
Edzésterv: 2021.03.29. hétfőre és 03.31. szerdára 

1. edzés: 

Bemelegítés: 

1. Állj terpeszállásba törzshajlítással előre. kézben legyen egy labda. A kézben lévő labdát gurítsd át a 

lábak között, gyors megfordulás után a guruló labda elfogása, 20x. Egyszer balra, aztán jobbra 

fordulással végezd. 

2. Állj alapállásba, a labda legyen a láb előtt. Végezz Páros szökdeléseket a labda felett előre-hátra, 10x-

10x. 

3. Állj alapállásba, a labda a bal láb mellett legyen a földön. Páros lábon szökdelés a labda felett balra és 

vissza, 10x-10x. 

4. Babzsák, vagy kisméretű párnát tegyél a fejedre. Állásból ereszkedj le guggolásba és vissza 

térdnyújtással állásba. Ne essen le a fejről a párna, kézzel megfogni nem lehet! 5x 

5. Ugyanaz, mint az előző gyakorlat. Állásból ereszkedés ülésbe, majd felállás anélkül, hogy leesne a 

babzsák vagy párna, 5x. Kézzel ne támaszkodj le! 

6. Feküdj le hanyatt fekvésbe páros lábad tedd fel egy székre, labda a boka között. Páros lábemeléssel a 

labdát engedd el a fejed felett és kézzel kapd el. 2 x 10x 

Fő rész: 

1. Labda vagy zokni guriga feldobása, két gyors oldalazó lépés jobbra és vissza, a labda elkapása, 10x. 

Ezt ismételd meg jobbra is 10x. 

2. Készíts elő 2 széket, helyezd el egymástól 3 méterre. Az egyik széken legyen 5 guriga WC papír, a 

gurigák átvitele következik egyesével előre futással a másik székre és onnan vissza hátrafelé futással 

az eredeti székre, 5 kör 

3. Egyik széken legyen az 5 guriga WC papír, a gurigák átvitele következik egyesével oldalazással a 

másik székre és onnan vissza - oldalazással az eredeti székre, 5 kör 

4. 2-2 guriga legyen a 2 széken, fuss el 2 gurigával egy-egy kézben, a másik székhez, cseréld ki a 

széken lévő 2 gurigával és a másik kettőt hozd vissza és érintsd meg vele az induló széket, 12 kör 

5. Az egyik széken toronyban az 5 guriga WC papír, egyesével kell a gurigákat átvinni futva 8-as 

futásirányba a másik székre és ott egy tornyot építeni. A gurigát akkor tedd a székre, ha már 

megkerülted. 

6. Az első széknél feküdj hason fekvésbe, szemben a másik székkel, dobd mindkét „labdát” egymás után 

felső kétkezes dobással a távolabbi szék lábai közé. Pattanj fel, szedd össze a zoknikat, fuss vissza és 

feküdj le megint.  10 kör 

7. Az első széktől hason fekvésből mindkét „labdát” egymás után dobd el felső egykezes dobással a 

távolabbi szék lábai közé jobb és bal kézzel is, 6-6 kör Dobások közben ellentétes alkarra 

feltámaszkodhatsz. 

Levezető rész: 

1. Tegyél egy széket egy ajtótól 3-4 méterre. Erre a székre építs tornyot 6 wc papír gurigákból. Menj, ki 

az ajtón egy méterre fordulj meg. Az odakészített (10db.) zokni gurigákkal próbáld lebombázni a 

tornyot egykezes felső dobásokkal. Igyekezz minél kevesebb dobással "letakarítani" a székről a 

gurigákat.  6x 

2. Kérd meg a segítődet, hogy tőled 3 méterre állva fújjon szappanbuborékokat. Szaladj a buborékokhoz 

és próbálj minél többet elkapni. Minél kevesebb érjen földet. 6x  

 

A hétfői edzésnek vége, remélem élvezetes volt számodra! 

EGÉSZSÉGEDRE!!! 



 

2. edzés: 

Bemelegítés: 

Ha az előző edzésre összeállítottad a zenés gimnasztikádat, akkor kapcsold be a zenét és csináld végig 3x. 

