
05.25. hétfő 
 
Bemelegítés 10 perc 
 
Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, körzések, felhúzások 

Fő rész: 

1. Gyakorlat 

Hajlított terpeszállásból ugrás mellső fekvő támaszba, majd onnan vissza nyújtott terpesz- 
állásba és a súlypont leengedésével vissza hajlított terpeszállásba. Folyamatosan 30 mp-
ig, 1 perc pihenő. 2 x 

2. Gyakorlat 

Mellső fekvő támaszban, taposó futás, egyenes háttal (hegymászás). Folyamatosan 30 
mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

3. Gyakorlat 

Hanyatt fekvés, magastartás. Bal láblendítés magasba, közben felülés karlendítés nyújtva 
előre boka érintéssel és vissza. Utána másik lábbal, folyamatosan. Folyamatosan 30 mp-ig, 
1 perc pihenő. 2 x 

4. Gyakorlat 

Mellső terpesz fekvőtámaszban karhajlítás - nyújtás és a bal kézzel, jobb boka érintés 
keresztbe, hogy a jobb kéz és mindkét láb a talajon marad. Utána ugyanez a gyakorlat 
másik kézzel, másik boka érintés. Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

5. Gyakorlat 

Alapállás. Egyre ugrás terpeszállás oldalsó középtartásba, kettőre vissza alapállásba. 
Háromra ugrás terpeszállás, magastartásba, negyedikre vissza kiinduló helyzetbe. 
Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x 

6. Gyakorlat 

Váltott lábú szökdelés folyamatos lábtartás cserével, a súlypontot minden szökdelésnél 
mély hajlított állásba engedjük. Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x 

7. Gyakorlat 

Mellső terpesz fekvőtámaszból bal kar leengedés alkar támaszba, majd jobb kar alkar 
támaszba, utána balkar nyújtás és jobb karnyújtás 4 ütemen keresztül. Folyamatosan 30 
mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

8. Gyakorlat 

Hanyatt fekvés, lábak zártan nyújtva, karok a test mellett a talajon. A tenyér lefelé néz. 
Páros láb lendítése nyújtva derékszögig, majd onnan hirtelen csípő emelés kiszúrás 
szerűen. A lábakat derékszögben tartjuk végig a csípő emelés során. Folyamatosan 30 mp-
ig, 1 perc pihenő. 2 x 

9. Gyakorlat 

Mellső terpesz fekvőtámaszban karhajlítás - nyújtás és bal kar lendítése a magasba, majd 
újabb karhajlítás után a jobb kar lendül. Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x 

 

A gyakorlatokat egymás után végezzük a megfelelő bemelegítés után, folyamatosan. A 
kilenc gyakorlat az ismétlésekkel és a pihenő időkkel 25-30 percet tesz ki. 

 2 kör 

 

 



Streching 6-8 perc 

 
 

 
 


