
Edzésterv 2020. 05. 18. hétfői-, 21. csütörtöki napra  

1. edzés: 

Bemelegítés: 

1. Kapcsold be a kedvenc zenédet. 4-5 percig végezz bemelegítő egyéni gimnasztikát. Figyelj 

arra, hogy a fejedtől fokozatosan lefelé haladj. 

 Karkörzések, vállkörzések. 

 Fejkörzés oldalra, előre, oldalra.  

 Törzshajlítások és törzsfordítások terpeszállásban. 

 Guggolásban rugózások lábnyújtásokkal.  

 Térdelőtámaszban láblendítések.  

 Ülésben törzshajlítások, fordítások.  

 Mellső fekvőtámaszban átfordulások hátsó fekvőtámaszba és vissza.  

 Mellső fekvőtámaszban egykezes érintések (fülek, vállak, térdek). 

 Hason- és hanyattfekvésben rövid erősítés (homorítások, felülések). 

 

2. Helyezz el akadályokat (min. 6 db-ot) egymástól 80cm-re egy vonalba. Szökdelj páros lábon 

kétszer előre haladással az akadályok felett, majd egyszer hátra (vissza) az akadályok felett!  

Emelkedj magasra! Végezd el ezt a gyakorlatot, egymás után 4x! 

3.  Végezz előre haladva, jobbra-balra békaügetést.  Ugord át az akadályokat jobbra-balra 

békaügetéssel előre haladva! Kéztámasszal a talajon, nyitott térdekkel.  4x ismételj! Ez után 

próbáld úgy, hogy karok a derékon! Ezt is 4x ismételd! Ugorj magasra!  

4. Helyezkedj el hajlított hátsó fekvőtámaszban! Tegyél az öledbe egy játékodat. Emeld fel a 

csípődet magasra, majd engedd vissza a kiinduló helyzetbe úgy, hogy a játék ne essen le! 

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után 2x 10x! 

5. Helyezkedjetek el mellső fekvőtámaszban! Bal kezeddel érintsd meg a jobb válladat, majd a 

jobb kezeddel a bal válladat! Érintsd meg 10x a bal és 10x a jobb válladat! 

6. Helyezkedjetek el térdelőtámaszba! Ellentétes karodat és lábadat emeld lassan a magasba! 

Tartsd magad így 10 mp-ig! Ereszkedj lassan vissza kiinduló helyzetbe! Kar-és láb 

tartáscsere! Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után lassan 6x (3x-3x)! 

Fő rész: 

1. Helyezkedj el mellső fekvőtámaszba úgy, hogy előtted legyen 6 guriga WC papír, melletted 

meg a jobboldaladon, a válladnál legyen egy puff vagy egy szék. Egyesével rakd fel a 

gurigákat a puffra, majd egyesével rakd vissza eléd a talajra. Figyelj arra, hogy tartsd a 

törzsed, ne lógjon be a pocak! Fordulj meg úgy, hogy a bal válladnál legyen a puff és végezd 

el e feladatot bal kézzel is. 2x-2x 

2. Ülj le úgy, hogy a sarkadat fel tudd tenni a puffra nyújtott lábbal. Legyen melletted egy 1,5l-es 

teli vizes palack. Fogd meg a vizes üveget jobb kézzel emeld fel a combod fölé. A bal kezedbe 

vedd át és tedd le a bal oldaladra. Aztán visszafelé is. Ezt ismételd meg 10x. Amikor 

felemeled az üveget, nem támaszkodhatsz az ellentétes kezeddel a talajon! Ha nagyon magas 

a puff, válassz egy alacsonyabb dolgot, amire a lábad támaszthatod pl. egy kis sámlit. 

3. Állj a bal lábadra, jobb térdemelés oldalra, labda vagy bármi a jobb kézben hátul kiemelve 

magas tartásba, mintha kapura lőnél! (lövőhelyzet) Döntsd a törzsed előre, jobb lábad lassan 

nyújtsd hátra a levegőben és a kezedben levő labdával vagy WC gurigával érintsd meg a talajt 

a bal láb előtt, majd emelkedj kiinduló helyzetbe, azaz a lövőhelyzetbe. Ezt ismételd meg 5x. 

