
EDZÉSTERVEK 

AZ UTÁNPÓTLÁS KOROSZTÁLYNAK 

 
 

U8 Otthoni környezetben végrehajtható koordinációt fejlesztő gyakorlatok 
 

1. feladat 

Edzés típusa:   integratív edzés 

Munkaforma:   egyéni 

Fejlesztési terület:  eszközhasználat 

Helyszín:   szobában, kertben 

Időkeret:   15-20 perc 

Szükséges eszközök:  lehetőség szerint egy kézzel bírtokolható labda (vagy olyan tárgy, amivel helyettesíteni lehet pl.: zokni, 

kispárna, plüssállat) 

 

Érintsd meg a…! 

 

A labda feldobásánál és elkapásánál figyelj! 

1., Kétkezes alsóval dobd fel a labdát a fejed fölé! 

2., A két kezed lendüljön fel minimum arcodig! 

3., Majd tenyered fordítsd a talaj felé! 

4., A labdát felüliről fogd meg úgy, hogy fordított V betűt formáljon a két hüvelykujját! 

 

 

Feladat Feladat leírása 

1. Füleidet Helyezkedj el kényelmesen állásban! A saját magadnak feldobott labdát kell elkapnod 

úgy, hogy közben: „Érintsd meg a füleidet!” 

Végezd el ezt 10x! 

2. Vállaidat Helyezkedj el kényelmesen állásban! A saját magadnak feldobott labdát kell elkapnod 

úgy, hogy közben: „Érintsd meg a vállaidat!” 

Végezd el ezt 10x! 

3. Vállaidat keresztezve Helyezkedj el kényelmesen állásban! A saját magadnak feldobott labdát kell elkapnod 

úgy, hogy közben: „Érintsd meg a vállaidat keresztezve!” 

Végezd el ezt 10x! 

4. Derekadat Helyezkedj el kényelmesen állásban! A saját magadnak feldobott labdát kell elkapnod 

úgy, hogy közben: „Érintsd meg a derekadat!” 

Végezd el ezt 10x! 

5. Térdeidet 

 

Helyezkedj el kényelmesen állásban! A saját magadnak feldobott labdát kell elkapnod 

úgy, hogy közben: „Érintsd meg a térdeidet!” 

Végezd el ezt 10x! 

6. Lábujjaidat Helyezkedj el kényelmesen állásban! A saját magadnak feldobott labdát kell elkapnod 

úgy, hogy közben: „Érintsd meg a lábujjaidat/cipőd orrát!” 

Végezd el ezt 10x! 

 

Végezd el a hat feladatot egymás után hatszor! 

Figyelj a feladatok pontos végrehajtására! 

Lassan, nyugodtan dolgozz! 

Három sorozat után pihenj! 

 

 

2. feladat 

Edzés típusa:   integratív edzés 

Munkaforma:   egyéni 

Fejlesztési terület:  helyzetváltoztatás 

Helyszín:   szobában, kertben 

Időkeret:   15-20 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi a helyzet? 

 

Feladat Feladat leírása 

7. „Asztal”: csípőemelés Helyezkedj el hajlított hátsó fekvőtámaszban! Emeld fel a csípődet magasra, majd engedd 

vissza a kiinduló helyzetbe!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után 10x! 

8. Szamár: rúgás Helyezkedj el guggolótámaszban! Kéztámaszt maradjon a talajon, közben páros lábbal 

ugorj fölfelé!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után 10x! 

9. Rák: ellentétes lábfej 

érintése (váltva) 

Helyezkedj el hajlított hátsó fekvőtámaszban! Bal kezeddel érintsd meg a jobb lábfejedet, 

majd a jobb kezeddel a bal lábfejedet!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után 10x! 

10. Béka: Ugrás föl! Helyezkedj el guggolótámaszban, nyitott térddel! Ugorj felfelé, karlendítéssel 

magastartásba! Emelkedj magasra! 

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után 10x! 

11. Fekvő: ellentétes váll 

érintése (váltva) 

Helyezkedjetek el mellső fekvőtámaszban! Bal kezeddel érintsd meg a jobb válladat, majd 

a jobb kezeddel a bal válladat! 

Érintsd meg 10x a bal és 10x a jobb válladat! 

12. „Hegymászás” Helyezkedj el guggolótámaszban, bal lábadat nyújtsd ki!  

Végezz térdhúzásokat váltva folyamatosan 10x! 

 

Végezd el a hat feladatot egymás után három alkalommal!  

Figyelj a feladatok pontos végrehajtására! 

Lassan, nyugodtan dolgozz! 

Három sorozat után pihenj! 

 

 

3. feladat 

Edzés típusa:   integratív edzés 

Munkaforma:   egyéni 

Fejlesztési terület:  helyváltoztatás 

Helyszín:   szobában, kertben, a távolság ne legyen több, mint 20-30m 

Időkeret:   15-20 perc 

Szükséges eszközök:  az „óriáskígyó” kialakításához bóják/WC-papírok/PET-palackok/cipők.  

 

Óriáskígyó 

 

 

Feladat Feladat leírása 

13. Tarisznyarák balra 

oldalazva 

Végezz oldalazó rákjárást balra, az „óriáskígyó” felett! Csípődet tartsd magasan! 

14. Tarisznyarák jobbra 

oldalazva 

Végezz oldalazó rákjárást balra, az „óriáskígyó” felett! Csípődet tartsd magasan! 

15. Oldalazó medvejárás 

balra 

Végezz oldalazó medvejárást balra, az „óriáskígyó” felett! Lábadat, karodat tartsd nyújtva!  

16. Oldalazó medvejárás 

jobbra 

Végezz oldalazó medvejárást jobbra, az „óriáskígyó” felett! Lábadat, karodat tartsd 

nyújtva! 

17. Előre haladva, jobbra-

balra békaügetés 

Ugord át az „óriáskígyót” jobbra-balra békaügetéssel előre haladva! Ugorj magasra! 

18. Hátra haladva, jobbra 

balra békaügetés 

Ugord át az „óriáskígyót” jobbra-balra békaügetéssel hátra haladva! Ugorj magasra! 

 

Végezd el a hat feladatot egymás után 10x!  

Figyelj a feladatok pontos végrehajtására! 

Lassan, nyugodtan dolgozz! 

5. sorozat után tarts egy kis pihenőt! 

 

 

 

 

 

 

 



4. feladat 

 

Edzés típusa:   integratív edzés 

Munkaforma:   egyéni 

Fejlesztési terület:  atletikus alapképességek, helyváltoztatás a távolság ne legyen több, mint 20-30 m 

Helyszín:   szobában, kertben 

Időkeret:   15-20 perc 

Szükséges eszközök:  az akadályok kialakításához bóják/WC-papírok/PET-palackok/cipők,  

 

Ugorj! 

 

 

Feladat Feladat leírása 

 

19. Páros lábbal előre 

Szökdelj páros lábon előre haladással az akadályok felett! Vállszéles terpeszben és enyhén 

hajlított térddel dolgozz! Emelkedj magasra is!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymást után 6x! 

 

20. Páros lábbal hátra 

Szökdelj páros lábon hátra haladással az akadályok felett! Vállszéles terpeszben és enyhén 

hajlított térddel dolgozz! Emelkedj magasra is!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymást után 6x! 

 

21. Páros lábbal balra 

Szökdelj páros lábon balra haladással az akadályok felett! Vállszéles terpeszben és enyhén 

hajlított térddel dolgozz! Emelkedj magasra is!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymást után 6x! 

 

22. Páros lábbal jobbra 

Szökdelj páros lábon jobbra haladással az akadályok felett! Vállszéles terpeszben és 

enyhén hajlított térddel dolgozz! Emelkedj magasra is!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymást után 6x! 

 

23. Bal lábon balra 

Szökdelj bal lábon balra haladással az akadályok felett! Emelkedj fölfelé is! Talajra 

érkezésnél állj meg egylábon egy pillanatra!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymást után 4x! 

 

24. Jobb lábon jobbra 

Szökdelj bal lábon balra haladással az akadályok felett! Emelkedj fölfelé is! Talajra 

érkezésnél állj meg egylábon egy pillanatra!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymást után 4x! 
 

 

Végezd el a hat gyakorlatot sorban haladva 6x! (Szerintem sok a szériaszám ebben a korosztályban persze távolság függő is.) 

Figyelj a feladatok pontos végrehajtására! 

Lassan, nyugodtan dolgozz! 

A 3. sorozat után tarts egy szünetet! 

 

 

5. feladat 

Edzés típusa:  integratív edzés 

Munkaforma:   egyéni 

Fejlesztési terület:  stabilitás 

Helyszín:   szobában, kertben 

Időkeret:   15-20 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi a helyzet? 

 

Végezd el a hat feladatot egymás után hatszor! 

Figyelj a feladatok pontos végrehajtására! 

Lassan, nyugodtan dolgozz! 

Három sorozat után pihenj! 

 

 

6. feladat 

Edzés típusa:   integratív edzés 

Munkaforma:   egyéni 

Fejlesztési terület:  atletikus alapképességek, helyváltoztatás a távolság ne legyen több, mint 20-30 m 

 

Helyszín: szobában,  kertben 

Időkeret:   15-20 perc 

Szükséges eszközök:  az „óriáskígyó” kialakításához bóják/WC-papírok/PET-palackok/cipők  

 

Óriáskígyó 

 

 

Feladat Feladat leírása 

7. Szökdelj jobbra-balra páros 

lábon előre! 

