
05.14. csütörtök 
 
Benmelegítés 
 
Fejkörzések (jobbra-balra) 2x2x5 
Páros karkörzések (előre-hátra) 2x10 
Ellentétes karkörzések2x10 
Karhúzások- Karvágások 2x10 
Csípőkörzés 2x2x5 
Törzshajlítások (előre-hátra) 4x5 
Törzsfordítások (állásban-döntésben)3x2x6 
Törzskörzések 2x2x6 
Bokakörzések 2x2x6 
Guggolótámaszban egyik láb hátranyújtásával folyamatos lábtartáscsere10x 
 
Főrész: választható (futás vagy kerékpározás) 

 3x10 perc futás, egyéni tempóban (5 perc pihenő) 

 30 perc kerékpározás 

  

Labdás ügyesség gyakorlatok: Labdával vagy zokni labdával 

o Célba dobás: zoknival lehet kosárba, dobozba, teniszlabdával, bármivel, ami otthon 
elérhető. Lehet versenyt is csinálni belőle: Minél kisebb célfelület, annál több pontot ér. 
A távolságot is fokozatosan növelhetjük. 
 

o Célfelületre lövés: A célfelületre lövéshez gyakorlatilag bármilyen eszköz megfelel. A 
lényeg, hogy a dobást pontosan, lendületesen, a labdát hátra/fej fölé felkészítve, 
vállakat elfordítva kell végrehajtani a dobásokat, ha lehetséges, különböző 
magasságú/méretű/távolságú célfelületre. (Ez lehet a ház fala, egy fán lógó üveg, egy 
földön fekvő doboz, bármi.) 
 

o Helyben történő ügyességi feladatok: 
 feldobás a fejfölé és elkapás 20x 
 feldobás elkapás közben: 1 taps, 2 taps, minél több taps 
 feldobás elkapás közben: 360 fokos fordulat jobbra-balra 5-5x 
 feldobás elkapás közben: talajérintés guggolásban 
 feldobás elkapás közben: törökülés 
 labda átpattintása a láb között oda-vissza 10x 
 Labdaterelgetés terpeszállásban a lábak között 8-as alakban 

 
o Labdás akadálypálya: készítsetek egy akadálypályát, amelyen a labdátokat kell végig 

terelgetnetek 
 előrefele 5x 
 hátrafele 5x 
 ügyetlenebb kézzel is 5-5x 
 ezután labda pattogtatással vezessétek végig rajta a labdát 
 előrefele 5x 
 hátrafele 5x 
 ügyetlenebb kézzel is 5-5x 

 

 
Levezetés 



 
 

1. Minden gyakorlatot 10 mp-ig tartsunk ki, majd lazítsuk el az izmokat, engedjük ki a nyújtott 
helyzetből majd újabb 10 mp-ig tartsuk meg. 

2. Az aszimmetrikus gyakorlatokat mindkét végtaggal/oldalra végezzük, azaz ismételjük meg 
őket. (3-11-ig és a 13-as és a 15-ös gyakorlat) 

3. 2-es gyakorlat: Javaslom inkább a következő pozíciót: 
a. hajlított állásban jobb karral a bal combodba kapaszkodsz alulról 

a térd felett, míg bal karral a jobb combodba. 
b. a lapockáidat távolítod egymástól, a plafon felé próbálod tolni, 

miközben a karokkal a comb alsó részébe kapaszkodsz. 
c. térdek végig zárva, fej lefelé néz. 

4. 3-as gyakorlat: A gyermek végig húzza ki magát! Fejét is próbálja 
meg függőlegesig emelni, miközben a karját így feszíti hátra 

5. 5-ös gyakorlat: A gyermek a térde felett  a comb alsó részén 
támaszkodjon a gyakorlat közben, vagy akinek hajlékonyabb a hajlítója, az előre is dőlhet –
egyenes háttal! – rá az emelvényen lévő lábára. Mindkét láb végig nyújtva. 

6. 6-os gyakorlat: semmiképp ne dőljenek a srácok előre, a csípőjüket tolják ki. Javaslom, 
kapaszkodjanak meg a másik kezükkel valamiben, hogy ne dőljenek el. 

7. MINDEN IZOMCSOPORTOT CSAK ADDIG NYÚJTSANAK, AMÍG NEM FÁJ AZ ÍZÜLET, 
NEM ÉREZNEK SZÚRÓ FÁJDALMAT! MINDEN GYAKORLATOT CSAK EGYENES 
HÁTTAL, NYÚJTOTT LÁBBAL/KARRAL (kivéve, ahol direkt hajlítani kell) VÉGEZZENEK! HA 
A TESTTARTÁS SZÉTESIK, AKKOR ENGEDJENEK A NYÚJTÁSBÓL ÉS MINDIG ARRA 
TÖREKEDJENEK, HOGY JÓL HAJTSÁK VÉGRE A GYAKORLATOT! „NEM AZ A LÉNYEG, 
HOGY ELÉRD A TALAJT, HANEM? HOGY VÉGIG NYÚJTOTT TÉRDDEL, EGYENES 
HÁTTAL VÉGEZD A HAJLÍTÁST!” 



 
Légző gyakorlatok:  

o hanyattfekvésben orron beszív 4 számoláson keresztül majd szájon kifúj 4 számoláson 
keresztül. 10x 

 