Ezután ellenkező oldalra is végezd el 5x a feladatot. 



4. Helyezz el 4 db vizes flakonokat vagy plüss állatot egymástól 1,5 méterre. Ezzel a kirakott 

vonallal párhuzamosan tegyél ki 3-at szintén egy vonalba az előző vonaltól 2 méterre. 

          .     .     . 

    x.     .     .     . 

Indulj arról a szélről, ahol 4 üveg van egy sorban az x- el jelölttől. Szaladj előre a 3 üveges sor 

első üvegéhez, érintsd meg, majd hátrálj vissza a 2. üveghez és érintsd meg. Megint előre a 

középső üveghez és megint vissza és így tovább, amíg az utolsó üveghez visszaérsz. Ekkor 

folytasd folyamatosan visszafelé is a feladatot. Ezt végezd 2x 30 másodpercig megállás nélkül!  

5. Az üvegek maradnak az előző módon. Állj az x-es helyre. Oldalazással és üvegérintésekkel 

haladj balra, jobbra a pálya végéig, majd hátra oldalazással visszafelé is. Ezt a feladatot is 

végezd el 2x 30 másodpercig 

6. Tegyél le háromszög alakba 6 db. figurát a 3szög csúcsaihoz. A csúcsok egymástól 2 méterre 

legyenek. Indulj el az egyik csúcstól, vedd fel az első figurát, vidd át a másik csúcshoz, tedd 

le, de egyből vegyél fel egy másik állatkát és vidd tovább a 3. csúcshoz és így tovább. Addig 

végezd a feladatot, amíg minden figura visszakerül a kiinduló helyzetére. Ezt a feladatot 

végezd el ellenkező irányba is. 

7.  4 db. WC gurigára lesz most szükség. Helyezz el 1-1 gurigát egymástól 2 méterre. A maradék 

2-őt vidd előre 3 méterrel, tedd a két gurigát egymásra az előzőleg letett 1-1 guriga közötti 

felező vonalra. 

    . 

  x                  . 

  . 

Indulj a két guriga közül (x) oldalra, érintsd meg az egyik, majd oldalazva a másik gurigát. 

Ezután fuss előre a 3-4. gurigához és ugord át páros lábbal. Fuss vissza hátra középre és 

ismételd meg a feladatot folyamatosan 10x. Ha lerúgod az egymásra helyezett gurigákat, azt 

akkor ne számold bele a 10-be. 1 perc pihenő után ismételd meg a feladatot. Az átugrásnál 

emeld mindkét kezed magasba, mintha sáncolnál egy lövést. 

Levezető rész:  

1. Legyen mindkét kezedbe egy-egy plüssállatka, ha van 2 kicsi labdád, pl. teniszlabda vagy 

kisebb labda az lenne a legjobb. Dobd fel az egyik kezedben levő eszközt, labdát magasra, 

ezután amíg az első labda a levegőben van, dobd fel a másikat is. Ezután gyorsan el kell az 

első labdát kapnod és újra feldobni. A 2. labdát is el kell kapni és ismét feldobni. Ezt próbáld 



minél többször megcsinálni úgy, hogy ne essen le egyik labda sem! Persze a labda elkapása 

is egy kézzel történjen! Zsonglőrködj! 

2. Most állásban és ülésben végezz nyújtásokat kitartva a helyzeteket a hajlításokat pár 

másodpercig. Mindkét bokádat húzd fel hátra külön-külön, Előre húzd fel állásban a térdeidet 

átölelve. 

EGÉSZSÉGEDRE! AZ EDZÉSNEK VÉGE! 

HA KICSIT ELFÁRADTÁL, ANNAK ÖRÜLÖK! 

