
Edzésterv 2020.04.27. hétfő és 04.30. csütörtöki napokra 

1. edzés: 

Bemelegítés: 

1. Helyezkedj el kényelmesen állásban! A saját magadnak feldobott labdát kell elkapnod úgy, hogy 
közben: „Érintsd meg a füleidet!” Végezd el ezt 10x! 

2. Helyezkedj el kényelmesen állásban! A saját magadnak feldobott labdát kell elkapnod úgy, hogy 
közben: „Érintsd meg a vállaidat keresztezve!” Végezd el ezt 10x! 

3. Terpeszállásban labdával a kezedben végezz törzshajlítást előre, labda érintse a talajt, majd hátra, 
labda lendüljön magas tartásba 4x. 

4. Ezután mellső középtartásban tartott labdával fordítsd a törzsed 2x jobbra, majd 2x balra. Ezt is 
ismételd meg 4x. 

5. Menj le guggoló támaszba, jobb lábad nyújtsd ki oldalra. 2 rugózás után végezz lábtartás cserét. Majd 
ugyanezt ellenkezőleg is! Legyen 10 lábtartás csere. 

Fő rész: 

Helyezz el 6 guriga wc papírt egymástól kb. 50-60 cm-re. Szökdelj páros lábon előre haladással az akadályok 
felett! Vállszéles terpeszben és enyhén hajlított térddel dolgozz! Végezd a gyakorlatot egymás után 6x! 

1. Szökdelj páros lábon hátra haladással az akadályok felett. Végezd a gyakorlatot egymás után 6x! 
2. Szökdelj bal lábon balra haladással az akadályok felett, majd visszafelé is.  Talajra érkezésnél állj meg 

egy lábon egy pillanatra! Végezd a gyakorlatot egymás után 2x! 
3. Ezt a feladatot végezd el jobb lábbal is 2x! 
4. Helyezkedj el térdelésben, labda legyen a kezedben! Ugorj állásba úgy, hogy a karok csak a lendítéshez 

segíthetik a mozgást! Vedd fel újra a kiinduló helyzetet! Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után 10x! 
5. Fekvőtámaszban: jobb kezes labdavezetés 4x, majd ez. bal kézzel! 10x mind két oldalra 
6. Hason fekvésben: jobb kezes labdavezetés 4x, majd ugyan ez bal kézzel! 10x mindkét oldalra 
7. Hanyatt fekvésben: a test jobb oldalán 3x labdaleütés, 4. ütemre kétkezes labdafogás mellső 

középtartásban, majd balkezes labdavezetés a bal oldaladon 3x, 4-re mellső középtartás oda-vissza= 1, 
ezt 10x. 

8. Most legyél Superman! Menj le hason fekvésbe, kezedben a labda. Emeld fel a labdát és a lábaidat is 
nyújtva. Tartsd meg ezt a helyzetet 10 számolásig, majd feküdj vissza. 6x végezd el a feladatot. 

9. Helyezkedj el állásban, oldalsó középtartással! Bal talpadat tedd a jobb belső combodhoz! 
Egyensúlyozz ebben a helyzetben 10 mp-ig! Lábtartás csere! Végezd el ezt a gyakorlatot egymásután 
6x! (3x-3x) 

10. Tegyél magad elé két széket, egymástól 50 cm-re. Kezeddel támaszkodj a székekre mellső fekvőtámasz 
helyzetében. A törzs és a lábak egy vonalban legyenek! 10x végezz karhajlításokat és nyújtásokat. 

11. Ugyanezt a gyakorlatot végezd el hátsó fekvőtámasz helyzetében is 10x.  
12. A két székre tegyél keresztbe egy felmosó nyelet. Feküdj a két szék közé, fogd meg a nyelet és 5x 

próbáld magad felhúzni annyira, hogy az ajkaddal megérinted a nyelet! A popsi is emelkedjen el a 
talajról, a lábaddal nem segíthetsz!  

