
Edzésterv 2020.05.25. hétfői és a 2020.05.28. csütörtöki edzésekhez 

1. edzés: 

Most már lehetőséged van kimenni a szabadba. Ha lehetőséged van, ott végezd el a feladatokat. 

Bemelegítés: 

1. Állj alapállásban. Szökkenj terpeszbe csípőre tartással (1) Szökkenj vissza alapállásba (2). 
Szökkenj haránt terpeszállásba, bal láb elöl, jobb hátul (3), majd lábtartás csere után ugorj 
alapállásba.  Ezt 10x. 

2. Állj terpeszállásban, karok mellhez tartással. Kétszer könyökhúzás hátra (1,2), majd 
karnyújtással karhúzás hátra 2x, tenyérrel felfelé (3,4). Ezután bal karod emeld nyújtva magas 
tartásba, jobb kar mélytartásban. Két karhúzás következik hátra (5,6), majd kartartás cserével 
szintén karhúzás hátra (7,8). Ezt is végezd el 10x. 

3. Állj terpeszállásba magas tartással. Végezz 4 páros karkörzést előre, majd 4x hátra. Ezt 6x 
végezd el. 

4. Helyezkedj el guggoló támaszba. Végezz 2 térd rugózást, majd csípő emeléssel hajlíts előre 
2x, orroddal próbáld megérinteni a térded, de ne hajlítsd be a lábad!! Ezt ismételd meg 6x. 

5. Helyben végezz magas térdemeléses futást 10x, majd gyors sarok felcsapásokat 10x. 

Fő rész: 

1. Állj kis terpeszállásban. Tőled jobbra és balra is helyezz egy-egy jelzést ki kb. 2 méterre. 
Oldalazz el a jobb oldali jelzéshez és érintsd meg, majd oldalazz át a másik jelzéshez és azt is 
érintsd meg. Ezt ismételd meg gyors lábmunkával meg 8x. 

2. Állj kis terpeszben. Most helyezz el előre tőled 2m-re egy újabb jelzést és tőled hátra 2 m-re is 
egyet. Középről indulj el jobbra, majd oldalazz balra, érkezz vissza a középpontra. Innen 
szaladj előre és érintsd meg a jelzést, majd hátrafelé futással érintsd meg a hátsó jelet, érkezz 
vissza a középpontra. Ezt a feladatot is ismételd meg 8x. 

3. Mérj ki 10 métert előre a kiinduló helyedtől. Végezz gyors magas térdeléseket és így haladj 
előre a 10 méteres jelzésig. A combok emelkedjenek fel vízszintesig mindig. Minél többször 
férjen bele a távolságba a térdemelés! Érintsd meg a jelzést és visszafelé hátrafelé futással 
gyere. Ezt 4x végezd el. 

4. A 3-as feladatot ismételd meg 4x, de most sarokfelcsapásokkal. 
5. A jelzések maradnak, a kiinduló helyen végezz helyben futást. A segítőd 4-5 helyben futó 

lépésed közben mondja, hogy "most", akkor amilyen gyorsan tudsz, fuss a 10m-es jelzéshez 
és érintsd meg. Visszafelé kocogj lazító jelleggel lassan. 10 másodperc pihenő után ismét 
kezdj el helyben futni és így tovább.... Ezt 10x végezd el. 

6. Keress egy helyszínt, ahol hosszabban tudsz futni, pl. egy nagyobb kört a dombnál, vagy egy 
hosszabb távolságon a Duna-parton. 20 métert fuss ezen a helyen nagyon gyorsan, aztán 20-
at kb. kocogva. Ezt csináld legalább 4 percig. A segítőd jelzésekkel segíthet, hogy mikor 
legyen gyors futás és mikor kezd el a kocogásokat. A 4 perc leteltével pihenj két teljes percet, 
majd ismételd meg a 4 percet újra. 

