
2020. május 12. kedd 
 
BEMELEGÍTÉS (20 perc): 
 
Futóiskolai gyakorlatok 
Rajtgyakorlatok (gyorsan, dinamikusan végrehajtva a feladatokat): 
 

1. 2xhelyben magas térdemelés (térd vízszintesig emelkedik), fejben 7 –ig. számolva kifutás 
előre5-10m-ig 

2. 2xhelyben sarokemelés (sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás előre5-10m-ig 
3. 2xpáros lábon előre szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 
4. 2xpáros lábon hátra szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 
5. 2xráfutásból (kb.2-3 m) 5-6 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

 
DINAMIKUS LÁBERŐFEJLESZTÉS (40): 
 
Lépcsőn futóiskola, szökdelések: 
 

1. Páros lábú szökdelések- szemben. 2x10 

2. Páros lábú szökdelések- rézsút.  2x10 

3. Páros lábú szökdelések- egyesével. 2x10 

4. Páros lábú szökdelések- kettesével. 2x10 

5. Páros lábú szökdelések kettesével-hármasával.  2x10 

6. Egylábas szökdelések-szemben – egyesével. 2x2x10 

7. Egylábas szökdelések-szemben kettesével. 2x2x10 

8. Szökdelések, haránt helyzetben-előre. 2x2x10 

9. Szökdelések, haránt helyzetben-oldalt. 2x2x10 

10. Szökdelések, haránt helyzetben-egyeséve. 2x2x10 

11. Szökdelések, haránt helyzetben-kettesével. 2x2x1 

12. Lábváltással szökdelések szemben egyesével. 2x10 

13. Lábváltással szökdelések- szemben-kettesével.  2x10 

14. Guggolásból-guggolásba (90o-os térdhajlítás) –egyesével. 2x10 

15. Guggolásból-guggolásba (90o-os térdhajlítás) kettesével. 2x10 

16. Guggolásból-guggolásba (90o-os térdhajlítás) három fokonként. 2x10  

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

1. széles hátizmon oldása hengerrel 10 ismétlés 
 

 



2.   kis mellizom kis labdával oldása 1 perc 

 
 

3. combhajlítók kis labdával oldása 10 ismétlés 
 

 
 
 

4. combfeszítők oldása hengerrel 10 ismétlés 
 

 
 

5. szárkapocs izom oldása hengerrel 5 ismétlés 
 

 
 

6. combközelítő oldása hengerrel 5 ismétlés 

7. vádli oldása hengerrel 10 ismétlés 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
KAPUSEDZÉS: május12. (kedd) „SZÁMKIVETETT”- edzés 
 
Bemelegítés (5 perc) 
Boka, térd, csípő körzések, láblendítések előre-hátra, test előtt-mögött, térdkörzések kifelé-befelé 
 
Állóképesség fejlesztés: (60 perc) 
Futás: 
5 perc folyamatos, tempós séta 
5 perc folyamatos, könnyed kocogás 
5 perc folyamatos, tempós futás 
Ezt 4x megismételni egymás után 
 
Dinamikus, erősítő gyakorlatok (kb. 20 perc) 
Gyakorlatok sorrendje: 

1. kéz-láblendítés jobbra-balra felváltva, abból lemenni fekvőtámaszba 
2. fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, abból átfordulni 
3. hanyattfekvésbe, lábakat függőleges helyzetbe (90°) emelni, lábfejeket megérinteni kézzel 

(has prés), 
4. abból átfordulni hason fekvésbe, kezek tarkón, hátrahajlítás 

 
Először mindegyik gyakorlatból egymás után 1-1db-ot csinálni, aztán 2-2, aztán 3-3, 4-4. így tovább, 
egészen 10-ig 
(tehát a csúcson: 10 láblendítés jobbra-balra felváltva, majd 10 db fekvőtámasz, majd 10 db has 
prés, majd 10 db hátrahajlítás) 
Ezután nincs pihenő, hanem szépen lefogyasztjuk a mennyiséget a kiindulási adagra, azaz 1-1 
mindenből. 
Mire készen van az oda-vissza, összesen 100 db-ot csináltunk mindenből. 
 
Levezetés (10 perc) 
5 perc kocogás 
5 perc séta 
 


