mainīt plaukstu un pēdu 
stāvokļus pēc 2-3 sek.

Regulēt ķermeņa līdzsvaru 
ar galvu un apakšējo 
muguras daļu.

Izjust ūdens pretestības 
un ātruma izmaiņas.

Rokas taisnas. Saglabāt 
kustības virzienu uz 
priekšu.

Ķermeņa un galvas 
kustības virziens taisni uz 
priekšu.

Roku kustība vairāk uz 
sāniem, ne kā uz leju.

Pēc ieelpas atgriezties 
horizontālā pozīcijā

Saglabāt peldēšanas 
ātrumu un ritmu ieelpas 
laikā.
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VISPĀRĒJĀS
SAGATAVOTĪBAS 

TESTI



Nepieciešamais aprīkojums vispārējās fiziskās sagatavotības testiem
• auguma garuma mērs
• svari 
• hronometrs 
• mērlente
• vingrošanas paklājs
• ķegļi
• 50 cm garš, 4 cm augsts un 3 cm plats metāla vai koka stienis, segts ar 

neslīdošu materiālu (maksimālais biezums 5 mm), kas stipri piestiprināts pie 
stieņa. Stienim piestiprināti 2 balsti (15 cm gari un 2 cm plati), kas nodrošina 
stabilitāti.

• speciāli izgatavota kaste, kuras garums 35 cm, platums 45 cm, augstums 32 
cm. Augšējās plates izmēri: garums 55 cm, platums 45 cm. Šī augšējā plate, pret 
kuru atspiežas kājas, stiepjas 15 cm pāri vertikālajai malai, ja tiek testēts bērns 
un 25 cm pāri vertikālajai malai, ja tiek testēts pieaugušais. Augšējās plates vidū 
ir iezīmēta skala no 0 līdz 50 cm.

1. Auguma garuma noteikšana – auguma garumu mēra pacientam stāvot taisni, kājām 
kopā, piespiežot papēžus, muguras krustu rajonu, lāpstiņas un pakausi pie sienas. 
Nosaka auguma garumu centimetros.

2. Ķermeņa svara noteikšana – pacients minimāli apģērbts nostājas uz svariem un 
nosaka ķermeņa svaru kilogramos.

3. Flamingo testa tehnoloģija (bērniem) – ķermeņa līdzsvara noteikšanai:
• Pirms testa iepazīstina skolēnu ar testa izpildes noteikumiem, lai samazinātu 

emocionālo faktoru ietekmi uz testa rezultātu.
• Skolēns sagatavojas testa izpildei.
• Skolēnam ļauj  veikt vienu mēģinājumu, lai iepazītos ar testu un pārliecinātos, 

ka instrukcija saprasta.
• Skolēns nostājas uz vienas (izvēlētas) kājas uz speciāla metāla/ koka  paliktņa 4 

cm augstumā no grīdas un otru kāja saliektu ceļgalā  (90 grādi) atceļ no grīdas.
• Kad skolēns gatavs, tiek ieslēgts hronometrs.
• Līdzsvara noturēšanai skolēns var balansēt ar brīvo roku.
• Skolēnam jānotur līdzsvars 1 minūti.
•  Katru reizi, kad skolēns zaudē līdzsvaru: pieskaras testētāja rokai, nolaiž lejā 

brīvo kāju vai skar grīdu, testu pārtrauc un apstādina hronometru.
•  Pēc katra pārtraukuma testu turpina līdz vienai pilnai minūtei.
• skaita cik reizes pacients 1 minūtes laikā atsāk testa veikšanu.
• Rezultātu – mēģinājumu skaitu minūtē – ieraksta rezultātu veidlapā.
• Testu veic tikai vienu reizi.

4. Testa „Sēdēt un sniegties” tehnoloģija – lokanības noteikšanai:
Pirms testa izpildes iepazīstina skolēnu ar testa izpildes noteikumiem.