Szökdelj jobbra-balra páros lábon előre haladással az „óriáskígyó” felett! Emelkedj magasra 

is! 

8. Szökdelj jobbra-balra páros 

lábon hátra! 

Szökdelj jobbra-balra páros lábon hátrafelé haladással az „óriáskígyó” felett! Emelkedj 

magasra is! 

9. Bokázva ugorj előre! Bokázó szökdeléssel haladj előre az „óriáskígyó” felett! Emelkedj magasra és hajlított 

térddel, kisterpeszbe érkezz vissza a talajra!  

10. Bokázva ugorj hátra! Bokázó szökdeléssel haladj hátra az „óriáskígyó” felett! Emelkedj magasra és hajlított 

térddel, kisterpeszbe érkezz vissza a talajra! 

11. Szökdelj előre haladva 2x 

azonos lábbal! 

 

Szökdelj előre haladva kétszer a bal, majd kétszer a jobb lábadon folyamatosan az 

„óriáskígyó” bal, illetve jobb oldalán! Emelkedj fölfelé is! Talajra érkezésnél állj meg 

egylábon egy pillanatra! 

12. Szökdelj hátra haladva 2x 

azonos lábbal! 

Szökdelj hátra haladva kétszer a bal, majd kétszer a jobb lábadon folyamatosan az 

„óriáskígyó” bal, illetve jobb oldalán! Emelkedj fölfelé is! Talajra érkezésnél állj meg 

egylábon egy pillanatra! 

 

Végezd el a hat feladatot egymás után 10x! 

Figyelj a feladatok pontos végrehajtására! 

Lassan, nyugodtan dolgozz! 

Az 5. sorozat után tarts egy kis szünetet! 

Feladat Feladat leírása 

 

1. „Superman” 

Helyezkedj el hason fekvésben, magastartással! Emeld fel a karodat és a lábadat 

magasra! 

Tartsd így magad 10 mp-ig! Ereszkedj vissza kiinduló helyzetbe!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után lassan 10x! 

 

2. „Gombóc” 

Helyezkedj el hanyatt fekvésben, magastartással! Gömbölyödj összese zsugorfekvésbe! 

Nyújtózkodj lassan vissza kiinduló helyzetbe!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után lassan 10x!  

 

3. Kobra 

Helyezkedj el hason fekvésben, magastartással!  

Végezz lassan fej-és törzshajlítást hátra, tenyértámasszal a talajon! 

Tartsd így magad 10 mp-ig! Ereszkedj vissza kiinduló helyzetbe!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után lassan 10x! 

 

4. Fa (váltva) 

Helyezkedj el állásban, magastartással! Bal talpadat tedd a jobb belső combodhoz! 

Egyensúlyozz ebben a helyzetben 10 mp-ig! Lábtartáscsere! 

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után 6x! 

 

5. Kutya/Macska 

 

Helyezkedjetek el térdelőtámaszban! Domborítsd a hátad (hát és csípő emelkedjen az 

ég/plafon felé)! Ereszkedj vissza kiindulóhelyzetbe!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után lassan 10x! 

 

6. Kutya/Madár 

Helyezkedjetek el térdelőtámaszban! Ellentétes karodat és lábadat emeld lassan a 

magasba! Tartsd magad így 10 mp-ig! Ereszkedj lassan vissza kiindulóhelyzetbe! Kar- 

és lábtartáscsere!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után lassan 6x! 



7. feladat 

Edzés típusa:   integratív edzés 

Munkaforma:   egyéni 

Fejlesztési terület:  atletikus alapképességek, helyváltoztatás a távolság ne legyen több, mint 20-30 m 

 

Helyszín:   szobában, kertben 

Időkeret:   15-20 perc 

Szükséges eszközök:  az akadályok kialakításához bóják/WC-papírok/PET-palackok/cipők  

 

Ugorj! 

 

 

Feladat Feladat leírása 

 

8. Előre-előre-hátra 

Szökdelj páros lábon kétszer előre haladással az akadályok felett, majd egyszer hátra 

(vissza) az akadály felett! Vállszéles terpeszben és enyhén hajlított térddel dolgozz! 

Emelkedj magasra is!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymást után 4x! 

 

9. Hátra-hátra-előre 

Szökdelj páros lábon kétszer hátra haladással az akadályok felett, majd egyszer előre 

(vissza) az akadály felett! Vállszéles terpeszben és enyhén hajlított térddel dolgozz! 

Emelkedj magasra is!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymást után 4x! 

 

10. Balra 90⁰ – vissza 90⁰ 

Szökdelj páros lábon előre haladással az akadályok felett úgy, hogy egyszer 90 fokkal balra 

fordulsz, a következő szökdelésnél pedig visszafordulsz a menetirányba! Vállszéles 

terpeszben és enyhén hajlított térddel dolgozz! Emelkedj magasra is!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymást után 6x! 

 

11. Jobbra 90⁰ – vissza 90⁰ 

Szökdelj páros lábon előre haladással az akadályok felett úgy, hogy egyszer 90 fokkal 

jobbra fordulsz, a következő szökdelésnél pedig visszafordulsz a menetirányba! Vállszéles 

terpeszben és enyhén hajlított térddel dolgozz! Emelkedj magasra is!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymást után 6x! 

 

12. Balra egyláb 90⁰ - 

vissza páros 90⁰ 

 

Szökdelj előre haladással az akadályok felett úgy, hogy egyszer 90 fokkal balra fordulsz és a 

bal lábra érkezel az akadályok közé, a következő szökdelésnél pedig visszafordulsz a 

menetirányba és páros lábbal érkezel az akadályok közé!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymást után 4x! 

 

13. Jobbra egyláb 90⁰ -  

vissza páros 90⁰ 

 

Szökdelj előre haladással az akadályok felett úgy, hogy egyszer 90 fokkal jobbra fordulsz és 

jobb lábra érkezel az akadályok közé, a következő szökdelésnél pedig visszafordulsz a 

menetirányba és páros lábbal érkezel az akadályok közé!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymást után 4x! 

 

Végezd el a hat gyakorlatot egymás után 6x! 

Figyelj a feladatok pontos végrehajtására! 

Lassan, nyugodtan dolgozz! 

A 3. sorozat után tarts egy kis szünetet! 

 

8. feladat 

Edzés típusa:  integratív edzés 

Munkaforma:  egyéni 

Fejlesztési terület: helyzetváltoztatás, stabilitás 

Helyszín:  szobában, kertben 

Időkeret:  15-20 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi a helyzet? 

 

Feladat Feladat leírása 

 

14. Törökülés-fel 

Helyezkedj el törökülésben! Emelkedj fel állásba úgy, hogy karoddal ne segíts a mozgást! 

Ereszkedj vissza törökülésbe!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után lassan 10x! 

 

15. Térdelés-fel 

Helyezkedj el térdelésben! Ugorj állásba úgy, hogy a karok csak a lendítéshez segíthetik a 

mozgást! Vedd fel újra a kiinduló helyzetet!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után 10x! 

 

16. Kobra-fel 

Helyezkedj el hason fekvésben, fej-és törzshajlítással hátra, tenyértámasszal a talajon! 

Emelkedj mellső fekvőtámaszba, csípőemeléssel a magasba! 

Ereszkedj vissza kiinduló helyzetbe!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után lassan 10x! 

 

17. Oldalról-oldalra 

Helyezkedj el oldalfekvésben! Emelkedj térdelésbe! Ereszkedj le másik oldaladra 

oldalfekvésbe!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után 6x! 

 

18. Döglöttbogár-fel 

Helyezkedjetek el zsugorfekvésben! Görbülj a hátadon és érkezz guggolótámaszban! Majd 

vissza kiindulóhelyzetbe!  

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után lassan 10x! 

 

19. Medve-ki 

Helyezkedjetek el állásban, törzshajlítással előre! Tenyérről-tenyérre „sétálj” előre mellső 

felvőtámaszba lassan, majd vissza! Karok- és lábak végig nyújtva, feszesek legyenek! 

Végezd el ezt a gyakorlatot egymás után lassan 10x! 

 

Végezd el a hat feladatot egymás után hatszor! 

Figyelj a feladatok pontos végrehajtására! 

Lassan, nyugodtan dolgozz! 

Három sorozat után pihenj! 

9. feladat 

Edzés típusa:   integratív edzés 

Munkaforma:  egyéni 

Fejlesztési terület: atletikus alapképességek  

Helyszín:  szobában, kertben a távolság ne legyen több, mint 20-30 m 

 

Időkeret:  15-20 perc 

Szükséges eszközök: az „óriáskígyó” kialakításához bóják/WC-papírok/PET-palackok/cipők  

 

Óriáskígyó 

 

 

Feladat Feladat leírása 

 

20. Előre-hátra szökdeléssel 

haladj balra! 

A kígyó oldalán helyezkedj el úgy, hogy a bal lábad a kígyó fejéhez legyen közelebb! Arccal a 

kígyó teste felé állj! Szökdelj páros lábon előre-hátra az „óriáskígyó” felett, és közben haladj 

balra! Vállszéles terpeszben, behajlított térddel végezd a gyakorlatot! Emelkedj magasra is! 

 

21. Előre-hátra szökdeléssel 

haladj jobbra! 

