
2020.május 14. csütörtök 
 
BEMELEGÍTÉS (30 perc) 
 
Egyéni futás (50M-es hossz) 

 oldalazás 5 lépésenként 180’ fordulatokkal 

 hátrafelé futás 

 futás közben két könyök két karhúzás 

 5 rövid lépés,5 hosszú 

 felugrás labdaelfogó mozdulattal 5-6 lépésenként 

 futás közben guggolás 5 lépésenként majd 180’ fordulat 5 lépés hátrafelé guggolás 

 futás közben dobómozdulat talajról, felugrásból és a kettő keverve 

 keresztbelépéssel futás váltott karkörzés előre-hátra 

 terpeszlépésben futás 

 bal láb sarokemeléssel futás jobb karkörzés hátra, majd fordítva 

 vágtafutás: 6m gyors-6m lassú 
 
Egyéni gimnasztika (minden gyakorlat 10-szer) 

 páros karkörzés előre-hátra 

 páros karhúzás oldal és magatartásban 

 magatartásban vállból nyújtózkodás 

 gyorsuló váltott karkörzés előre, majd hátra 

 vízszintes és függőleges kaszálás 

 páros karkörzés előre majd törzshajlítás előre, majd hátra 

 törzskörzés kar magatartásban mindkét irányba 

 hanyattfekvésből felülés zárt lábnál bokaérintés 

 lebegőülés és homorítás állandó cserével 

 gátülésben hajlítás, fordítás 

 hanyattfekvés lábemelés a fej fölé fogással a lábszáron 

 lábemelés ellenkező kézhez állásban 

 páros lábon szökdelés minden 4. 360’ fordulattal 

 szökdelés terpesz, harántterpesz lábtartás cserével 

 négyütemű szabadgyakorlat 
 
FUTÁS (40): 5km egyenletes futás (valamilyen applikációval) 
 
LEVEZETÉS (15): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAPUSEDZÉS: 
május14. (csütörtök) „SZÁZ ÉV MAGÁNY”- edzés 
Bemelegítés (20 perc) 
Hengerezés (10 perc)(lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 
 
Dinamikus gyakorlatok (10 perc): „Állatkert” (legalább 10-12 m-es távon, oda-vissza) 

 Óriás és törpe járás váltakozva 3-4 lépésenként 

 Ugyanez hátrafelé járásban is 

 Négykézláb járás 

 Négykézláb járás hátrafelé 

 Pók és rákjárás 

 Nyuszi ugrással előre, aztán hátra 

 Majomjárás, hasonlít a négykézláb járásra, de a talpak a talajon vannak (labdával is 
végezhető, terelgetve azt) 

 Tyúklépésben való járás, hátrafelé is. 

 Gólya-járás, hasonló a tyúklépéshez, de a térdet magasabbra kell emelni, és a lábat keresztbe 
a másik mellé kell letenni. 

 Mackójárás, külső talp élen való járás, hátra felé is, aki tudja. 

 Sarkon-járás, térdhajlítás legyen minden lépésnél 

 Sánta róka, hasonlít a majomjáráshoz, de az egyik láb magasra fellendül, mindig a két kéz 
egyszerre támaszkodik és rugaszkodik el a talajról, ezután az egyik láb utána lép.  
Mindkét lábra! 

 
Labdás ügyességfejlesztő feladatok (40 perc) 
2 labda kell, a méret mindegy, lehet akár két eltérő méretű labda is (annál izgalmasabb) 
Addig próbálkozni, amíg mindenből legalább 10 db-ot meg tudtok csinálni folyamatosan. 
 

 labdaleütés test mellett egyszerre, mindkét kézzel; 

 labdaleütés test mellett felváltva, mindkét kézzel; 

 3x labdaleütés test mellett egyszerre, 4-re test előtt labdát átpattintani a másik kézbe; 

 3x labdaleütés test mellett felváltva, 4-re test előtt labdát átpattintani a másik kézbe, 

ritmuskülönbséggel; 

 ugyanezek a gyakorlatok, de a 4. ütemre az átpattintás a test mögött történjen; 

 egyik labda jobb kézben és felfelé a levegőbe ütögetni vele folyamatosan a másikat 

 ugyanez bal kézzel; 

 labda jobb kézben és lefelé ütögetni (pattogtatni) vele a másikat; 

 ugyanez bal kézzel; 

 jobb kézzel labdát folyamatosan leütni, ballal a labdát folyamatosan feldobni a levegőbe és 

elkapni; 

 ugyanez, cserével 

 jobb kézzel folyamatos labdaleütés, bal kézből a labdát leejteni és földre esés előtt elkapni; 

 ugyanez, cserével 

 1-1 labda mindkét kézben, labdákat fejmagasság fölé egymásnak dobni majd elkapni; 

 két labdát szorosan egymáshoz érintve, felülről fogni mellkas magasságban, majd levegőbe 

feldobva kb. fejmagasságba és ellentétes kézzel elkapni, hogy ne essen le egyik sem; 

 jobb kézzel folyamatos labdaleütés a jobb láb mellett, bal kézzel másik labdát a bal láb körül 

talajon körbegurítani, jobbról-balra és fordítva is; 

 ugyanez fordítva, bal láb mellett folyamatos labdaleütés, jobb lábnál gurítani; 

 jobb kézzel folyamatos labdaleütés a jobb láb mellett, bal kézzel másik labdát a bal láb körül 

labdaleütéssel körbevezetni, jobbról-balra és fordítva is; 

 ugyanez fordítva, bal láb mellett folyamatos labdaleütés, jobb lábnál labdaleütések; 



 szélesebb terpeszbe állni és a két labdát egyszerre leütve a két láb körül körbevezetni kívülről 

befelé és fordítva is; 

 szélesebb terpeszbe állni és a két labdát felváltva leütve a két láb körül körbevezetni kívülről 

befelé és fordítva is; 

 
Levezetés (20 perc) 
Statikus nyújtás, fél percig kitartva a pozíciókat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


