
10-12 éves korosztály- egyéni edzésterve

heti 3 edzés

1.hét
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Bemelegítés:
A gyakorlatok kiinduló helyzete vállszéles terpeszállás:
-fej körzés: 5x jobbre és 5x ballra
-fej fordítás:5x jobbra -5x ballra
- vállkörzés 5x előre és 5xhátra,karok a test mellett mélytartásban
- csukló körzés kifelé és befelé
- páros karkörzés 5xelőre-5xhátra      
- malom körzés 5x előre- 5x hátra      
-csípőkörzés,csípőre tartással 5x jobbra-  5 x balra
-törzskörzés5x jobbra-5xbalra - csípőre tartás ,törzsdöntés előre kiinduló helyzetből
-törzshajlítás oldalra 5x jobbra-  5x balra – karok magastartásban
-törzs fordítás jobbra -ballra 5x - csípőre tartás
-törzshajlítás előre boka érintéssel ill hátra pároskar lendítéssel magastartásba 5x
-guggolótámaszban rugózás 2x majd térdnyújtással törzshajlítás előre bokaérintéssel
-alapállásban térdkörzés jobbra és ballra 5x
-alapállásban felváltva bokakörzéskifelé és befelé
-helyben futás
-pároslábon szökdelés



Állóképességfejlesztés:
munkaidő :15mp
pihenőidő: 30mp
1. Helyben futás magas
térdemeléssel
2. Helyben futás sarok
emeléssel
3. Guggolótámaszból
kilépés előre bal
harántterpeszállásba,
karlendítéssel mellső
középtartásig
1.ütem,visszalépés
kiinduló helyzetbe 2.
ütem
4. Pároslábon szökdelés
előre és hátra
5. Pároslábon szökdelés
jobbra majd ballra
6. Guggolótámaszból
felugrás térdnyújtással

Erőfejlesztés: statikus
törzsizomerő fejlesztés
munkaidő :20 mp
pihenőidő: 30mp
1.Plankmellső
könyéktámasszal
2.Plankhátsó
könyéktámasszal
3.
Hasonfekvésbentörzse
melés ,karok a törzs
mellett
4. Hanyattfekvés
párosláb emelés 45’
5.Hanyattfekvésben
csípőemelés
6.Bal oldalsó
alkartámaszplank
7. Bal oldalsó
alkartámasz plank

Integratív fejlesztés:
Szem-kéz
koordináció,helyváltozt
atás:
Eszköz: labda vagy
összeforgatott zokni
golyó
1.Labda fejmagasságig
történő kétkezes
feldobása ,elkapása
2.Csak jobb kézzel ua.
3.Csak bal kézzel ua.
4.Labda fejmagasságig
történő kétkezes
feldobása tapsolás a
test elött,elkapás
5.Labda fejmagasságig
történőfeldobása bal
kézzel,taps, bal kézzel
elkapás
6.Labda fejmagasságig



,karok magastartásba
lendítésével
Széria szám: 2 x köztük
levő pihenőidő 3 p

történőfeldobásajobb
kézzel,taps, jobb kézzel
elkapás
7.Pároslábon
szökdeléssel a 5db
labda átjuttatása a tőle
3m távolságra földön
levő dobozba és vissza
8. Jobb majd ballábon
szökdeléssel a 5db
labda átjuttatása a tőle
3m távolságra földön
levő dobozba( anélkül
,hogy a másik lábat
letenné) és vissza
9. Oldalazó lépéssel az 5
db labda átjuttatása a
tőle 3 m távolságra
földön levő dobozba és
vissza (oldalváltással)



Levezetés:
Minden edzés végén végezz levezetést! pl.: könnyed helyben futás ,laza átmozgatás. Nyútás!



2.hét
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Bemelegítés:
A gyakorlatok kiinduló helyzete vállszéles terpeszállás:

-fej körzés: 5x jobbre és 5x ballra
-fej fordítás: 5x jobbra -5x ballra
- vállkörzés 5x előre és 5xhátra,karok a test mellett mélytartásban
- csukló körzés kifelé és befelé
- páros karkörzés 5x előre- 5x hátra      
- malom körzés 5x előre- 5x hátra      
-csípő körzés,csípőre tartással 5x jobbra-  5 x balra
-törzskörzés 5x jobbra-  5x balra - csípőre tartás ,törzsdöntés előre kiinduló helyzetből
-törzshajlítás oldalra 5x jobbra-  5x balra – karok magastartásban
-törzs fordítás jobbra -ballra 5x - csípőre tartás
-törzshajlítás előre boka érintéssel ill hátra pároskar lendítéssel 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

Erőfejlesztés: Állóképességfejlesztés: Integratív fejlesztés:



törzsizomerő fejlesztés
munkaidő :20 mp
pihenőidő: 30 mp
1.Fekvőtámasz
2. Plank hátsó
könyéktámasszal
3. Hasonfekvésben
törzsemelés,karok a
törzs mellett
4. Hanyattfekvés
párosláb emelés a fej
főlé és vissza
5.Hanyattfekvésben
csípőemelés
6. Mellső
fekvőtámaszban jobb
illetve bal kar lendítése
oldalsó középtartásig
7. Hátsó
fekvőtámaszban
jobbilletve balláb
lendítés a magasba

munkaidő :15mp
pihenőidő: 30mp
1. Helyben futás magas
térdemeléssel
2. Helyben futás sarok
emeléssel
3. Guggolótámaszból
kilépés előre bal
harántterpeszállásba,
karlendítéssel mellső
középtartásig 1. ütem,
visszalépés kiinduló
helyzetbe 2. ütem
4. Pároslábon szökdelés
előre és hátra
5. Pároslábon szökdelés
jobbra majd ballra
6. Guggolótámaszból
felugrás térdnyújtással
,karok magastartásba
lendítésével
Széria szám: 2 x köztük
levő pihenőidő 3 p

Szem-kéz
koordináció,helyváltozt
atás:
Eszköz: labda vagy
összeforgatott zokni
golyó
1.Labda fejmagasságig
történő kétkezes
feldobása ,elkapása
2.Csak jobb kézzel ua.
3.Csak bal kézzel ua.
4. Labda fejmagasságig
történő kétkezes
feldobása tapsolás a
test elött,elkapás
5. Labda fejmagasságig
történőfeldobása bal
kézzel,taps,  bal kézzel
elkapás
6. Labda fejmagasságig
történőfeldobásajobb
kézzel ,taps, jobb kézzel
elkapás
7 .Pároslábon



szökdeléssel a 5 db
labda átjuttatása a tőle
3 m távolságra földön
levő dobozba és vissza
8. Jobb majd ballábon
szökdeléssel a 5 db
labda átjuttatása a tőle
3 m távolságra földön
levő dobozba ( anélkül
,hogy a másik lábat
letenné) és vissza
9. Oldalazó lépéssel az 5
db labda átjuttatása a
tőle 3 m távolságra
földön levő dobozba és
vissza (oldalváltással)

Levezetés:
Minden edzés végén végezz levezetést! Nyújtást