A kígyó oldalán helyezkedj el úgy, hogy a jobb lábad a kígyó fejéhez legyen közelebb! Arccal 

a kígyó teste felé állj! Szökdelj páros lábon előre-hátra az „óriáskígyó” felett, és közben haladj 

balra! Vállszéles terpeszben, behajlított térddel végezd a gyakorlatot! Emelkedj magasra is! 

22. Ollózva balra Helyezkedj el bal támadóállásban! Felugrás közben végezz lábtartáscserét és közben haladj 

balra! A leérkezésnél állj meg egy pillanatra! Így haladj balra végig a kígyó teste felett! 

23. Ollózva jobbra Helyezkedj el jobb támadóállásban! Felugrás közben végezz lábtartáscserét és közben haladj 

jobbra! A leérkezésnél állj meg egy pillanatra! Így haladj jobbra végig a kígyó teste felett! 

 

24. Balra haladva, bal lábon előre-

hátra szökdelés 

A kígyó oldalán helyezkedj el úgy, hogy a bal lábad a menetirányban legyen! Cipőd orra a 

kígyó teste felé nézzen! Szökdelj bal lábon előre-hátra az „óriáskígyó” felett, és közben haladj 

balra! Jobb lábadat próbáld végig a levegőben tartani! Egy-egy szökdelés után állj meg a bal 

lábadon egy pillanatra! 

 

25. Jobbra haladva, jobbra előre-

hátra szökdelés 

A kígyó oldalán helyezkedj el úgy, hogy a jobb lábad a menetirányban legyen! Cipőd orra a 

kígyó teste felé nézzen! Szökdelj bal lábon előre-hátra az „óriáskígyó” felett, és közben haladj 

balra! Jobb lábadat próbáld végig a levegőben tartani! Egy-egy szökdelés után állj meg a bal 

lábadon egy pillanatra! 
 

Végezd el a hat feladatot egymás után 10x! 

Figyelj a feladatok pontos végrehajtására! 

Lassan, nyugodtan dolgozz! 

Az 5. sorozat után pihenj! 

 



10. feladat 

Edzés típusa:   integratív edzés 

Munkaforma:   egyéni 

Fejlesztési terület:  eszközhasználat 

Helyszín:   szobában, kertben 

Időkeret:   15-20 perc 

Szükséges eszközök:  lehetőség szerint egy kézzel bírtokolható labda (vagy olyan tárgy, amivel helyettesíteni lehet pl.: zokni, 

kispárna, plüssállat) 

 

Adogasd a…! 

 

Feladat Feladat leírása 

1. Fejed körül Helyezkedj el kényelmesen állásban! Adogasd a labdát a fejed körül körbe egyik kézből a 

másikba! Végezd el ezt a gyakorlatot az óramutató járásával azonos irányban 15 mp-ig! 

Végezd el ellenkező irányban is 15 mp-ig! (Számolj el lassan 15-ig!) 

2. Hasad körül Helyezkedj el kényelmesen állásban! Adogasd a labdát a hasad/derekad körül körbe egyik 

kézből a másikba! Végezd el ezt a gyakorlatot az óramutató járásával azonos irányban 15 

mp-ig!  

Végezd el ellenkező irányban is 15 mp-ig! (Számolj el lassan 15-ig!) 

3. Térdeid körül Helyezkedj el kényelmesen állásban! Adogasd a labdát a térdeid körül körbe egyik kézből a 

másikba! Végezd el ezt a gyakorlatot az óramutató járásával azonos irányban 15 mp-ig! 

Végezd el ellenkező irányban is 15 mp-ig! 

4. Bokáid körül Helyezkedj el kényelmesen állásban! Adogasd a labdát a bokáid körül körbe egyik kézből a 

másikba! Végezd el ezt a gyakorlatot az óramutató járásával azonos irányban 15 mp-ig! 

Végezd el ellenkező irányban is 15 mp-ig! 

5. Lábad körül (váltva) 

 

Helyezkedj el széles terpeszállásban! Adogasd a labdát a bal lábad körül körbe egyik kézből 

a másikba! Végezd el ezt a gyakorlatot az óramutató járásával azonos irányban 15 mp-ig! 

Végezd el ellenkező irányban is 15 mp-ig! 

Végezd el ezt a gyakorlatot a jobb lábadnál is! 

6. Terpesz ∞-ben Helyezkedj el széles terpeszállásban! Adogasd a labdát ∞ alakzatban 15 mp-ig, úgy, hogy a 

labda elölről hátra haladjon a két lábad között!  

Végezd el ellenkező irányban is 15 mp-ig! 

 

Végezd el a hat feladatot egymás után hatszor! 

Figyelj, hogy az eszköz bekerüljön a tenyérárokba az újak pedig „fogjanak rá”. 

Figyelj a feladatok pontos végrehajtására! 

Három sorozat után pihenj! 

11. feladat 

Edzés típusa:   integratív edzés 

Munkaforma:   egyéni 

Fejlesztési terület:  helyváltoztatás 

Helyszín:   szobában, kertben 

Időkeret:   15-20 perc 

Szükséges eszközök:  2 bója/cipő/szék/doboz, amivel ki tudod a kb. 10 méteres távolságot jelölni 

 

„Állati!” 

 

Feladat Feladat leírása 

1. Pókjárás-Rákjárás Kijelölt területen (szobában, kertben) haladj odafelé pókjárásban, visszafelé rákjárásban! 

Csípődet tarts végig a magasban! 

2. Előre-hátra: 

NYUSZIUGRÁS 

Kijelölt területen (szobában, kertben) haladj odafelé nyusziugrással előre, visszafelé 

nyusziugrással hátra! 

3. Előre-hátra: MEDVEJÁRÁS Kijelölt területen (szobában, kertben) haladj odafelé medvejárással előre, visszafelé 

medvejárással hátra! 

4. Oda-vissza: 

GORILLAUGRÁS 

Kijelölt területen (szobában, kertben) haladj odafelé gorillaugrással balra haladva, 

visszafelé gorillaugrással jobbra haladva! 

5. Előre-hátra: BÉKAÜGETÉS 

 

Kijelölt területen (szobában, kertben) haladj odafelé békaügetéssel előre, visszafelé 

békaügetéssel hátra! 

6. Jobb- és bal láb: 

SÁNTARÓKA 

Kijelölt területen (szobában, kertben) haladj odafelé ballábon ugrálva előre, visszafelé 

ballábon ugrálva hátra! Ilyenkor a „jobb lábára sántít a róka”. Végezd el ezt a gyakorlatot 

úgy is, hogy a „bal lábára sántít a róka”! 
 

Végezd el hat feladatot egymás után hatszor! 

Figyelj a feladatok pontos végrehajtására! 

Három sorozat után pihenj! 



12. feladat 

Edzés típusa:   integratív edzés 

Munkaforma:   egyéni 

Fejlesztési terület:  eszközhasználat 

Helyszín:   szobában, kertben 

Időkeret:   15-20 perc 

Szükséges eszközök:  zoknik, WC papírok, hajgumi/befőttesgumi, kislabda, nagyobb pattogós labda 

 

MIX 

 

 

Feladat Feladat leírása 

1. Zoknival célba WC-papír toronyra, papírkosárba/szennyestartóba végezzetek játékos célba dobástokat! 

 

 

 

2. Zoknis zsonglőr 

Két zokni segítségével zsonglőrködjetek! 

1., Egykézzel feldobod a zokni és ugyanazzal a kézzel elkapod! Végezd el mind a két 

kezeddel! 

2., Egykézzel feldobod, a másik kézzel elkapod a zoknit! Majd visszafelé is! 

3., Két zoknit egyszerre dobd fel és próbáld mindkettőt jobb és bal kézzel egyszerre elkapni! 

4., Körbe jár a két zokni: Jobb kézzel dobd fel a zoknit! A bal kézből tedd át a jobb kézbe a 

másik zoknit! Bal kézzel kapd el a zoknit! És így tovább! 

5., Ellenkező irányban jár a két zokni! (Látsd előző feladatot csak fordított irányban!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ujjtorna 

Zoknik segítségével végezz ujjtorna gyakorlatokat! Egy gyakorlatot 10x ismételd meg, majd 

jöhet a következő! Mind a két kezeddel egyszerre dolgozz! 

 

 
Hajgumi/befőttesgumi segítségével végezd el ezeket a gyakorlatokat mind a két kezeden 10-

10x! 

 
4. Labda leütések  Keres otthonodban egy olyan helyet, ahol egyenletes a talaj és felpattan a labda! 

Különböző testhelyzetekben végezz labda leütéseket! 

1., Fekvőtámaszban: 

jobb kezes labdavezetés 4x, majd ez. bal kézzel! 10x mind két oldalra 

2.Hasonfekvésben: 

jobb kezes labdavezetés 4x, majd ugyan ez bal kézzel! 10x mind két oldalra 

3., Hanyatt fekvésben: 

a test jobb oldalán 3x labdaleütés,4.ü kétkezes labdafogás mellső középtartásban,10x.…. 

majd ue. a másik oldalon. 

4., Állásban: 

jobb kezes labdavezetés a test jobb oldalán 3x 4.ü-re ugrás terpeszállásban labda fogása két 

kézzel fej fölött. 

uez. ellenkező oldalra is .2x10 

 

5. Labdával a falnál szemből 

Keress egy szabad falfelületet a szobádban, vagy kint a kertben! Helyezkedj el szemben a 

fallal kb. 2-3- méterre! 

