
EDZÉSEK ANYAGA 2021.04.05. HÉTFŐI és 04.07. SZERDAI NAPOKRA 

1. EDZÉS: 

Bemelegítés: 

1. Helyezz a talajra 6db plüss figurát egy vonalban, egymástól 60 cm-re. Szökdelj páros lábon előre 
haladással az akadályok felett, majd hátrafelé is! Végezd el ezt a gyakorlatot, egymás után 6x! 

2. Szökdelj jobbra-balra páros lábon előre haladással a plüssök felett! Emelkedj magasra is! Tehát jobbra, 
előre, balra és visszafelé is ezen az útvonalon. 6x ismételd meg. 

3. Bokázva ugorj előre! Bokázó szökdeléssel haladj előre a plüssök felett! Emelkedj magasra és hajlított 
térddel, kisterpeszbe érkezz vissza a talajra! Hátrafelé is. Oda-vissza 6x ismételd a feladatot. 

4. Szökdelj előre haladva 2x bal lábbal a plüssök felett, majd 2x jobb lábbal is! 
5. Rakd magad elé az összes plüssödet. Állj terpeszállásba magas tartással. Hajolj előre és a 

terpeszeden át dobd hátra az első plüsst pl. fel az ágyadra. Az összes állatkát egyesével dobd hátra. 
Ezt ismételd2x. 

6. A kiinduló helyzet ugyanaz, mint az előző gyakorlatnál, csak a jobb oldaladdal állj az ágy felé. Hajolj le 
az egyik plüssért és jobb kézzel váll magasan dobd az ágyra.  Ismételd meg a feladatot a baloldalra is! 

7. A kiinduló helyzet ugyanaz, csak most háttal állj az ágynak. Vegyél fel egy állatkát és jobb kézzel 
jobbra fordulva dobd az ágyra. Megint hajolj előre, bal kézzel vedd fel a plüsst és balra fordulva dobd 
hátra az ágyra. Ezt ismételd meg 2x. 

8. Feküdj le az ágytól 2 méterre hason fekvésbe és tedd a fejed elé a figurákat. Jobb kézzel fogjál meg 
egy figurát és dobd fel homorítással az ágyra. Ezt ismételd meg bal kézzel is. 2x jobb és 2x bal kézzel 
ismételd. 

Fő rész: 

Keres olyan lehetőséget, ahol van lépcső. Minimum 6 lépcső, de jobb lenne a 8 lépcsőfok egymás után. 

1. Fussál fel egyesével szedett lépésekkel 6x, lefelé könnyedén szökdelj le páros lábbal. 
2. Az előző gyakorlatot ismételd meg kettesével szedett lépcsőfokokkal, lefelé egyesével, páros lábbal. 

Ezt is ismételd meg 6x 
3. Jobb lábbal szökkenj egyesével 2x, majd 2x bal lábbal és így tovább. Így végezd el ezt is 6x. 
4. Most csak jobb lábbal szökdelj egyesével felfelé, lefelé a bal lábadon egyesével szökdelj vissza. Ezt 

4x, majd, ha ezt elvégezted, akkor a bal lábaddal haladj felfelé és jobbal lefelé, ezt is 4x 
5. Vegyél kezedbe labdát vagy plüsst vagy wc gurigát. Ereszkedj le guggolásba és így szökdelj felfelé 

egyesével, két kezeddel fogott eszközzel a lépcsőn. Lefelé könnyedén, lazán lépkedj le. Ezt végezd el 
még egyszer. 

6. A 2. feladatot végezd el nagyon gyors léptekkel. Lefelé lábaidat lazítva lassú járás legyen! 4x ismételd. 

Levezetés: 

 Végezz nyújtott ülésben, terpeszülésben, mindkét oldalra gátülésben előre hajlításokat. Minden 
helyzetben legalább 10x. 

