
12-14 éves korosztályegyéni edzésprogram

heti 4 edzésre

1.hét
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Bemelegítés:
A gyakorlatok kiinduló helyzete vállszéles terpeszállás:
-fejkörzés: 5x jobbra és 5x balra
-fej fordítása: 5x jobbra -5x balra
- vállkörzés 5x előre és 5x hátra,karok a test mellett mélytartásban
- csuklók körzése kifelé és befelé
- páros karkörzés 5x előre- 5x hátra      
- malom körzés 5x előre- 5x hátra      
-csípőkörzés,csípőre tartással 5x jobbra-  5 x balra
-törzskörzés  5x jobbra-  5x balra - csípőre tartás ,törzsdöntés előre kiinduló helyzetből
-törzshajlítás oldalra 5x jobbra-  5x balra –  terpeszállás,karok magastartásban
-törzsfordítás jobbra -balra 5x - csípőre tartás
-törzshajlítás előre boka érintéssel ill hátra páros kar lendítésével magastartásba 5x
-guggolótámaszban rugózás 2x majd térdnyújtással törzshajlítás előre bokaérintéssel
-alapállásban térdkörzés jobbra és balra 5x
-alapállásban felváltva bokakörzés kifelé és befelé
-helyben futás
-pároslábon szökdelés helyben, előre-hátra, jobbra-balra.
Minden edzés előtt végezz bemelegítést! A gyakorlatsor egyénileg kiegészíthető!



Állóképesség-
fejlesztés:
Ismétlésszám:2x
Munkaidő: 20 mp
Pihenő idő:10 mp
Szériák közötti pihenő
idő: 3p
1.Guggolásból felugrás
karlendítéssel
magastartásba
2.Guggolótámaszból
ugrás hátra mellső
fekvőtámaszba
3.Térdelő fekvőtámasz
egyik kézzel az
ellentétes váll érintése
4. Szökdelés
oldalirányba egyik
lábról a másikra
5.Mellső
fekvőtámaszban térd

Erőfejlesztés:
1.Vállszélességnél
nagyobb
terpesz,csípőre tartás.
Páros térdhajlítás és
nyújtás 10x
2. Vállszélességnél
nagyobb
terpesz,csípőre tartás.
csak a jobb láb dolgozik
10x
3. ua.: Csak a balláb
dolgozik 10x
4. Vállszélességnél
nagyobb
terpesz,csípőre tartás.
Térd rugózás ,de nem
teljes térdnyújtással 10x
5. Vállszélességnél
nagyobb
terpesz,csípőre tartás.
Jobb térd rugózás ,de

Integratív fejlesztés:
Hely- és
helyzetváltoztató
mozgások:
A végrehajtás min.3m
hosszon oda-vissza
történjen (lehetőségek
függvényében)
1.Futás magas
térdemeléssel
2.Futás sarokemeléssel
3.Törpejárás csípőre
tartással
4.”Rák” járás
5.”Pók” járás
6. „Óriás” járás
7. Nyuszi ugrás
Szem-kép koordináció:
labda átvétele egyik
kézből a másikba
folyamatosan a fej
körül,csípő körül,térd és



felhúzás csípő
magasságig ,minden
ütemre lábtartáscsere
6. Térdelőtámaszból
ellentétes kar és láb
emelés

nem  térdnyújtásig 10x
6. ua.: csak a balláb
dolgozik 10x
7. Vállszélességnél
nagyobb
terpesz,csípőre tartás.
Térdhajlítás,testsúly
áthelyezése felváltva a
jobb  illetve bal lábra.
Súlypont egyenes
vonalban mozogjon!
10x
8. Széles bal
harántterpesz,csípőre
tartás. Térd hajlítása és
nyújtása 10x
9.Széles bal
harántterpesz,csípőre
tartás. Térdrugózás de
nem  térdnyújtással10x
10. ua.: 8. feladat
lábtartás cserével 10x
11. ua.: 9. feladat
lábtartás cserével 10x

boka körül ,mindkét
irányba.5x-5x
2.Terpeszállásban a
labda átvétele egyik
kézből a másikba 8-as
alakban a láb
között,mindkét
irányban.5x-5x
3.ue. a feladat csak a
labdát a talajon
terelgetve,mindkét
irányba. 5x-5x
4. Szökdelés
harántterpeszben
lábtartáscserével labda
átvétele  a láb
között.5x-5x
5. Labda feldobása után
gyors guggolás- felállás
a labda elkapása. 6x
6. A labda feldobása
után 360” fordulat után
a labda
elkapása,mindkét



12. Vállszéles terpesz,
csípőre
tartás,térdhajlítás fél
guggolásig majd nyújtás
jobb láb oldalra
emelésével 6x
13. ua.: 12. feladat
lábtartás cserével 6x
14. Fekvőtámasz
karhajlítás - nyújtás 5x
15. Fekvőtámasz,
felváltva jobb illetve
ball láb emelése hátra
8x-8x
16. Szűk terpesz, fél
guggolás ,törzsdöntés
előre,karok
magastartásban.
Karhajlítás vállra
tartásig és vissza 10x
17. Szűk terpesz,fél
guggolás ,törzsdöntés
előre,karok oldalsó
középtartásban.

irányba. 5x-5x
7.Fekvőtámaszban a
labda gurítása egyik
kéztől a másikig. 5x-5x
8. Vállszéles
terpeszállásban
mellmagasságból
leejtett labda elkapása
két kézzel.10x
9.ue. jobb kézzel 10x
10.ue. bal kézzel 10x



Törzsfordítások jobbra
illetve balra 5x-5x
18. ua.: 17. feladat
gyors tempóban 10x-
10x
19. Alapállás, karok
magastartásban. Jobb
térd felhúzva
térdrugózás ballábon
10x
20. ua.: 19. feladat
lábtartás cserével 10x

Levezetés:
Minden edzés végén végezz levezetést! Végezz nyújtást!!