 

2. edzés: 

Bemelegítés: 

1. Helyezkedj el állásban, magas tartással! Bal talpadat tedd a jobb belső combodhoz! 

Egyensúlyozz ebben a helyzetben 10 mp-ig! Lábtartás csere! Végezd el ezt a gyakorlatot 

egymás után 3x-3x! 

2. Kisebb labda vagy valamilyen tárgy feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel felugrásból a 

legmagasabb ponton. Ismétlésszám: 5x. 

3. Végezz vállkörzést hátra vállra tartással!  Ismétlésszám: 10 X. Vállkörzés előre, Ismétlésszám: 

10 X. 

4. Mellső középtartás könyökhúzás hátra kétszer, és karhúzás hátra kétszer. Ismétlésszám: 8 X. 

5. Bal kar magas, jobb kar mélytartásban karhúzás hátra kétszer, majd ellenkezőleg. 

Ismétlésszám: 8 X. 

6. Vegyél egy seprűnyelet, fogd meg kicsit szélesebben, mint váll szélesség. Tedd a nyakadba! 

Végezz törzsfordításokat jobbra, balra 20x-20x úgy, hogy nézz a fordulás irányába, majd 20x-

20x úgy, hogy végig előre nézz. 

7. Hanyattfekvésben tedd fel a lábszárad egy székre, sámlira vagy puffra. Ülj fel 10x a széket 

megérintve. Ezt 2x. 

8. Helyezkedj el mellső fekvőtámaszba úgy, hogy a lábszárad legyen fenn a széken.  Végezz 

karhajlításokat és nyújtásokat. 2x 10 db-ot. 

9. Feküdj rá a székre úgy, hogy a derekadnál legyen a szék széle. Felsőtested lógasd le. A 

segítődet kérd meg, hogy tartsa meg a lábad a homorítások közben. 2x 10 homorítást végezz 

ebben a helyzetben. Próbálj minimum a szék szintjéig felemelkedni! 

Fő rész: 

1. Helyezkedj el hanyattfekvésbe, a lábaidat emeld fel függőlegesbe. Karokat tedd a talajra 

oldalsó középtartásba, tenyérrel a talaj felé. Végezz bicikliző mozgást lassabban 20 mp-ig, 

majd gyorsan 30mp-ig.20mp. pihenőkkel ezt ismételd meg még 2x. 

2. Fekvőtámasz helyzetében végezz folyamatosan szökkenéseket terpeszbe és vissza 2x20 mp-

ig, majd végezz váltott lábemelést nyújtott lábbal 2x20 mp-ig. 

3. Helyben futás: időtartam: 2x1 perc, 30 mp pihenővel. A karod is mozogjon! 

4. Négyütemű fekvőtámasz: 2x30 mp, 20 mp pihenővel. 



5. Eszközök: 2 db labda, ha nincs zokniból gyártott labda 5 méter távolságra egymástól. Vidd a 

labdát magaddal egyik pontból a másikba, majd tedd le. Vedd fel a másikat és vidd át az 

ellenkező oldalra. 3x30mp-ig, 40 mp pihenővel.  

Levezető rész: 

1. Keress egy szabad falfelületet a szobádban, vagy kint a kertben! Helyezkedj el szemben a 

fallal kb. 2-3-méterre! Egy kézzel könnyen megfogható) labdával dolgozz! Pl.: teniszlabda, 

kicsi szivacslabda, gumilabda. Végezd el ezt a gyakorlatot mind a két kezeddel: Dobd a labdát 

a célra, egy teljes fordulat után kapd el két kézzel 10x  

2. Állj közelebb a falhoz (1 m) Egy kézzel labdaütögetés a falra, majd a másik kézzel is! 2-2x10. 

Úgy használd a kezed, mintha teniszütő lenne. Ügyeskedj! 

 

Az edzésnek vége, remélem egy kicsit elfáradtál! Egészségedre! 

Ha igen, akkor örülök: 

 