 Állj fel, és terpeszállásban végezz légző gyakorlatokat 6x 

A hétfői edzésnek vége, remélem végig tudtátok csinálni! Aki igen, annak gratulálok!!! 

Egészségetekre! 

 

 

 

 



2. EDZÉS: 

Bemelegítés: 

1. Végezz helyben járást 2x 30 mp-ig 
2. Helyben járás, magas térdemeléssel. 2 x 30 mp-ig 
3. Helyben végezz ellentétes kar-lábemelést 10 ismétléssel váltva. 
4. Lassú (helyben) futás malomkörzéssel előre, majd hátra. Ismétlésszám: 2x10x mindkét irányba. 
5. Terpeszállásból végezz kéztámasszal előre lépkedést mellső fekvőtámaszig és vissza: Ismétlésszám: 

10 
6. Ereszkedj térdelő támaszba, végezz domborítás, homorítás "cica-kutya gyakorlat" 10x 
7. Végezz térdemeléseket fekvőtámasz helyzetben. 2x 20mp-ig. A pocakodat ne lógasd le! 
8. Terpeszállásból végezz 4 ütemű fekvőtámaszokat 6x 
9. Alkarfekvőtámaszban tartsd meg a helyzetet 2x30 mp-ig. (Plank) 

Fő rész: 

1. Kérd meg a segítődet, hogy álljon tőled 2-3 méterre. Kétkezes mellső dobással adogassatok 5-5-öt, 
majd ezt gyorsabb tempóban 5-5-öt. Ilyen tempókülönbséggel ismételd meg 4x. 

2. Az első gyakorlatot végezzétek el kétkezes magas tartásban adogatva, óvatosan, le ne dobj valamit a 
lakásban! 

3. A kiinduló helyzet az előzőekkel azonos. Egykezes felsővel passzold a labdát a segítődnek, majd 
fordulj meg 360 fokos fordulattal és kapd el a társad passzát. Arra figyelj, hogy egyszer jobbra fordulj, 
aztán meg balra. 10-10 átadást végezzetek 2x. 

4. A 3. feladatot ismételjétek meg úgy, hogy a labda elkapását próbáld meg egy kézzel és innen indítsd a 
vissza passzt. A segítőd dolgozzon két kézzel továbbra is, aki próbálja neked a labdát a fejedtől a jobb 
oldaladra magasba adni a labdát. 10 jobbra és 10 balra fordulással. Csak a jól sikerült elkapásokat 
számoljátok bele a 10-be. 

5. Álljatok egymással szembe kb. 34-4 méterre. A segítődnél legyen a labda. Terpeszállásból gurulj egyet 
előre, a gurulásod végén kapd el a társadtól kapott labdát. Mindig a lövő kezed felé gurulj! Ezt 10x. 

Levezetés: 

1. Álljatok a társaddal szembe egymással terpeszállásba enyhén hajlított térddel, kb. 2és fél méterre. A 
segítődnél legyen a labda vagy WC papír guriga vagy teniszlabda vagy zokni guriga, rézsútos magas 
tartásban. Ejtse el a "labdát" a segítőd, te pedig odaszaladva próbáld elkapni mielőtt az a talajra ér.10x 
ismételd, ha nem baleset veszélyes, vetődhetsz is érte. Azért ezt óvatosan! 

2. Alkoss madzagból vagy játékokból egy kb. 1 méteres kört. A körtől 3 méterre helyezz el egy jelzést, 
ami mögé tegyél 10 állatkát. Mentsd meg az állatkákat, egyesével minél gyorsabban vidd a védett 
helyre, a körbe őket! A segítőd mérje az időt, hogy hány másodperc alatt sikerül ez neked. 3x ismételd 
meg. Törekedj a saját idődet megjavítani! 

3. Végezz 6x légző gyakorlatot. 

A szerdai edzésnek vége, remélem élvezted és jólesett! 

EGÉSZSÉGEDRE és ezután: 

ERIKA NÉNI 

 