Egy kézzel bírtokolható (egy kézzel könnyen megfogható) labdával dolgozz! Pl.: 

teniszlabda, kicsi szivacslabda/ gumilabda 

Végezz el ezeket a gyakorlatokat mind a két kezeddel! 

• kétkezes felső dobás falra, labda elkapása két kézzel fej fölött. 10 x 

• ugyanaz egy teljes fordulat után kapd el a labdát 10x  

Állj közelebb a falhoz (1 m) 

Egy kézzel labda ütögetés a falra 3 x, majd két kézzel labdabirtoklás, ue. másik kézzel 

is!2x10 

 



 

 

6. Labdával a falnál háttal 

Keress egy szabad falfelületet a szobádban, vagy kint a kertben! 

Helyezkedj el háttal a falnak kb. 2-3- méterre! 

Egy kézzel bírtokolható (egy kézzel könnyen megfogható) labdával dolgozz! Pl.: 

teniszlabda, kicsi szivacslabda/ gumilabda 

Kétkezes alsó dobással (szemben állva a fallal) dobd a falra a labdát, majd gyors teljes 

fordulattal igyekezz elkapni mielőtt leesne! 10x  

 

Végezd el a hat feladatot egymás után hatszor! 

Figyelj a feladatok pontos végrehajtására! 

Lassan, nyugodtan dolgozz! 

Három sorozat után pihenj! 

 

 

 

 

U9 Egymástól eltérő bemelegítési variációk 
 

1. Bemelegítés 

Módszer:   Oktató, gyakorló jellegű 

Időkeret:   20 perc 

Helyszín:   Szobában, kertben 

 

 

Légző gyakorlatok: 

 

1. Szőnyeg körül sétálva, orron keresztül 

levegő beszívása karemeléssel magastartásba, 

majd kifújás karleengedéssel. Ismétlésszám: 

3 kör lassan! 

 

2. Oldalsóközép tartáson át emeljük fel a kart 

magasra, magastartásba orron át beszívjuk a 

levegőt, és lassan kifúj szájon át. 

Ismétlésszám: 8 x, lassan. 

 

3. Csípőre tartjuk a karunkat, és 

megmozgatjuk a medencénket egyszer balra, 

egyszer jobbra. (itt figyeljünk arra, hogy csak 

a medence mozogjon, felsőtest stabil!) 

Ismétlésszám: 5 x bal, 5 x jobb. 

 

4. Karokat a törzs mellé, megemeljük a 

balkart magastartásba, és beszívjuk az orron át 

a levegőt majd leengedés követve kifújuk, 

mindkét oldalra megismételjük 5 x bal- 5 x 

jobb. 

 

5. Megemeljük a balkezünket magastartásba 

levegőt beszív, majd csípő tolása balra 

leengedés levegő kifújása. Mindkét irányba 

ismételjük meg, 5 x bal 5 x jobb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 

3. 4. 

5. 



6. Mellhez tartás, beszívjuk a levegőt, 

kiemeljük a mellkast a hasat behúzva tartjuk, 

és kifúj domborít a hát. Ismétlésszám: 5 x 

lassan. 

6. 

1.Fejbiccentés előre, Ismételjük meg 5 X. 

Fejbiccentés balra, majd jobbra, 

Ismétlésszám: 4-4 X. 

 

2.Vállöv emelés, Ismétlésszám: 10 x, lassan. 

 

3. Vállkörzés hátra, Ismétlésszám: 10 X. 

Vállkörzés előre, Ismétlésszám: 10 X.  

 

 

 

 

4. Mellsőközéptartás könyökhúzás hátra 

kétszer, és karhúzás hátra kétszer. 

Ismétlésszám: 8 X. 

Bal kar magas, jobb kar mélytartásban 

karhúzás hátra kétszer, majd ellenkezőleg. 

Ismétlésszám: 8 X. 

 

5. Terpeszt zár szökdelés:  

Ismétlésszám: 10 X. 

 

6 Terpeszt zár szökdelés, oldalsó 

középtartásba és vissza: Ismétlésszám: 10 X. 

 

7. Páros lábon szökdelés (cipő felett) előre, 

ismétlésszám: 10 X. 

Páros lábon szökdelés (cipő felett) hátra, 

ismétlésszám: 10 X. 

Pároslábon szökdelés (cipő keresztbe fordítva) 

balra, majd jobbra 10 x – 10 X. 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 

 

 

 

2. Bemelegítés 

 

Módszer:   Oktató, gyakorló jellegű 

Időkeret:   20 perc 

Helyszín:   Szobában, kertben 

Eszközök:   labda, párna, zokni 

 

 

 

 

 



Alapos nyújtással kezdünk! Gyakorlatok 

megtartása 15-20 mp! Ha gyakorlat leírása csak 

az egyik lábra vagy kézre vonatkozik, akkor azt 

feltétlenül végezzük el a másik lábbal is! 

1.Tevepóz 

Végrehajtás: Ülj a sarkadra, kezeddel fogd meg 

és emeld meg csípődet. A fejét hajtsa hátra. Ne 

feszüljön meg a dereka. 

 

2.  Csípőizmok nyújtása 

Végrehajtás: Ülj le a földre, terpeszd szét lábait, 

amennyire csak tudod. Hajolj lassan előre, kezed 

tartsd nyújtva magad előtt. 

 

3. „Béka” póz 

Végrehajtás: Ereszkedjen négykézlábra. 

Fokozatosan csúsztasd oldalra a térdeit, amíg 

feszülést nem érezzel az ágyékodban és a 

csípődben. 

 

4. Hajlított terpeszállás 

Végrehajtás: álljunk vállszélességű 

terpeszállásba, hajlítsuk be a térdünket és 

helyezzük rá testsúlyunkat, a másik láb maradjon 

oldalt nyújtva, lehető legegyenesebben.  

 

 

5. Pillangó póz 

Végrehajtás: ülj le, talpait fordítsd egymás felé, 

hátát egyenesítse ki. A tenyerünkkel enyhén 

nyomjuk lefelé a térdeinket a padló irányába. 

 

6. Alkarhajlító izmok nyújtása 

Végrehajtás: Nyújtsa ki a bal kezed magad előtt, 

a jobb kezeddel feszítsd meg a kézfejét.  

 

7. Nyakhajlítás 

Végrehajtás: egyenesítsd ki a hátát, fordítsd a 

fejet jobbra, próbáld megérinteni a jobb vállad.  

 

8. Nyak gyakorlatok 

Végrehajtás: Álljunk alapállásba, fordítsuk 

fejünket lassan jobbra, majd balra. 

9. Váll oldalirányú nyújtása 

Végrehajtás: nyújtsa ki a kezed keresztben a 

tested előtt és finoman húzd magad felé a másik 
kezeddel. 
 
10. A nyak nyújtása 

Végrehajtás: állj alapállásba, lábaid zárd össze, 

lassan hajlítsd be a térdeit. A hátad maradjon 

egyenesen. Kezeddel húzza lefelé a fejed. 

 

 

1.Páros lábon szökdelés balra, jobbra 10x- 10 x 

 

2. Bokakörzés mint két bokát, mind két irányba 

forgassuk át. 8x befelé, 8 x kifelé.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 



 

3. Térdkörzés: Körözzünk kifelé és befelé is  

8 x -8 x 

 

4. Fejkörzés labdával a kézben  

8 x balra, majd 8 x jobbra. 

 

 

 

 

5. Törzskörzés labdával a kézben  

8 x balra, majd 8 x jobbra. 

 

6. Terpesztállásban labda gurítása nyolcas 

formában, 8 x balra és 8 x jobbra.  

 

 

 

 

7. Terpeszt zár szökdelés labdával a 

kezünkben, ismételjük meg 10 x  

 

8. Labdavezetés helyben járással, majd helyben 

futással, két kézzel, balkézzel, jobbkézzel. 

Ismétlésszám: 3x30mp. 

 

 

 

 

9. Labdavezetés közben labda körül forgás 

jobbra, majd balra.  

Ismételjük 5 x balra 5 x jobbra.  

 

 

 

 

 

10. Labdavezetés közben guggolás, majd 

felállás. Ismétlésszám: 10 X. 

 

11. Labdavezetés közben talajra leülés, majd 

felállás. Ismétlésszám: 10x fel- le.  

 

 

12. Labdavezetés közben előre- hátra mozgás 

tárgyat (képen látni a tárgyat) kerülve „V” 

alakban.  

Ismétlésszám: 8 x bal és 8 x jobb irányban. 

 

13. Korcsolyázás, egy lábon szökdelés balra 

majd jobbra tárgy (zokni, kisautó, baba) fölött 

(olyan, mint amikor korcsolyázol). 

Ismétlésszám: 10 x balláb, 10 x jobblábon. 

 

 

 

 

3. 4. 

5.  6. 

7. 8. 

9. 

10. 

 

 

 

11. 

 
 

12. 

 

13. 



 

 

14. Kézilabdás védekező alapmozgás, előre 

mozgás jobb oldalra, majd vissza hátra abból 

oldalazó mozgással, átoldalazzunk másik 

oldalra és ott újra előre mozgás kezek védekező 

állásban. Ismétlésszám: 8 x bal oldalra, 8 x jobb 

oldalra.  

 

 

 

 

15. Joggolás helyben, ismétlésszám: 4 x 20 mp. 

14. 

15. 

