
Edzésterv 2020.04.20. hétfő és 2020.04.23. csütörtök 

1. edzés: hétfő 

Bemelegítés: 

1. Amennyiben van lehetőséged, menj ki a szabadba és fuss 3 percig bemelegítő futásként. Ha nincs 
módod kimenni, futni, akkor építs egy akadálypályát székekből, kerülhető tárgyakból. Fuss a tárgyak 
között kerüléssel, szék alatti átbújásokkal, tárgyak átugrásával. Legalább 3x teljesítsd az akadály pályát, 
majd változtass a pályán és ezt is teljesítsd 3x. 

2. Zárt állásban szökdelj helyben 4x, majd terpesz-zárással 4x, majd jobbra, középre, balra, előre-hátra. 
Ezt ismételd meg 4x. 

3. Terpeszállás, oldalsó középtartásban mindkét kéz, egyik kézben labda, mely a talaj felé mutat, kéz a 
labda felett. Add át az orrod előtt a labdát egyik kézből a másikba, nyújtott karral, majd vezesd ki a 
másik oldalra, oldalsó középtartásba, kiinduló helyzetbe, mindkét karod. 6x-6x.Ugyanezt a feladatot 
ismételd meg a fej feletti labdaátadással. 

4. A labdát fogd két kézzel mellső középtartásban, fordítsd a törzsed 3x jobbra, a labdát tedd a fordítások 
közben tarkóra, majd visszafordulás előre, labdát vissza mellső középtartásba. Majd ellenkezőleg. 4x 
ismételd meg a feladatot! 

5. Ereszkedj fél térdelésbe, a jobb térdeden térdelj. Végezz labdavezetést jobb kézzel. 10 labdaleütés 
után emelkedj fel harántterpeszállásba és így is üsd, le a labdát 10x. Ezt ismételd meg 4x. Majd cseréld 
meg a térdelést, a bal lábon térdelj és bal kézzel is végezd el a gyakorlatot. 4x. 

Fő rész: 

1. Ha ki tudsz menni szabadba, akkor 2 perc futás, 1 perc séta, 3x ismételve.  Első 2 perc futás egyszerű 
futó mozgással.  A második két percnél, minden 15. lépés után egy teljes fordulat tegyél, egyszer 
jobbra, egyszer balra fordulva, majd futás tovább. Számold meg hányszor tudtál megfordulni. A 
harmadik 2 percnél, fuss úgy, hogy 10 lépés-kocogás, 5 lépés gyors futás váltakozva. Ha nem tudsz 
kimenni, akkor a bemelegítésnél használt akadálypályán teljesítsd az időket, először csak sima 
végrehajtással, ahogy kitaláltad, a másodiknál rakj bele fordulásokat, egyszer jobbra, aztán balra. A 3-
nál egyszer menj végig a pályán, aztán helyben 10 lépés nagyon gyors helyben futással.  Ezt ismételd 
addig, amíg az idő le nem jár. 

2. Állíts le a talajra, tőled kb. 4-6 méterre 3 üres műanyag üveget. Legyen melletted legalább 10 db. zokni 
guriga. A zoknikkal folyamatosan egykezes felsővel (könyök magasabban legyen a válladnál!) célozz az 
üvegekre először gátülésből, (jobb kezeseknél bal láb elöl nyújtva) 10x, ezután lábtartás csere és bal 
kézzel is 10x. Próbáld szabályosan és gyorsan végezni a feladatot, egyik kéz se érjen a talajra. Viszont 
minden dobás végén előre hajlással érintsd meg az előre nyújtott lábad boka részét! Ezt a feladatot 
ismételd meg 3x. 

Levezetés: 

1.   Végezz nyújtott ülésben, szigorúan nyújtott feszes térddel előre hajlásokat, 2x10 db-ot. 

2.   Végezz álló helyzetben légző gyakorlatokat 6x. 

Ha eddig eljutottál, akkor ügyesen dolgoztál!     EGÉSZSÉGEDRE! 

 

 

Házi feladat: Állíts össze egy bemelegítő gimnasztika sort, amit folyamatosan tudsz végezni, írd le magadnak. 



2. edzés: csütörtök 

Bemelegítés: 

1. Kapcsolj be zenét, legalább 3 zeneszám legyen egymás után. Zenére végezz helyben futó, szökdelő 
törzshajlító, törzsfordító, guggolásban, térdelésben, ülésben végezhető feladatokat! 4 percig 
folyamatosan. A segítőd is mondhat feladatokat! 

2. Egy kedvenc zenédre végezz fekvőtámaszban átfordulásokat hátsó fekvőtámaszból, mellső fekvő-
támaszba. Egyszer az egyik irányba, majd a másik irányba. 6x-6x. Következő gyakorlat tovább zenére: 
hason fekvés, oldalsó középtartásból emelkedj fel hátra és tapsolj, elöl magas tartásban, majd 
ereszkedj vissza hason fekvésbe, karok oldalsó középtartásba.10x ismételd a feladatot. Tovább zenére: 
terpesz hanyatt fekvésből karok oldalsó középtartásban a talajon, végezz felüléseket úgy, hogy a 
felülés közben húzd fel a térded hajlított helyzetbe és a jobb könyököddel érintsd meg a bal térded. 
Ezt ellenkezőleg is. Ezt ismételd meg 6x. 

Fő rész:  

1. Gyakorold segítőddel vagy egy kedvenc játékoddal az induló cseleket úgy, hogy a cselek végén a 
kezedben levő zokni gurigával dobj egy kihelyezett célra! ( Balra csel, jobbra el, jobbra, csel balra el, 
dupla csel balra kezdve, dupla csel jobbra kezdve, lefordulás balra kezdve, lefordulás jobbra kezdve) 

2. Dobjál célra helyből, állásból, de a lövésedet vezesd ki egy gurulással! (gombóc) Ezt 10x. 
3. Kérd meg a segítődet, hogy álljon veled szemben kb. 1,5 méterre. Te állj az ajtónak háttal 3 m-re!  

Próbáljon kimenni az ajtón, miközben te próbáld ezt levédekezni. Tudod, a mellkasát nézd, hogy ne 
tudjon becsapni. Állítsd meg a csípőjénél, vállánál. Ne öleld át, csak ha már szükséges. Ezt 10x 
végezzétek el. Na, ki győz? 

Levezetés: 

Játékokból alakítsatok ki egy kört, kb 2-3 méter átmérőjű legyen. Kakasviadallal próbáljátok a segítőddel, vállal 
kilökni egymást! 5 menet legyen bal lábon, 5 menet jobb lábon. Remélem, te győzöl! 

1. Hajlítgass előre laza felsőtesttel terpeszállásban 10x 
2. Végezz légző gyakorlatokat 4x. 

 

Remélem élvezted az edzést! 

EGÉSZSÉGEDRE! 

 

PUSZI: ERIKA NÉNI    

 

 


