
Május 5. kedd 

BEMELEGÍTÉS (20): 

Futó: (szobában vagy kertben a helyiség nagyságától függ) 

 Futás 10 lépés után guggolás 

 Futás térdemeléssel 10 lépés után 180’-os fordulat 

 Hátrafelé futás 10 lépés után guggolás 

 Futás sarokemeléssel 10 lépés után 180’-os fordulat 

 Lábujjhegyen járás nyújtózkodva 

 Kitámasztásokkal futás, minden 3.-ra felugrás sáncoló mozdulattal 

 Futás közben felugrásos dobó mozdulatok 

 Sprint, félpályánál vonalérintés 

 10 rövid lépés-guggolás, 10 hosszúlépés támadóállás megtartva 

 Bal lábbal térdemelés, jobb sarok 

 Fordítva 
Gimnasztika: 

 Fej mögött kézfogás, kar elhúzása mindkét irányba 

 Test előtt páros karkörzés balra, jobbra 

 Csípőre tett kéz könyökhúzás hátra, majd páros karhúzás hátra oldalsó 
középtartásban 

 Keresztezések test előtt 

 Vállkörzés majd tarkóra tett kézzel törzskörzés 

 Törzsfordítás kar oldalsó középtartás, majd bokaérintés ellenkező kézzel 

 Hanyattfekvés, egyik láb emelése váltva 

 Guggolás, hát mögött ujjfűzés 2x rugózás, majd 2x törzshajlításban, kar előre 

 Hátsó fekvőtámasz, térdbehúzás 

 Törökülés, kéz a tarkón, felállás 

 Szökdelések harántterpeszben 

 Helyben futás 

 Szökdelés egyik lábon, másik fogásával hátul 

 Lábemeléssel fekvőtámasz karhajlítás 3x, majd átfordulás gátülésben és hajlítás-
fordítás 

 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS (40): 

Funkcionális, erő-állóképesség fejlesztő  

1. Hajlított terpeszállásból ugrás mellső fekvő támaszba, majd onnan vissza, nyújtott terpesz-

állásba és a súlypont leengedésével vissza, hajlított terpeszállásba. Folyamatosan 45 mp-ig, 1 

perc, pihenő. 2 x 

2. Mellső fekvő támaszban, taposó futás, egyenes háttal (hegymászás). 

3. Hanyatt fekvés, magas tartás. Bal láblendítés magasba, közben felülés karlendítés nyújtva 

előre boka érintéssel és vissza. Utána másik lábbal, folyamatosan. Folyamatosan 45 mp-ig, 

1 perc, pihenő. 2 x 

4. Mellső terpesz fekvőtámaszban karhajlítás - nyújtás és a bal kézzel, jobb boka érintés 

keresztbe, hogy a jobb kéz és mindkét láb a talajon marad. Utána ugyanez a gyakorlat másik 

kézzel, másik boka érintés. Folyamatosan 45 mp-ig, 1 perc, pihenő. 2 x 

5. Alapállás. Egyre ugrás terpeszállás oldalsó középtartásba, kettőre vissza alapállásba. 

Háromra ugrás terpeszállás, magas tartásba, negyedikre vissza kiinduló helyzetbe. 

Folyamatosan 45 mp-ig, 1 perc, pihenő. 1 x 



6. Váltott lábú szökdelés folyamatos lábtartás cserével, a súlypontot minden szökdelésnél mély 

hajlított állásba engedjük. Folyamatosan 45 mp-ig, 1 perc, pihenő. 1 x 

7. Mellső terpesz, fekvő támaszból bal kar leengedés alkar támaszba, majd jobb kar alkar 

támaszba, utána balkar nyújtás és jobb karnyújtás 4 ütemen keresztül. Folyamatosan 45 mp-

ig, 1 perc, pihenő. 2 x 

8. Hanyatt fekvés, lábak zártan nyújtva, karok a test mellett a talajon. A tenyér lefelé néz. Páros 

láb lendítése nyújtva derékszögig, majd onnan hirtelen csípő emelés kiszúrás szerűen. A 

lábakat derékszögben tartjuk végig a csípő emelés során. Folyamatosan 45 mp-ig, 1 perc, 

pihenő. 2 x 

9. Mellső terpesz fekvőtámaszban karhajlítás - nyújtás és bal kar lendítése a magasba, 

majd újabb karhajlítás után a jobb kar lendül. Folyamatosan 45 mp-ig, 1 perc, pihenő. 1 

x 

 
LEVEZETÉS (20): 
 
Végezz nyújtó gyakorlatokat a képek segítségével. 8-10 mp-ig tartsd meg a mozdulatot. Mindkét 
oldalt és mind a négy végtagodat nyújtsd! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