 

 

3. Bemelegítés 

 

Módszer:   Oktató, gyakorló jellegű 

Időkeret:   20 perc 

Helyszín:   Szobában, kertben 

Eszközök:    

 

 

 

1.Labda (zokni) a kézben, fej körül 

adogatjuk körbe a labdát. 8 x balra, 8 x 

jobbra kezdjük el. 

 

2. Csípő kőrül folytatjuk 8 x balra kezdjük 

8 x jobbra kezdjük el. 

 

3. Oldalsóközép tartásból 

mellsőközéptartáson át, labda átadás 

balkézből jobbkézbe és vissza. 

Ismétlésszám: 8 x balkéz, 8 x jobbkéz. 

 

 

 

4. Jobb karkörzés labdával a kézben előre, 

test előtt átadás, majd balkézzel körzés 

labdával a kézben előre. Ismétlésszám: 8 x 

balkézben a labda, 8 x jobbkézben a 

labda. 

Jobbkézben karkörzés labdával a kézben 

hátra, test előtt átadás majd balkézzel körzés 

labdával hátra.  

Ismétlésszám: 8 x balkézben a labda, 8 x 

jobbkézben a labda. 

 

5. Terpeszállás, bal oldalsó középtartás, 

labda a kézben törzsforgatás balra, jobbra 

közben test előtt labda átadás („vízszintes 

1. 

 

2.  3. 

4.  4. 5.  



kaszálás”), tekintet a kézen. Ismétlésszám: 

mindkét kézben 8 x legyen a labda. 

 

6. Törzskörzés labdával a kézben, először 

kis terjedelemben majd növeljük. 

Ismétlésszám: 6 kör balra kezdve, 6 kör 

jobbra kezdve. 

 

7. Terpeszállásban függőleges kaszálás 

labdával a kézben. Ismétlésszám: 8 x balra 

majd 8 x jobbra. 

 

8. Terpeszállásban labda adogatása nyolcas 

alakban a lábunk között. Ismétlésszám: 8 x 

ballábunk alatt 8 x jobb lábunk alatt. 

Terpeszállásban labda gurítása nyolcas 

alakban a lábunk között. Ismétlésszám: 8 x 

ballábunk alatt, 8 x jobb lábunk alatt. 

 

9. Guggolás közben labda gurítása magunk 

körül. Ismétlésszám: 5 x balra kezdve 5 x 

jobbra kezdve. 

 

10. Oldalsóközép tartásból mellsőközép 

tartáson keresztül, labda átadása egyik 

kézből a másikba, közben váltott lábú 

láblendítés előre. Ismétlésszám: 8 x 

ballábunk, 8 x jobblábunkat emeljük. 

 

11. Helyben futás közben labda feldobása 

váltottkarral, majd elkapása.  

Ismétlésszám: 10 X. 

6.  7.  8.  

9.  10.  11.  

12. Helyben futás közben labda feldobása 

váltottkarral, majd elkapása közben 

csináljunk egy guggolást.  

Ismétlésszám: 10 X.  

 

13. Nyújtottülés zártlábbal a talajon, labda 

gurítása magunk körül körbe. Ismétlésszám: 

10 x balra kezdve, 10 x jobbra kezdve.  

 

14. Terpeszülésben a talajon labda a 

kezünkben, ballábhoz, középre, majd 

jobblábhoz hajolás duplázva.  

Ismétlésszám: Ballábhoz, középre, 

jobblábhoz, 10-10-10 X. 

 

 

15. Zártlábbal térdek felhúzva talajon ülve, 

labda gurítása térdünk alatt.  

Ismétlésszám: 10 x oda- vissza. (20) 

 

16. Zártlábbal térdek felhúzva lábbak a 

levegőben, labda gurítás a talajon a térdünk 

alatt.  

Ismétlésszám: 10 x oda – vissza. (20) 

12.  13.  14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 16. 

 

 

 

 



4. Bemelegítés 

 

Módszer:   Oktató, gyakorló jellegű 

Időkeret:   20 perc 

Helyszín:   Szobában, kertben 

Eszközök:    

 

 

1.Bokakörzés: Mind két irányba, mind két lábbal. 

Ismétlésszám: 10-10 X. 

 

2. Vádlinyújtás: Mind két lábbal ismételjük meg 10-

10 mp. 

 

3. Térdkörzés: Zárt térdek balra, jobbra kis köröket 

csinálva átmozgatjuk a térdízületet.  

Ismétlésszám: 5 x balra, 5 x jobbra. 

 

 

 

 

 

 

4. Lábkörzés csípőből kifelé, befelé. Ismétlésszám: 

5x befelé, 5x kifelé, minkét lábbal. 

 

5. Törzskörzés: Ismétlésszám: 8x balra kezdve, 8 x 

jobbra kezdve. 

 

 

6. Helyben járás: Ismétlésszám: 4x 30 mp. 

 

 

 

 

 

 

7. Helyben járás, magastérdemeléssel.  

Ismétlésszám: 4 x 30 mp. 

 

8. Mérlegállás, mind két lábbal:  

Ismétlésszám: 10-12 db 

 

 

9. Térdhúzás- csípőfeszítés, mind két lábbal: 

Ismétlésszám: 10-12 db 

 

1.  2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9.  

10. Hegymászó: Ismétlésszám: 4 x 30 mp 

 

 

11. Ellentétes kar-láb emelés: 10 ismétlés váltva. 

 

 

12. Terpeszállásba előre mászás: Ismétlésszám: 10 

X. 

 

 

 

10. 11. 12. 



 

13. Láblendítés ellenkező kézhez: Ismétlésszám: 

10 x válta. 

 

 

14. Kitörés térdhúzással: Ismétlésszám: 10 x 

váltva. 

 

 

15. Kitörés előre törzsfordítással: Ismétlésszám: 

12 x váltva. 

 

 

 

16. Láblendítés fokozatosan egyre magasabbra: 

Ismétlésszám: 12x váltva. 

 

17. Jogging: Ismétlésszám: 6 x 30 mp. 

 

18. Intenzív saroklendítéssel futás: 6 x30mp. 

 

19. Magastérdlendítéssel futás: 

Ismétlésszám: 6 x 30mp. 

 A 17-18-19 -es gyakorlatnál javaslat: 6x30 mp 10 m 

lendületes kifutással 10-15 méterig, visszafelé, járás, 

mint pihenő idő, amely kb. meg fog felelni a 

végrehajtási idővel (45 mp.) 

13. 14.  15. 

16.  17. 

 

5. Bemelegítés 

 

Módszer:   Oktató, gyakorló jellegű 

Időkeret:   20 perc 

Helyszín:   Szobában, kertben 

Eszközök:    

 

 

1.Légzőgyakorlat szőnyeg körül sétálva. 

Emeljük fel lassan a karjainkat 

magastartásba, közben szívjuk be mélyen a 

levegőt. Lassan engedjük le karjainkat, 

közben fújjuk ki a levegőt. Ezt a 

gyakorlatot ismételjük meg 2x3kör. 

 

2. Fejbiccentés 

Álljunk kis terpeszbe, karunk leengedve, 

hajtsuk lassan előre a fejünket, közelítsük az 

állunkat a mellkasunkhoz. Óvatosan hajtsuk 

hátra a fejünket. 

Végezzük el a gyakorlatot 5x. 

 

1, 2. 

 



3. Vállhúzogatás 

Álljunk kis terpeszbe, karunk leengedve, 

húzzuk fel mindkét vállunkat 4x, majd 2x 

bal vállunkat, 2x a jobb vállunkat, ezután 

megint mindkettőt egyszerre 4x. 

Végezzük el a gyakorlatot 5x (4x mindkettő, 

2x bal, 2x jobb számít 1 ismétlésnek) 

4. Karkörzések Álljunk kis terpeszbe, 

egyenes tartással, végezzünk karkörzést 

mindkét karunkkal, 4x előre, majd 4x hátra. 

Végezzük el a gyakorlatot 8x (4x előre, 4x 

hátra számít 1 ismétlésnek) 

Nehezítsünk: a jobb kézzel előre, a bal 

kézzel hátra körözzünk (egyszerre), majd 

váltás: bal kézzel előre és a jobb kézzel 

hátrafelé körözzünk. A gyakorlatot 

magastartásból indítsuk. 

Végezzük el a gyakorlatot 4x a jobb karral 

előre, majd 4x bal karral előre. 

3. 4. 

5.Domborítás, homorítás 

Helyezkedjünk térdelőtámaszba, egyenes 

tartással, karok talajon. Domborítsuk a 

hátunkat, kissé hajoljunk előre, fejünket 

hajtsuk le.  Ezután lassan egyenesedjünk ki, 

homorítsuk a hátunkat. Érezzük, hogy 

közelednek egymáshoz a lapockáink. 

Végezzük el a gyakorlatot 4x. 

5. 

 

6.Törzskörzés 

Álljunk kis terpeszbe, egyenes tartással, 

karok magastartásban. Végezzünk 

törzskörzéseket először jobbra 5x, majd 

balra 5x körözve. Kis körökkel kezdjünk, 

majd egyre nagyobb körökkel folytassuk. 

Végezzük el a gyakorlatot 5x jobbra, 5x 

balra. 

7. Helyben járás Járjunk helyben: 5x 

lábujjhegyen, 5x a sarkunkon, 5x külső 

talpéllel, 5x belső talpéllel, váltogatva. 

Ezt a gyakorlatot ismételjük meg 3x. 

6. 

 

7. 

