
EDZÉSTERV 2021. 03. 22. és 03. 24.  HA LEHET, MENJ A SZABADBA! 

 

Bemelegítés:   

- 3 perc folyamatos kocogás 

- 10m távolságig magas térdemeléssel futás, minél több térdemeléssel 3x, visszafelé kocogás. 

- 10m távolságig sarokfelcsapással futás, minél több sarokfelcsapással 3x, visszafelé kocogás. 

- 10m távolságig oldalazó szökdelések, minden 2. után 180 fokos fordulattal, oda-vissza 3x. 

- 10m távolságig szökdelések bal lábon, ismétlés 2x, jobb lábon, ismétlés 2x, visszafelé kocogás. 

- guggoló támaszból előre szökkenés terpeszállásba, majd szökkenéssel előre guggoló támaszba 

és újra terpeszállásba és így tovább, ismétlés 3x. visszafelé itt is kocogás a kiinduló helyre. 

(Kérd meg a segítődet, hogy a terpesz fekvőtámaszodnál emeljen meg a térded alatt fogással!)  

- Talicskázás 10 m távolságig, ismétlés 2x, visszafelé séta. 

- ugrókötéllel páros lábon szökdelés helyben 50x, bal lábon 25x, jobb lábon 25x 

- labdavezetés helyben bal kézzel, jobb kézzel állásból törökülés helyzetéig 3x-3x 

1. állásból hason fekvésig és vissza 2x 

2. állásból hanyatt fekvésig és vissza 2x 

Fő rész: 

- Kérd meg a segítődet, hogy próbáljon megakadályozni abban, hogy a háta mögött kijelölt 6-

8méterre levő pl. fát vagy nagyobb követ meg tudd érinteni. Állj vele szemben és közepes iramú 

futásból próbáld kicselezni. 6x Használd az összes indulócselt, amit tanultunk! 

- Jelöljetek ki egy kört, ahol futni tudsz olyat, ahol hallod a segítőd hangját vagy jelzését, és méri 

az időt is. Ezen a körön 20 másodpercig fuss nagyon gyorsan, jelzésre 15 másodpercig kocogj.  

Ezt ismételd meg 4x. 

Levezető rész: 

"Tűz, víz, repülő" helyben. Tűz: fogd össze a hátad mögött a két kezed és karemelés 
   legyen felfelé, víz: terpeszállásban hajlíts előre térdek érintésével, repülő: hol a  
   jobb-, hol a bal sarkad emeld hátra és fogd meg azonos oldali kezeddel a bokádat. 
   Igyekezz a helyzeteket gyorsan felvenni!  Minden helyzet legyen legalább 5x. 
Az előbbi feladatnál kijelölt körön kocogj egy teljes kört! 
 

Ha megcsináltad, ügyes vagy! Gratulálok! A segítődnek köszönd 

meg a munkáját! 

 

 

 

E G É SZ S É G E T E K R E!!! 

 

 

PUSZI 

Erika néni 

 



 

 

  

     


