
05. 22. péntek 

Bemelegítés  

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 

 
Erősítés  
 
1. Feladat 3x10  
Eszköz: 1 db seprűnyél   

• Vállszélességű terpeszállás, kéz magas tartásban „Y”, benne a nyél  
 

 
 

• Ereszkedés guggolásba, gurulás hátra,  
 

 
 

• Billenés vissza  
• Emelkedés kiinduló helyzetbe  

 



 

2. Feladat: 2j-2b  
Eszköz: seprűnyél a talajon, lábmunka   

• Csak a hátsó láb lép keresztbe a nyélen 2j-2b  
• Csak az első láb lép keresztbe a nyélen 2j-2b  
• Mindkét lábbal át a nyélen  

 
3. Feladat 4x4x2  

• Térdhajlított fekvőtámasz, nyél a derekadon  
• Lépegetés kézzel-lábbal oldalra 4 lépés, vissza  

 

 
 
 
4. Feladat 3x10 Eszköz: rúd  

• Hanyattfekvés, kéz magas tartásban, „Y” tartod a rudat  
• Felülés, kéz emeli előre a rudat  
• Rudat áthúzod a talpad alatt  
• Kinyújtod a lábad  
• Térdhajlítás  
• Visszahanyattfekvésig  

 

 
 
5. Feladat 3x10  
 

Eszköz: rúd  

• Hanyattfekvés, térd felhúzva, sarok a talajon, kéz magas tartásban tartja a rudat    
• Felülés, rúd marad magas tartásban Vissza kiinduló helyzetbe  



 
 
6. Feladat 2x10  
Eszköz: rúd, 2db kb. 5cm vastag könyv  

• Terpeszállás, kéz magas tartás „Y” benne a rúd, sarkak a könyveken  
• Térdhajlítás 90°-ig  
• Vissza  

 
 
7. Feladat 2x2x10  
Eszköz: pet palack   

• haránt térdelés, palack a vállnál  
• egykezes kiemelés felfelé  
• vissza  

 
 
8. feladat 2x10  
Eszköz: rúd  

• térdelés, magas tartás „Y” , kézben a rúd  
• nyújtott kézzel fél körzés, térd érintés  
• vissza  

 
9. feladat 2x2x10  
 

Eszköz: rúd  

• haránt térdelés, mellső középtartás, széles rúdfogás  
• kenuzás  

 



 

 

 

Nyújtás:  

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

 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=WrB9DrOnJwc 

 