Levezetés: 

1. Remélem, van otthon lufid! Ha nincs, akkor egy kisebb labdád. Dobd fel a lufit vagy a pici labdát és a 
nagyobb labdával próbáld a levegőben tartani azokat minél tovább. Először két kézzel fogott labdával, 
aztán egy kézzel fogd a labdát és úgy próbálkozz. Na, hány másodpercig sikerült? 

2. Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel talajhoz legközelebbi ponton, vagy a földön. 
Ismétlésszám: 5x. 

3. Labdával a kézben végezz légző gyakorlatokat legalább 6x. 



HA MINDENT MEGCSINÁLTÁL PONTOSAN ÉS SZÉPEN, AKKOR NAGYON ÜGYES VAGY!!!!!!   

EGÉSZSÉGEDRE! 

 

 

 

2. edzés: csütörtök 

Bemelegítés: 

1. Nagyszerű lenne, ha ki tudnál menni a szabadba. Keress egy helyet, ahol labdát tudsz vezetni. Végezz 
bemelegítő futást labdavezetéssel kb. 10-15 méteres távolságon oda-vissza 6x jobb kézzel, 6x bal 
kézzel, 4x váltott kézzel. Eközben a segítőd 4-5 mp-ként mondja, hogy"most" akkor fogd meg a labdát 
két kézzel és guggolj le, majd folytasd tovább a labdavezetést. 

2. Labdával a kézben haladj előre hosszú előrelépésekkel támadó állásba és add át a labdát a térded alatt. 
Folyamatosan lépj és adogasd a labdát át egyik kézből a másikba. 10 hosszú lépést tegyél, majd kocogj 
vissza a kiinduló helyedre. Ezt végezd el 2x. 

3. Végezz törzskörzést labdával a kézben mélytartásból 3x jobbra, 3x balra. Labda menjen fel magas 
tartásba. 

4. Ülj le zárt lábbal térdek felhúzva lábbak a levegőben, labdagurítás a talajon a térdünk alatt. 
Ismétlésszám: 10 x oda-vissza 

5. Mellső fekvőtámaszban gurítgasd lassan a labdát egyik kezedtől a másikig. 10x oda-vissza. 

Fő rész: 

1. Tegyél le egyenes irányba 6 db. jelzést, amik egymástól kb. 1 m-re legyenek. Végezz magas 
térdemeléses futást labdával a kézben. Az utolsó jelzés után üsd le a labdát 2x, fordulj meg és passzold 
vissza a segítődnek a labdát talpról, egykezes felsővel. Ezután fuss vissza sarokfelcsapásos futással a 
kiinduló helyre. Ezt ismételd meg 10x. 

2. Ugyanaz a feladatod, mint az előbb, azzal a különbséggel, hogy a fordulat után felugrásos lövéssel add 
vissza a labdát a segítődnek 10x. 

3. Vezesd a labdát kígyóvonalban az akadályok között, az utolsó után üsd még le 2x a labdát, fordulat és 
talpról pattintott átadással add vissza a labdát 5x. 

4. Most váltott kézzel vezesd a labdát az akadályok között. Tudod, az akadály az ellenfél, tőle mindig a 
távolabbi kezeddel vezesd a labdát! A végén 1 labdaleütés, fordulat és felugrásos lövéssel pattintva 
add vissza a labdát 5x. 

5. Fuss közepes iramban folyamatosan 3 percig úgy, hogy közben dobáld fel magad elé a labdát és kapd is 
el! Ezután fél percig fuss nagyon gyorsan, labda a kezedben. Ezt ismételd meg még egyszer! 

 



Levezetés: 

1. Vezesd szembe a társaddal a labdát, a társad próbálja elütni, elvenni a labdát tőled! 5x. Persze te 
ne hagyd magad!  Most a társad következik, ő vezesse a labdát 5x és te próbáld elütni, elvenni tőle. 
Számoljátok, ki nyer! 

2.    6db légző gyakorlat következik terpeszállásban  

 

Szerintem szuper voltál!  Köszönd meg a társadnak a segítségét! 

EGÉSZSÉGEDRE! 

 

 

ERIKA NÉNI 

 

 

 

 

 

 

 


