
Edzésterv 2020.04.16. 

Bemelegítés: 

1.  Szökdeljetek páros lábon folyamatosan legalább fél percig, a karokat is folyamatosan  

     használd előre és hátra lendítésekkel!  

2.  Szökdeljetek tovább szintén fél percig  ugyanígy, csak minden szökdelésnél végezzetek  

     csípőfordítást egyszer jobbra, egyszer balra. 

3.  Fogj a kezedbe egy-egy plüss figurát és állj terpeszállásba plüssök oldalsó középtartásban 

     A jobb kezedben lévő figurát előrehajlással tedd a bal lábad elé, majd emelkedj fel, ezt 

     követően a bal kezedben levőt tedd a jobb lábad elé és emelkedj fel. Ismételd az előre- 

     hajlást és keresztbe vedd fel az egyik plüsst, majd a másikat! Ezt a gyakorlatot ismételd  

     meg 5x. (tehát 5x pakolgasd le és vedd fel) 

4.  Guggolj le a plüssökkel a kezedben. Rugózz 2x guggolásban, karok oldalsó középtartásban,  

     majd nyújtsd ki a lában és hajolj előre nyújtott lábbal, a plüssökkel érintsd a talajt 2x. 

     Ezt a gyakorlatot végezd el 6x. Majd folytasd a gyakorlatot azzal a különbséggel, hogy a 

     törzshajlításnál lépj ki egyszer az egyik, aztán a másik irányba terpeszállásba. Szintén 6x. 

5.  Guggolj le, nyújtsd ki a jobb lábad oldalra, kezedben a kedvencek mellső középtartásban. 

     Vidd át a popsit a másik oldalra, úgy hogy minél mélyebben maradjon a testsúlyáthelyezés  

     közben a csípőd, majd vissza is! Egyensúlyozz, a plüssök maradjanak mellső középben. 

     Oda-vissza= 1 , ezt ismételd meg 6x. 

Fő rész:  

1.  Ülj le vállszéles terpeszülésbe hátul támasszal. Egyik kezedben legyen egy nagyobb, de 

     megfogható állatkaplüss. Emeld fel a csípőd, majd az állatkát tedd a pocakodra és ezt  

     követően ülj vissza le, hogy a plüss ne essen le. Majd emeld fel megint a csípőd és a másik  

     kezeddel vedd le az állatkát. 4x-4x tedd fel és vedd le a plüssöd.  

2.  Ülj le egy székkel szembe úgy, hogy a két lábad a szék két oldalánál legyen nyújtva. Dőlj. 

      hátra alkartámaszba. Emeld fel a lábakat és érintsd össze a bokákat a szék felett, majd  

      tedd vissza le terpeszbe. Ezt ismételd folyamatosan fél percig.  Tarts fél perc pihenőt,  

      majd ismételd meg még egyszer a lábemeléseket fél percig. 

3.   Önts a talajra apró játékokat, építőkockákat vagy hasonlót két kupacba. Tegyél egy kis  

      vödröt éljük. Most helyezkedj el úgy fekvőtámaszba, hogy a kis vödör a két kezed közé  

      essen, a lábaid tedd fel egy székre, ami megfelelő távolságra legyen, hogy egyenes legyen 



      a törzsed. Most egyszer az egyik aztán a másik kezeddel szedd bele a játék kockákat a  

      vödörbe. Figyelj, hogy a tested maradjon mindig egy vonalban!!!  

4.   Tegyél egy kupacba plüssöket. Feküdj le hason fekvésbe úgy, hogy a fejed előtt legyenek 

      plüssök. Emelkedj fel hátra homorítással, fogj meg egy plüsst és dobd fel az ágyra, vagy  

      az előbb használt székre. Legalább 10x. Aztán hajlítgass előre 10x terpeszállásban. Szedd 

      össze a plüssöket és ismételd meg a gyakorlatot ügyetlenebb kézzel is. Ezt követően még- 

      egyszer az egészet! 

5.   Helyezkedj el alkar fekvőtámaszba zárt lábakkal. Tedd ki a jobb lábad terpeszbe, majd  

      zárd vissza. Most a bal lábad következik terpeszbe és vissza! Ezt ismételd meg 6x-6x. 

      Figyelj arra, hogy a derekad ne lógjon, ne csinálj "kiflit"!!! 

Levezetés:  

1.   Levezető futás 1 percig helyben úgy, hogy közben hol az egyik, hol a másik lábad illetve 

      karod rázzad le. 

2.   Helyezz el 3 játékot a szobában különböző helyre. Állj középre. Nevezd el a játékokat 

      stran-suli-mozi-nak, vagy ahogy szeretnéd! Ezután a segítőd mondja be az egyiket, te 

      gyorsan fuss oda és érintsd meg.  Amilyen gyorsan tudsz érkezz vissza középre 3 számolás 

      alatt. Ha nem sikerül, guggolásból végezz 5 db. felugrást karlendítéssel magas tartásba. 

      Minden helyszín legyen legalább 3x. 

 

Ha eddig eljutottál, akkor nagyon jól dolgoztál! Köszönd meg a segítődnek a segítségét! 

Egészségedre! 

 

                                 

 

Hajrá gyerekek!                               puszi: Erika néni    


