
      HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI 

PAZARTESİ SALI 

15 dk ısınma hareketleri(futbol) 

1.dizler önde çek 

2.ayaklar geride çek 

3.ayaklar yanda çek 
4.ayaklar içte çek  
5.öne sağ-sol ayak tekme savur 

15 dk dinamik açma germe hareketleri 
15 dk jimnastik temel sıçramalar; 
1.dikey sıçrama x5 
2.dikey sıçrama+diz çekme x5 
3.gergin bacak sıçrama x5 
4.açık bacak sıçrama x5 
5.şpagat sıçrama x5 

15 dk statik açma germe hareketleri 
 
 

15 dk ısınma hareketleri (jimnastik) 
1.el belde çift sıçrama 

2.küçük ayı hareketi 

3.büyük ayı hareketi 
4.şınav X10 
5.squad pozisyonu 

15 dk dinamik açma germe hareketleri 
15 dk merkez(core) bölge hareketleri; 
1.plank (2 dk) 
2. mekik  (max. Tekrar) 
3.ters mekik (max. Tekrar 
4.ters kol ters bacak sıçrayarak diz çekme (max. Tekrar) 
5.ters bant duruşu (2 dk 

15 dk statik açma germe hareketleri 
 

ÇARŞAMBA PERŞEMBE 

15 dk ısınma hareketleri (cardio) 

1.kurbağa sıçrama x5 
2.squat öne sıçrama x5 
3.ters kol ters bacak makas sıçrama (dinamik) 
4.yüksek çıkış kısa sprint x5 
5.360 d burgu x5  

15 dk dinamik açma germe hareketleri 
15 dk kondisyon çalışması; 
1. ip atlama (max. Tekrar) 
2.direnç lastiği kol çekme (her kol x25) 
3 direnç lastiği kol çekme (enseden x50) 

4 direnç lastiği bacak açma (yanda x20) 
5.direnç lastiği bacak açma (önde x20) 

15 dk statik açma germe hareketleri 
 

15 dk ısınma hareketleri (karma) 
1.kısa interval koşu (5 dk) 
2.ördek yürüyüşü 
3. ördek sıçrama 
4.topal köpek 
5.yan denge (dinamik) 

15 dk dinamik açma germe hareketleri; 
15 dk denge çalışması; 
1.ön denge duruşu 

2.yan denge duruşu 
3.planör 
4.pase duruş 
5.tabanca oturuş(dinamik+ max tekrar 

15 dk statik açma germe hareketleri 
 

CUMA CUMARTESİ 

15 dk ısınma hareketleri (step-aerobik) 
1.step tahtasında sağ-sol ayak dinamik çalışma 
2.step tahtası çift ayak sıçrama 
3.bosuball dinamik squad x5 

4.yan bant poz.direnç lastiği ile bacak açma x10 

5.step tahtasından 360d burgu sıçrama 

15 dk dinamik açma germe hareketleri 
 15 dk step-aerobik çalışması; 
1.ters kol ters bacak makas (öne -step tahtasında)x10 
2.ters kol ters bacak makas (yana x10) 

3.bosuball üzerinde sağlık topu ile squad(3 dk) 

4.bosuball üzerinde planör(max.tekrar) 
5.bosuball üzerinde sağlık topu ile tabanca(max.tekrar) 

15 dk statik açma germe hareketleri 
 

15 dk ısınma hareketleri (buza yönelik kara) 
1.step tahtasında 180d burgu+çıkış x5 
2.step tahtasında 360d burgu +çıkış x5 

3.step tahtasında waltz jump + çıkış x5 
4.çember (iki yöne x5) 
5.elsiz çember (iki yöne x5) 

15 dk dinamik açma germe hareketleri 

15 dk jump ve spin çalışması (kara); 
1.step tahtasında waltz jump x5 
2.step tahtasında axel jump x5 

3.spinner üzerinde spin hareketleri (max tekrar) 

4. bosuball üzerinden waltz jump x5 

5. bosuball üzerinden axel jump x5 

15 dk statik açma germe hareketleri 
 

NOT: Dinlenme PAZAR günüdür. 

Korona virüs hastalığı nedeniyle sporcularımızın çalışmalarına evde devam edebilmeleri için yapmış 

olduğum antrenman çalışma programı yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

                                                                                                                       Antrenörün Ad Soyadı: 
                   Birce ATABEY 