 

8. Alkartámasz: (Plank) 

Ismétlésszám: 4x 20-30mp. 

8.  



9. Billegés terpeszállásban 

Álljunk vállszélességű terpeszbe, egyenes 

testtartással, csípőre tartásban fejünk előre 

néz. 

Lassan helyezzük át a testsúlyunkat a jobb 

lábunkra, dőljünk jobbra, emeljük fel a bal 

lábunkat. Ezután helyezzük testsúlyunkat a 

bal lábunkra, dőljünk balra, emeljük meg a 

jobb lábunkat. 

A gyakorlatot ismételjük meg mindkét 

irányba 4x. 

 

10.Térdemelés 

Állóhelyzet, kis terpesz. A jobb térdet 

emeljük lassan a bal könyökhöz, majd 

vissza. Most emeljük a bal térdet a jobb 

könyökhöz és vissza. 

Végezzük el a gyakorlatot 5x jobbra, 5x 

balra. 

9. 10. 

 

11.Légzőgyakorlat 

Emeljük fel lassan a karjainkat 

magastartásba, közben szívjuk be mélyen a 

levegőt. Lassan engedjük le karjainkat, 

közben fújjuk ki a levegőt.  Ezt a 

gyakorlatot ismételjük meg 5x. 

11. 

Jelölj ki egy területet magadnak (pl. a 

nappali egyik falától a másikig, az udvarotok 

egyik fától a másikig) ahol a gyakorlatokat el 

fogod végezni 

a gyakorlatokat oda is, és vissza végezzük el. 

Feladatok: 

1.Lassú (helyben) futás malomkörzéssel 

előre. Ismétlésszám: 2x10x előre. 

 

2. Lassú (helyben) futás malomkörzéssel 

hátra. Ismétlésszám: 2x10x előre. 

 

1.  

 

2. 

3. Lassú (helyben) futás térdemeléssel, majd 

futás saroklendítéssel. Ismétlésszám: 3x10x 

előre. 

 

 

4. Indiánszökdelés. 

Ismétlésszám: 3x10x 

 

3.  4.  

5. Oldalazó szökdelés jobb kar felé, majd 

bal kar felé váltogatva (ha kis terület van 

akkor 2 lépés jobbra kar felé, 2 lépés balkar 

felé) 

Ismétlésszám: 4x balra, 4 x jobbra. 

 

 

6. Térdemelés fekvőtámasz helyzetben. 

Ismétlésszám: 3x 20mp. 

5.  6.  



7. Fekvőtámasz:  

  Ismétlésszám: 3x 20db. 

 

 

8. Kitörés oldal irányba.           

Ismétlésszám: 4x 10 balra, jobbra. 

7. 8.  

 

 

 

6. Bemelegítés 

 

Módszer:   Oktató, gyakorló jellegű 

Időkeret:   20 perc 

Helyszín:   Szobában, kertben 

Eszközök:    

 

 

Kargyakorlatok:  

1.Karlendítés különböző irányba; előre, 

hátra, fel, valamint oldalt. Karlendítés 

előre mellső középtartásba, onnan 

mélytartáson át oldalsó középtartásba. 

Ismétlésszám: 10x minden irányba. 

 

2. Karhúzások magas, és középtartásba. 

Ismétlésszám: 10 x magas, 10 x 

középtartásba. 

 

1.  2.  

3. Könyökhúzások:  

A kart könyökben hajlítva vízszintesen 

tartjuk, kéz a mellnél. 4x könyök húzás, 4 

x karhúzás. 

Ismétlésszám: 2 x 4x. 

 

 

4. Karkörzések egy és páros vagy 

váltogatott karral. Karkörzés a test mellett 

(tölcsérkörzés), előre és hátra kezdve. 

Ismétlésszám: 10x előre, 10 x hátra. 

3. 4. 

5. Malomkörzés előre, hátra.  

Ismétlésszám: 10x előre 10 x hátra. 

 

6. Karlendítés 4 x magastartásból 

mélytartásba és vissza.  

Ezután páros karkörzés test előtt 4 x 

jobbra 4 x balra. 

5. 

 

 

 

 

6.  



Törzsgyakorlatok:  

 

1.Törzshajlítás térdelésben előre, hátra. 

Ismétlésszám: 10x előre, 10 x hátra. 

 

 

2. Törzshajlítás oldalt, állásban és 

térdelésben. Ismétlésszám: 10 x állásban, 

10 x ülésben. 

1.  2.  

 3. Törzsfordítás oldalt, balra és jobbra, 

állásban, ülésben. Ismétlésszám: 

Állásban 10x balra, 10 x jobbra. 

Ülésben 10 x balra, 10x jobbra. 

 

 

4.Törzshajlítás előre, állásban és ülésben. 

Ismétlésszám: 10x előre állásban, 10x 

előre ülésben. 

3.  4.  

5. Törzsdöntés előre állásban, és ülésben. 

Ismétlésszám: 10 x előre állásban, 10 x 

előre ülésben. 

 

 

6. Láblendítések előre, hátra és oldalt, 

valamint test előtt keresztbe, állásban, 

ülésben és fekvésben. Ismétlésszám: 

Minden irányba 10 X. 

5.  6.  

7. Térd és lábfelhúzások kéz segítségével, 

állásban, ülésben és fekvésben. 

Ismétlésszám: Minden pozícióban 15 

mp megart és csere. 

 

 

8.Összeetett lábgyakorlat, Szökdelés 

helyben, zárt lábbal 4 x, majd 4 x 

guggolásban.  Ismétlésszám: 2 x 4 

állásban, majd guggolásban. 

 

7.  8.  

Keringés fokozó gyakorlatok: 

1.Ugorj helyből távolra 15 X. 

 

2. Emelj fejed fölé egy nehezebb 

zsámolyt, könyvet, majd ülj le és állj fel. 

Ismétlésszám: 3x10x állj fel, és ülj le, 

pihenővel. 

 

1.  2.  



3. Négyütemű fekvőtámasz.  

 Ismétlésszám: 3x 10 db, pihenővel. 

 (3x10 db – pihenő idő 30 mp.) 

 

4. Feküdj hasra, és kelj fel hátra tett 

kézzel. Ismétlésszám: 3x 5 x állj fel, 

pihenővel. (1 perc) 

3.  4.  

5. Hason kúszás: Kúsz hason 5 métert. 

Ismétlésszám: 5x 5 méter, pihenővel. 

 

6. Guggolás: A lakásban rakj ki 5 széket 

egymástól 1 lépés távolságra, majd 

mindegyik szék mellett guggolj, és 

guggolásból helyben felugrás, majd 

következő széknél ismétlés. 

Ismétlésszám: 3x4 kör, pihenővel. (1 

perc) 

5.  6.  

7. Törpejárás: Járd körbe a legnagyobb 

szőnyeget a szobában. Ismétlésszám:3x 4 

kör, pihenővel. 

 

8. Krokodiljárás: Két bója (szék, tárgy) 

között. 

Ismétlésszám: 5 x 1 oda -vissza, 

pihenővel. 

7.  8.  

9. Guggolásból felugrás helyben.  

Ismétlésszám: 3x 10db, pihenővel. (1-2 

perc) 

 

 

10. Vedd hátadra a zsámolyt (teli 

hátitáskát. Az eszköz előtted legyen 

kiinduló helyzetben. 

Ismétlésszám: 3x 10 db, pihenővel. 

9.  10.  

 

7. Bemelegítés 

 

Módszer:   Oktató, gyakorló jellegű 

Időkeret:   20 perc 

Helyszín:   Szobában, kertben 

Eszközök:    

 

 

1.Terpeszállás: fejkörzés mindkét irányba. 

Ismétlésszám: 2x. 

 

2. Terpeszállás, vállfogás: könyökkörzés előre 8x, 

hátra 8x. Ismétlésszám: 2x. 

 

 

1.  2.  



 

3. Terpeszállás, karok behajlítva, mellhez tartás: 

könyökhúzás hátra 2x oldalsó középtartásban hátra 

2x.  Ismétlésszám: 7 x 

 

 

4. Terpeszállás, bar kar magas tartásban, jobb kar 

mély tartásban: karhúzás hátra 2x, majd kartartás 

cserével hátra 2x.  Ismétlésszám: 5 X. 

3.  4.  

 

5. Terpeszállás, csípőre tartás: törzsfordítás 2x balra, 

majd 2x jobbra. Ismétlésszám: 5x. 

 

6. Terpeszállás, csípőre tartás: törzskörzés minkét 

irányba. Ismétlésszám: 2x-2x. 

5.  6.  

 

7. Terpeszállás, magastartás: törzsdöntés előre 2x, 

törzsdöntés hátra 2x. Ismétlésszám: 6x. 

 

8. Alapállás, térdfogás: térdkörzés mindkét irányba. 

Ismétlésszám: 3x-3x. 

7.  8.  

 

9. Terpeszállás: boka körzés mindkét lábbal, mindkét 

irányba. Ismétlésszám: 4x-4x. 

 

10. Bal támadóállás, kéztámasz a talajon: térdrugózás 

2x, majd lábtartás csere, a másik lábbal térdrugózás 

2x. Ismétlésszám: 6x. 

9.  10.  

 

11. Terpeszállás: 4 ütemű fekvőtámasz. 

Ismétlésszám: 5x. 

 

12. Helyben járás-jogging. Ismétlésszám: 10mp. 

11.  12.  

