
2020. május 26. 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:  
 
A KÖR 
Bemelegítés (20 perc) 
Nyújtás (10 perc) – nyak, váll, karok, törzs, lábak izmaira 
Gimnasztika gyakorlatok (10 perc), mindenből 4-4 db. 
 

Fejkörzések (jobbra-balra) 

Páros karkörzések (előre-hátra) 

Páros karkörzések (test előtt jobbra-balra) 

Malomkörzések (előre-hátra)  

Ellentétes karkörzések 

Karhúzások- Karvágások 

Csípőkörzés 

Törzshajlítások (előre-hátra) 

Törzshajlítások (jobbra-balra) 

Törzsdöntések 

Törzsfordítások (állásban-döntésben) 

Törzskörzések 

Combkörzés 

Térdkörzések 

Bokakörzések 

Guggoló támaszban egyik láb hátranyújtásával folyamatos 
lábtartás csere 

 
Köredzés: 
 9 gyakorlat, 3 kör, körök közt 2' pihenő 

1. Guggolásból felugrás (10 db) 
2. Ugrás T-fekvőtámaszba és normál fekvőtámaszba (10 db) 
3. Hegymászó futás(fekvőtámaszban futás (15 mp-ig) 
4. Harántterpeszből felugrás lábtartás cserével (20 db) 
5. Baloldal alkartámasz (30 mp-ig) 
6. Jobb oldal alkartámasz (30mp-ig) 
7. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, - nyújtás (20 db) 
8. Hátsó alkartámasz (30 mp-ig) 
9. Ugrókötél, hajtás páros lábon (40 db) 

 
Levezetés: 

 500m séta, légző gyakorlatokkal 

 hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

 statikus nyújtás, egy percig kitartva a pozíciókat  
 
 