Ha nem, akkor zenére végezz:    

 fejkörzéseket,  

 váll- és karkörzéseket,  

 szökdeléseket,  

 szökdeléseket fordulatokkal,  

 törzshajlításokat előre- hátra, 

  törzsfordításokat jobbra-balra,  

 guggolásban rugózásokat kilépésekkel,  

 guggoló támaszban egyik láb nyújtva oldalra lábtartás cserékkel,  

 ugyanezt hátra felé is,  

 térdelőtámaszban láblendítésekkel.  

Legyen egy kis erősítés is:  

 fekvőtámaszok 2x 10, 

 felülések 2x10, 

 hason fekvésben homorítások 2x10.  

A segítőd mondhatja ezeket a helyzeteket. Lényeges, hogy legalább 8-10 percig tartson!  

Fő rész: 

1. „RAJZOLJ”, KÉSZÍTS egy 4X40 cm négyzetet a talajon fonal, kötél, cipőfűző, szigetelőszalag vagy kréta 

segítségével! 

(Ilyet készítsetek!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Terpeszállás az első kettő négyzetben oldalsó középtartás, ugrás 

3. négyzet 

 

 

4. négyzet 

 

 

1. négyzet 

 

 

2. négyzet 

 

 



zárt állásba a nagy négyzet középpontjába alapállásba, majd szökkenj terpeszbe a hátsó kettő 

négyzetbe karlendítéssel oldalsó középtartásba és vissza hátrafelé is. Oda-vissza 20x 

2. Páros lábú szökdelés az első négyzetből a másodikba és vissza, az elsőből keresztbe a 3.-ba és 

vissza, az elsőből a 4.-be és vissza, mindig szembe fordulva a négyzettel és hátra visszafelé, 

összesen 10x 

3. Taposás az első négyzetben 4x, taposás a 2. négyzetben 4x és vissza az 1. négyzetbe ott ismét 

taposás 4x, taposás keresztbe lépve a 3. négyzetbe 4x és vissza az elsőbe és taposás a 4. négyzetbe 

4x és vissza az elsőbe.  10x 

4. 4.Taposás az első négyzetben 4x, jobb lábbal lépés a 2. négyzetbe 1x vissza az első négyzetbe 

taposás 4x, jobb lábbal lépés a 3. négyzetbe 1x és vissza - taposás 4x, jobb lábbal lépés a 4. 

négyzetbe 1x és vissza – taposás 4x, 10x 

5. A 3-as feladatot ismételd meg csak bal lábbal lépegess ki. 10x 

6. Kérd meg a segítődet, hogy álljon veled szembe kb. 3-4 méterre. Legyen nála 10 zokni guriga. Te állj 

az ágyad elé. Az ágyad a kapu. Terpeszbe állj, karod legyen rézsútos hajlított magas tartásban. A 

segítőd 1-1 zokni gurigát dobjon a jobb oldaladra tőled kb. 1 méterre. Lépj ki oldalra jobb 

támadóállásba, karod oldalsó középtartáson keresztül lendüljön le a jobb lábad felé és próbáld elütni 

az érkező zoknikat. 10 lövést próbálj így kivédeni! Most a másik irányba is csináljátok meg 10x. Figyelj 

arra, hogy minden lövés után állj vissza a kiinduló terpeszbe. Ne kapj gólt! 

7. A 6. feladatot ismételjétek meg úgy, hogy a segítőd egyszer jobbra, aztán balra dobja a 

védendő"labdát". 2x10 dobás 

Levezető rész:   

1. Végezz terpeszülésben, zárt ülésben előre hajlításokat nyújtott lábbal! Állásban fogd meg az egyik 

bokádat és húzd fel hátra, hogy feszüljön a combod. Ezt mindkét lábbal 2x-2x. Alapállásban húzd fel 

az egyik térded, öleld át és húzogasd felfelé. Ezt a másik térdeddel is tedd meg 2x-2x.   

2. Segítőddel játszatok 7x piros-pacsi meccset. Remélem, te nyersz! 

A szerdai edzésnek vége, remélem jólesett!   EGÉSZSÉGEDRE! 

 

PUSZI: ERIKA NÉNI 

 

 