 

13. Helyben futás. Ismétlésszám: 10mp. 

 

14. Kétszer térdemelés, kétszer sarokemelés. 

Ismétlésszám: 10mp. 

 

13.  14.  



 

15. Oldalazás két lépés jobbra, két lépés balra. 

Ismétlésszám: 10mp. 

 

 

16. Indián szökdelés.  

Ismétlésszám: 10mp. 

15.  16.  

 

8. Bemelegítés kétkezes labdafogással 

 

Módszer:   Oktató, gyakorló jellegű 

Időkeret:   20 perc 

Helyszín:   Szobában, kertben 

Eszközök:   labda,  

 

 

1.Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel. 

Ismétlésszám: 10x 

2. Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel taps 

elől. Ismétlésszám: 5x. 

 

3. Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel 1 

taps elől, 1 taps hátul.  Ismétlésszám: 5x. 

4. Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel 1 

taps elől, 1 taps hátul, 1 taps a lábak között.  

Ismétlésszám: 5x. 

1.  2.  

3.  4. 

5. Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel 

talajérintés, felállás. Ismétlésszám: 5x. 

 

6. Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel 360 

fokos fordulás. Ismétlésszám: 5x. 

5.  6.  

7. Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel 

talajhoz legközelebbi ponton. Ismétlésszám: 5x. 

8. Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel 

talajhoz legközelebbi ponton, vagy a földről. 

Ismétlésszám: 5x. 

7.  8.  



9. Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel 

felugrásból a legmagasabb ponton. Ismétlésszám: 

5x. 

10. Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel 

talajérintés, felugrásból a legmagasabb ponton. 

Ismétlésszám: 5x. 

9.  10.  

11. Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel 

talajérintés, 360 fokos fordulás. Ismétlésszám: 5x. 

12. Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel 2 

kézzel, hát mögül pattintani a lábak között elöl 

elkapni. Ismétlésszám: 5x. 

11.  12.  

13. Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel 2 

kézzel átpattintani a lábak között, hátul elkapni. 

Ismétlésszám: 5x. 

14. 2 kézzel fogjuk a labdát a lábak között, egyikkel 

hátulról, másikkal elölről, kéztartás cserék a labda 

talajérintése nélkül. Ismétlésszám: 10x. 

13.  14.  

15. Labda feldobása 1 kézzel, elkapása két kézzel 

elölről dobott labda hát mögött. Ismétlésszám: 5x. 

15.  

 

 

9. Bemelegítés kétkezes labdafogással 

 

Módszer:   Oktató, gyakorló jellegű 

Időkeret:   20 perc 

Helyszín:   Szobában, kertben 

Eszközök:   labda,  

 

1.Páros karhúzások mélytartásban, oldalsó 

középtartásban, majd magastartásban hátra, egyszer 

az egyik majd a másik kézben a labda. 

Ismétlésszám: 3x. 

2. Kezek a test mellett, labda az egyik kézben, majd 

oldalsó kéztartáson keresztül a labda átvétele a fej 

felett. Ismétlésszám: 5x. 

1.  2.  



3. Kétkezes felcsapások a labdával. Ismétlésszám: 

10x. 

4. A fej és a csípő körül nyolcas alakban 

labdakörzés. Ismétlésszám: 5x balra- 5x jobbra. 

 

3.  4.  

7. Dobóterpeszben, lövés imitálása. Ismétlésszám: 

10x. 

 

8. 7.feladat →másik kézzel. Ismétlésszám: 10x. 

7.  8.  

9. Labda az egyik kézben, a majd a test mögött 

átdobni az elől lévő másik kézbe. Ismétlésszám: 3x-

3x. 

10. Helyben térdemeléssel mozgás közben a labda 

átadása egyik kézből a másikba a felemelt láb alatt. 

Ismétlésszám: 6x. 

9.  10.  

11. 10. feladat, de nem átadjuk, hanem átdobjuk a 

másik kézbe. Ismétlésszám: 6x. 

12. Labda a test előtt kétkézben, váltott lábemelés 

közben a labda feldobása és taps az emelt láb alatt. 

Ismétlésszám: 5x balra- 5 x jobbra. 

11.  12.  

13. 12. feladat, de most próbáld meg két tapssal 

egymás után ugyan az alatt a láb alatt (a labdát 

magasabbra kell dobni). Ismétlésszám: 5x balra- 5 

x jobbra. 

14. Alapállásban jobb láb sarokemelése, jobb 

kézzel a boka megfogása, közben az ellentétes 

kézzel labda pattogtatás. Ismétlésszám: 10x. 

13. 14.  



15. 14. feladat ellenkező kézzel. Ismétlésszám: 

10x. 

16. Vállszélességű terpeszben labdapattogtatás test 

előtt váltott kézzel. Ismétlésszám: 5x-5x. 

15.   16.  

17. Vállszélességű terpeszben guggolás közben a 

kezünkben tartott labdát feldobni és elkapni. 

Ismétlésszám: 5x. 

18. Vállszélességű terpeszből kitörések előre, 

közben a labda átadása egyik kézből a másikba a 

térd alatt. Ismétlésszám: 3x-3x. 

17.  18.  

19. Vállszélességű terpeszben labda páros kézzel 

átdobása a fej felett és hátul a test mögött elkapása 

két kézzel. Ismétlésszám: 5x. 

20. 19. feladat, de az irányt megfordítjuk, hátulról 

előre dobjuk a labdát. Ismétlésszám: 5x. 

19.  20.  

21. Vállszélességű terpeszben labda az egyik 

kézben, majd feldobni és ugyanazzal a kézzel 

elkapni, majd a másik kézzel is ugyan így lefele 

néző tenyérrel. Ismétlésszám: 5x-5x. 

22. Egyik kézzel feldobni, másik kézzel elkapni a 

labdát. Felváltva dolgozunk a kezekkel. 

Ismétlésszám: 10x. 

21.  22.  

23. Harántterpeszállásban váltott lábú szökdelés 

során a labda átadása egyik kézből a másikba, térd 

alatt. Ismétlésszám: 10x. 

24. Labdapattogtatás a test körül egyik, majd 

másik irányba. Ismétlésszám: 3x-3x. 

23.  24.  

25. Előre-hátra mozgás közben a labda feldobása és 

elkapása két kézzel. Ismétlésszám: 5x-5x. 

26. Oldalazó mozgás során a labda átadása egyik 

kézből a másikba. Ismétlésszám: 5x-5x. 

25.  26.  

27. Labda feldobása előre, majd kilépés után 

elkapása és dobómozdulat előre. Ismétlésszám: 5x. 

28. Guggolásból felállás, a dobókézzel azonos láb 

felhúzása közben a labda felkészítése és 

dobómozdulat. Ismétlésszám: 5x. 

27.  28.  



29. 28. feladat a másik oldalra is.      Ismétlésszám: 

5x 

30. Labda a bokák között, majd térdfelhúzásba 

ugrás, közben a labdát „felrúgjuk” a kézbe. 

Ismétlésszám: 5x 

29.  30.  

 

 

10. Bemelegítés 

 

Módszer:   Oktató, gyakorló jellegű 

Időkeret:   20 perc 

Helyszín:   Szobában, kertben 

Eszközök:    

 

 

1.Nyújtózkodás magas tartásban, jobb majd bal 

kézzel.  

2.  Fej döntése jobbra, balra lassan, fejkörzés, mind a 

két irányba, hátra nem. Ismétlésszám: 2x- 3x. 

1.  2.  

3. Csukló körzés.  

Ismétlésszám: 5x- 5x. 

 

4. Váll körzés, kar körzések előre-hátra. 

Ismétlésszám: 5x- 5x. 

3.  4.  

5. Csípő körzés, törzs körzés jobbra, illetve balra 

kezdve. Ismétlésszám: 3x- 3x. 

6. Törzsfordítás, törzsdöntések. Ismétlésszám: 3x- 

3x. 

5.  6.  

7. Malom körzés előre törzshajlításig majd talaj 

érintés, terpeszállásban, majd malom körzés hátra 

törzshajlítás. Ismétlésszám: 3x- 3x. 

8. Térdkörzés. Ismétlésszám: 3x. 

7.  8.  

9. Boka körzés. Ismétlésszám: 3x. 

10. Láblendítések előre-hátra-oldalra mind két 

lábbal. Ismétlésszám: 2x-3x. 

 

9.  10.  



Futóiskola: 

Az udvaron vagy szabadban 15-20 m oda-vissza, 

lakásban A- pontból B pontba, amennyit a 

helyiségben tud kialakítani oda vissza.  

 

11. Sarkon járás. Ismétlésszám: 2x-5x. 

 

 

12. Lábujjhegyen járás. Ismétlésszám: 2x-5x. 

11.  12.  

13. Jogging. Ismétlésszám: 2x-5x. 

 

 

14. Futás térdemeléssel, sarokemeléssel. 

Ismétlésszám: 2x-5x. 

1 3. 14.  

15. Oldalazás. Ismétlésszám: 2x-5x. 

 

 

16. Indián szökdelés. Ismétlésszám: 2x-5x.  

15.  16.  

17. Malom körzés előre, illetve hátra futás közben. 

Ismétlésszám: 2x-5x. 

18. Szökdelések páros, illetve egy lábon. 

Ismétlésszám: 2x-5x. 

 

 

17.  18.  