2.hét
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Bemelegítés: A gyakorlatok kiinduló helyzete vállszéles terpeszállás:
-fejkörzés: 5x jobbra és 5x balra
-fej fordítása: 5x jobbra -5x balra
- vállkörzés 5x előre és 5xhátra,karok a test mellett mélytartásban
- csuklók körzése kifelé és befelé
- páros karkörzés 5x előre- 5x hátra      
- malom körzés 5x előre- 5x hátra      
-csípőkörzés, csípőre tartás, 5x jobbra-  5 x balra
-törzskörzés 5x jobbra-  5x balra - csípőre tartás ,törzsdöntés előre kiinduló helyzetből
-törzshajlítás oldalra 5x jobbra-  5x balra – karok magastartásban
-törzsfordítás jobbra - balra 5x - csípőre tartás
-törzshajlítás előre boka érintéssel ill hátra páros kar lendítésével magastartásba. 5x
-guggolótámaszban rugózás 2x majd térdnyújtással törzshajlítás előre bokaérintéssel
-alapállásban térdkörzés jobbra és ballra 5x
-alapállásban felváltva bokakörzés kifelé és befelé
-helyben futás
-pároslábon szökdelés

Minden edzés előtt végezz bemelegítést! A gyakorlatsor egyénileg kiegészíthető!

Állóképesség-
fejlesztés:

Erőfejlesztés:
1.Vállszélességnél
nagyobb

Integratív fejlesztés:
Lábboltozat
gyakorlatok:



Ismétlés szám:2x
Munkaidő : 20mp
Pihenő idő :10mp
Szériák közötti pihenő
idő :3p
1.  Guggolásból felugrás
karlendítéssel
magastartásba
2.  Guggolótámaszból
ugrás hátra mellső
fekvőtámaszba
3. Térdelő fekvőtámasz
egyik kézzel az
ellentétes váll érintése
4. Szökdelés
oldalirányba egyik
lábról a másikra
5. Mellső
fekvőtámaszban térd
felhúzás csípő
magasságig ,minden
ütemre lábtartáscsere
6. Térdelőtámaszból

terpesz,csípőre tartás.
Páros térdhajlítás és
nyújtás 10x
2. Vállszélességnél
nagyobb
terpesz,csípőre tartás.
csak a jobb láb dolgozik
10x
3. ua.: Csak a balláb
dolgozik 10x
4. Vállszélességnél
nagyobb
terpesz,csípőre tartás.
Térdrugózás, de nem
teljes nyújtásig 10x
5. Vállszélességnél
nagyobb
terpesz,csípőre tartás.
Jobb térdrugózás ,de
nem  teljes nyújtásig.
10x
6. ua.: csak a balláb
dolgozik.10x
7. Vállszélességnél

1. Lábujjhegyen járás
20x
2. Sarok járás 20x
3. Gördülő járás  20x
(Sarokról-lábujjfegyre)
4. Mezitláb zoknikupac
átpakaolása  ballra majd
jobbra a láb ujjaival,álló
helyzetben.4x-4x
5. Mezitláb zoknikupac
felvétele lábujjakkal és
előre dobása jobb és
bal lábbal. 4x-4x
6. Hajlított ülésben
rongy összegyűrése
mindkét láb
segítségével.5x
Tartásjavító feladatsor:
az 1.számú mellékleten



ellentétes kar és láb
emelés.

nagyobb terpesz,
csípőre tartás
.Térdhajlítás testsúly
felváltva jobb  illetve
ballábon. Súlypont
egyenes vonalban
mozogjon! 10x
8. Széles bal
harántterpesz, csípőre
tartás. Térdhajlítás és
nyújtás 10x
9. Széles bal
harántterpesz, csípőre
tartás. Térdrugózás de
nem teljes nyújtásig 10x
10. ua.: 8. feladat
lábtartás cserével. 10x
11. ua.: 9. feladat
lábtartás cserével 10x
12. Vállszéles terpesz
,csípőre tartás,
térdhajlítás fél
guggolásig. Nyújtás jobb
láb oldalra emelésével.



6x
13. ua.: 12. feladat
lábtartás cserével.6x
14. Fekvőtámasz
karhajlítás - nyújtás 5x
15. Fekvőtámasz
felváltva jobb illetve
ball láb emelése hátra
8x-8x
16. Kisterpesz állás,fél
guggolás ,törzsdöntés
előre,karok
magastartásban.
Karhajlítás vállra
tartásig és vissza 10x
17. Kisterpesz állás,fél
guggolás,törzsdöntés
előre,karok oldalsó
középtartásban.
Törzsfordítások jobbra
illetve balra 5x-5x
18. ua.: 17. feladat
gyors tempóban10x-10x
19. Alapállás karok



magastartásban, Jobb
térd felhúzva
térdrugózás ballábon
10x
20. ua.: 19. feladat
lábtaráscserével.10x

Levezetés:
Minden edzés végén végezz levezetést! És nyújtást!!!