Levezető rész: 

1. Sétálj és végezz karemeléseket a magasba, miközben beszívod a levegőt, majd pár lépésen 
keresztül tartsd bent a levegőt és aztán pár lépésen keresztül fújd ki. 

2. Nyújtott lábakkal helyben hajlítgass előre, felsőtest lazán lógjon lefelé. 
3. Állásban emeld a lábad hátra hajlítva, fogd meg a bokád és húzd felfelé a tested, popsid felé. 

Ezt a másik lábaddal is tedd meg! 3x-3x. 

AZ EDZÉSNEK VÉGE, REMÉLEM SZUPER MÓDON MEG TUDTÁTOK 

CSINÁLNI!  HA IGEN, AKKOR: 



 

 

 

2. edzés:  

Menj ki, ha tudsz a szabadba, keress egy olyan helyet, ahol hosszasan tudsz futni a bemelegítés 
után. 

Bemelegítés: 

1. Végezz terpeszállásban karkörzéseket előre, hátra. 6x-6x 
2. Végezz törzshajlításokat előre, hátra. 6x-6x 
3. Végezz törzsfordításokat 6x-6x. 
4. Szökdelj páros lábon 3x majd 4. ütemre mindkét térded húzd fel a levegőben magasra, előre. 
1. 6x ismételd a feladatot. 
5. Végezz felüléseket bokaérintéssel fekvésből 10x. 
6. Végezz mellső fekvőtámaszban karhajlításokat, nyújtásokat 10x. 
7. Hason fekvésben tarkóra tartással homorítsatok hátra fel 10x. 
8. Alkar fekvőtámaszban tartsd meg ezt a helyzetet 3x 30 másodpercig. 

Fő rész: 

1. Tegyél le egymástól 5m-re  3-3 db plüsst vagy gurigát vagy egy kézzel is fogható zokni 
gurigát. Indulj az egyik oldalról egy tárggyal a kezedben. Futva vidd át a másik helyre és tedd 
le, de vegyél fel egy másikat, amit viszont vissza kell hoznod. Mindig olyat vegyél fel, amelyik 
még nem "utazott" Ezt az ingafutást végezd folyamatosan 40 másodpercig. Fél perces 
pihenőkkel végezd, el a feladatot 4x Figyelj arra, hogy egyszer az egyik irányba fordulj, de 
utána a másik irányba fordulj vissza a jeledtől. 

2. Ugyanezt a feladatot végezd, csak most előre, hátra futással. Ezt is 4x. Igyekezz minél több 
hosszt megtenni. Figyelj arra, hogy egyszer az egyik kezeddel, majd a másikkal dolgozz 
felváltva. A segítőd mondhatja is, hogy melyik kezed vagy fordulási irány jön. 

3. Indulj el futva olyan helyen, ahol biztonságos. A segítőd mehet melletted bicajjal esetleg. 
Fussál közepes iramban 1 percig. Dolgozz a karoddal rendesen. Ne add fel! Ne lassíts! 
Ezután sétálj, pihenj fél percig. Indulj megint futva közepes iramban 2 percig. Ne lassíts most 
sem! Ezután sétálj, pihenj 1 percig. A pihenő után jön a 3 perces közepes iramú futás! Tartsd 
a tempót, számold a lépéseket, dolgozz a karoddal erőteljesen, főleg, ha már fáradsz! Ezután 
2 teljes percpihenő jön. Az utolsó feladat a 4 perces futás, ami a közepes iramúnál kicsit lehet 
lassabb tempójú. 

Levezető rész: 

1. Sétálj, végezz légző gyakorlatokat, amíg úgy érzed, hogy kipihented megad. 
2. Most játszatok a segítőddel fogócskát. Határozzátok meg a pálya széleit, hogy meddig lehet 

menni. Ne hagyd, hogy utolérjen, használd a cseleket! Aztán te leszel a fogó! Ügyes legyél!!! 

 

AZ EDZÉSNEK VÉGE, HA MEGCSINÁLTÁL MINDENT KLASSZUL,AKKOR: 
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