• Ļauj skolēnam veikt vienu mēģinājumu, lai iepazītos ar testu un pārliecinātos, 
ka instrukcija saprasta.

• Skolēns sagatavojas testa izpildei.
• Skolēns apsēžas uz grīdas ar taisnām kājām, tās pieliekot pie kastes malas.

VISPĀRĒJĀS FIZISKĀS 
SAGATAVOTĪBAS
TESTI, TO METODIKA
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• Skolēns  nostājas aiz līnijas, vienu kāju novietojot tieši pie līnijas.
• Testētājs dod signālu „HOP!” un ieslēdz hronometru.
• Skolēns skrien pēc iespējas ātrāk, līdz otrai līnijai, kas atrodas 5 m attālumā, ar 

abām kājām šķērsojot to.
• Apgriežas un skrien atpakaļ šķērsojot ar abām kājām starta līniju.
• Testētājs seko, lai bērns šķērso līnijas ar abām kājām.
• Testētājs skaļi ziņo bērnam veikto reižu skaitu.
• Testētājs reģistrē laiku, kad skolēns šķērso starta – finiša līniju ar vienu kāju.
• Testu veic tikai vienu reizi.

6.    Piecēlienu testa tehnoloģija – ķermeņa spēka jeb vēdera preses muskulatūras       
        izturības noteikšanai:

• Pirms testa izpildes Testētājs iepazīstina skolēnu ar testa izpildes noteikumiem.
• Testētājs ļauj skolēnam veikt vienu mēģinājumu, lai iepazītos ar testu un 

pārliecinātos, ka instrukcija saprasta.
• Skolēns sagatavojas testa izpildei, apsēžas uz vingrošanas paklāja, ceļgali 

saliekti 900 leņķī, papēži un pēdas piespiesti paklājam un  rokas sakrustotas uz 
krūtīm.

• Testētājs tur skolēna kājas.
• Uzsākot testu, Testētājs ieslēdz hronometru, lai noteiktu laiku – 30 sekundes.
• Testa izpildes laikā skolēns noguļas uz muguras, ar lāpstiņām aizskarot paklāju, 

un atgriežas sēdus pozīcijā, ar rokām (elkoņiem) skarot ceļgalus, roku pirksti 
fiksētas pie pleciem. 

• Testētājs skaita veiktos piecēlienus 30 sekunžu laikā un seko, lai tie tiktu izdarīti 
pareizi.

• Testu veic tikai vienu reizes.

• Pietur skolēna ceļgalus, lai tos nevarētu saliekt.
• Skolēns roku pirkstu galus uzliek uz kastes augšējās plates malas.
• Skolēns noliecas, lēnām un pakāpeniski sniedzas ar roku pirkstu galiem 

iespējami tālu uz priekšu pa kastes augšējo plati.
• Uz neilgu laiku notur rokas šādā stāvoklī – vistālākajā pozīcijā, kuru var 

aizsniegt.
• Testu „Sēdēt un sniegties” var veikt divas reizes.
• Labāko rezultātu – attālumu (centimetros), ko skolēns spēj aizsniegt ar pirkstu 

galiem, ieraksta rezultātu veidlapā.

5. Testa „Atspoles skrējiens 10 x 5 m” tehnoloģija – skriešanas ātruma un veiklības 
noteikšanai:

• Pirms testa izpildes Testētājs iepazīstina skolēnu ar testa izpildes noteikumiem, 
lai samazinātu emocionālo faktoru ietekmi uz testa rezultātu.

• Testētājs ļauj skolēnam veikt vienu izmēģinājuma skrējienu, lai iepazītos ar 
testu un pārliecinātos, ka instrukcija saprasta.
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VISPĀRĒJĀS FIZISKĀS 
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Datums

Augums

Svars

Flamingo tests

„Sēdēt un sniegties” tests

Atspoles skrējiens 
10 x 5 m tests

Vēdera prese

Apmeklēto nodarbību sk.

cm

kg

reizes

cm

sek.

reizes

reizes
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