11. Bemelegítés 

 

Módszer:   Oktató, gyakorló jellegű 

Időkeret:   20 perc 

Helyszín:   Szobában, kertben 

Eszközök:   lufi, szék 

 

 

Kijelölünk a szobában A és B pontot, lehetőleg 

minimum 5-6 méter távolságban legyen a két 

végpont. 

 

 

1.Átsétálás oda-vissza egy lufival, amit ütögetni kell 

felfelé. Ismétlésszám: 2x oda- vissza. 

 

 A-pont       B pont 

 

 

 

 

 

1.  

2. Átsétálás közben guggolások, lufi ütögetése 

közben. Ismétlésszám: 2x oda- vissza. 

 

3. Lassú futás közben lufit ütögetünk felfelé.  

Ismétlésszám: 2x oda- vissza. 

 

2.  3.  



4. Lassú futás közben lufit ütögetünk felfelé, és 

guggolások. Ismétlésszám: 2x oda- vissza. 

 

5. Térdjárásban ütögetjük a lufit.     Ismétlésszám: 

2x oda- vissza. 

 

4.  5.  

6. Könyökkel ütögetjük a lufit, úgyhogy nem eshet 

le. Ismétlésszám: 2x oda- vissza. 

 

7. Lassú haladás közben ütögetjük úgy a lufit, hogy 

közben 360 fokos fordulatot teszünk, egyszer egyik, 

majd másik irányba fordulunk. Ismétlésszám: 2x 

oda- vissza. 

 

6.  7.  

 

8. Pókjárásban sétálunk úgy a lufi nem eshet le. 

Ismétlésszám: 2x oda- vissza. 

 

 

9. Lufit a térdünk közé veszük, sétálunk vele A-

pontból, B-pontba. Ismétlésszám: 2x oda- vissza. 

 

8.  9.  

 

10. Két lufit ütögetünk séta közben oda-vissza. 

Ismétlésszám: 2x oda- vissza. 

 

 

11. Két lufit ütögetünk helyben, és guggolásokat 

végzünk. Ismétlésszám: 2x oda- vissza. 

 

10.  11.  

 

12. Labdát vagy zokni gombócot veszünk a 

kezünkbe, és egy lufit ütögetve sétálunk. 

Ismétlésszám: 2x oda- vissza. 

 

 

13. Egy labdával vagy zoknival helyben két lufit 

ütögetünk felfelé. Ismétlésszám: 2x oda- vissza. 

12.  13.  

 

14. Egy labdával vagy zoknival két lufit ütögetünk 

felváltva, sétálás közben oda-vissza. Ismétlésszám: 

2x oda- vissza. 

 

14.  

 



 

12. Bemelegítés 

 

Módszer:   Oktató, gyakorló jellegű 

Időkeret:   20 perc 

Helyszín:   Szobában, kertben 

Eszközök:   Plüssök, labda, bója, flakon 

Pihenő idő: Minden gyakorlat között 20-30mp legyen 

 

 

Kijelölünk A és B pontot a szobában, A pontba 

elhelyezünk több játékot (8-10 db. plüsst, lufit, 

labdát), amit minél gyorsabban át kell vinni B pontba 

futva. 

Ismétlésszám: 2x 8  

 

 

 

1. Pókjárásban átvinni a labdát (plüssöket). 

Ismétlésszám: 2x8 

 

2. Rák járásban átvinni a labdát (plüssöket). 

Ismétlésszám: 2x8 

 

1.  2. 

 

3. Rakjunk ki akadályokat, székeket, és azokat 

megkerülve kell futva átvinni a labdát (plüssöket).      

Ismétlésszám: 2x8 

 

 

4. Ugyan ez a feladat, de az átvitt plüssök lerakása 

után visszafelé a székek alatt át kell mászni, és úgy 

visszamenni a kiinduló pontra. Ismétlésszám: 2x8 

 

3.  4.  

Kihelyezünk a szobában szétszórtan több ásványvizes 

palackokat állítva (5-6 db.-ot), a gyerekeknek a 

feladatai. 

 

5. Szlalomozva sétálni a bóják (palackok) között. 

Ismétlésszám: 30mp 

 

6. Szlalomozás lassú futás közben.  

Ismétlésszám: 30mp. 

5.  6.  

 

7. Indulócselekkel haladni a flakonoknál. (képen 

gumikarikát láthatsz). 

Ismétlésszám: 30mp. 

 

8. Terpeszben átmenni a flakonok fölött. 

Ismétlésszám: 30mp. 

7.  8.  



 

9. Futás közben átmenni terpeszben a flakonok, 

plüssök fölött. Ismétlésszám: 30mp. 

 

 

10. Flakonok (bóják) között oldalazó mozgással 

végig haladni.  Ismétlésszám: 30mp. 

 

  

9.  10.  

 

11. Páros lábbal átugrani a flakonok fölött.  

Ismétlésszám: 30mp. 

 

 

12. A leggyorsabb idő alatt ledönteni az összes 

flakont, majd fel is állítani. Ismétlésszám: 30mp. 

  

 

11.  12.  

13. Lerakni egymás mellé ugró távolságba plüssöket, 

és felettük páros lábon átugrani. Ismétlésszám: 

30mp. 

 

14. A feladat ugyan az, de bal lábon átugrani. 

Ismétlésszám: 30mp. 

 

15. A feladat ugyan az, de jobb lábon átugrani. 

Ismétlésszám: 30mp. 

13.  14.  15.  

 

U9 Kombinált motorikus képességfejlesztés eszköz nélkül 
 

Utánzó gyakorlatok – 15-20 perces Blokk 

 

Képzési szempontok: 

1. kombinált képességfejlesztés, 

2. tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok. 

 

Módszertani ajánlások: 

1. a gyakorlatsor alkalmazásánál figyelembe kell venni a gyerekek felkészültségi szintjét, 

2. fontos a helyes technikai végrehajtás, 

3. végezhető lakásban, udvaron - Fontos, hogy ne betonon végezzék! 

4. a gyermek ruházata megfelelő legyen (ne akadályozza a helyes technikai végrehajtást), 

5. variálható a feladatok iránya (előre-hátra-oldalra), 

6. végezhető mezítláb, 

7. variálható a feladatok sebességének, intenzitásának meghatározása, 

8. a gyakorlatok végrehajtásának távolságát -tol -ig. határozzuk meg (külső körülmények figyelembevétele), 

 

 

Gyakorlatsor: 

A gyakorlatoka végrehajtása szobában történik faltól-falig (persze fontos a szoba mérete). Az utánzó feladatokat egy irányba 

végzi a gyerek, visszafelé mindig futás szerepel különböző módozatokban (háttal, oldalazó). Variálható az utánzó feladatok és a 

futások tempója. 

 

1. feladat: tyúkjárás-csibelépés falérintés – futás vissza /lassú tempójú/, 

2. feladat: gólya járás falérintés – futás vissza, 

3. verébszökdelés falérintés – futás vissza, 

4. feladat: óriás járás falérintés– futás vissza, 

5. feladat: sarkon járás falérintés – futás vissza, 

6. feladat: mackó járás falérintés – futás vissza, 

7. feladat: törpe járás – hátrafelé futás vissza, 

8. feladat: négykézlábfutás falérintés – hátrafelé futás vissza, 

9. feladat: kutyajárás falérintés – hátrafelé futás vissza, 

10. feladat: békaügetés falérintés – hátrafelé futás vissza, 



11. feladat: sántaróka jobb láb nyújtva hátul falérintés – háttal való futás vissza, 

12. feladat: sántaróka bal láb nyújtva hátul falérintés – háttal való futás vissza, 

13. feladat: pókjárás falérintés – rákjárás vissza, 

14. nyusziugrás falérintés – oldalazó futás vissza, 

15. fókamászás falérintés – oldalazó futás vissza. 

Sánta pók: 

Ülésből csípőemelés és bal vagy jobb lábemelés. Járás „háromlábon" előre, hátra, balra és jobbra, gyorsan, lassan, fordulatokkal. 

Bal és jobb lábemeléssel, felváltva lehet csináltatni. 

 

Térden járás: 

Térdelésben sarokemelés és térden járás előre. Sarokfogással is végeztethetjük. Talajon, illetve szőnyegen csinálják a gyerekek. 

 

Pingvin: 

Terpeszállásban mély guggolás, a lábak között a könyökünket hátra dugjuk és előre néző ujjakkal belülről (a hüvelykujj belül, a 

többi ujj kívül) átfogjuk a bokánkat. A fogás megtartásával, rövid lépésekkel járás előre. 

 
Tűbe- fűzés: 

Ülésben ujjfűzés a test előtt és a fogás elengedése nélkül bal (jobb) láb átdugása a karok között, majd ismét visszahúzás. Állásban 

is végeztethetjük, felváltva bal és jobb lábbal is. 

 

Skorpió: 

Nagyobb ügyességet kívánó, elsősorban fiúknak való gyakorlat. Terpeszülésben térdhajlítás, majd törzshajlítás előre és támasz 

vállszélességben a láb között egészen közel a testhez. A lábunkat, illetve a térdünket a könyökünk fölött akasszuk be. A könyök 

kifelé fordításával és előre dőléssel a csípőnket és a lábunkat emeljük fel a talajról, és csak a kezünkre támaszkodjunk. 

 

 

Tartásjavító Blokk 20 perc 

 

Tartásjavító gimnasztika: 

 

Hason fekve 

Kiindulóhelyzet: homlok a földön, két kar fej mellett nyújtva, lábak összezárva.  

1. Nyújtózni jobb karral - bal lábbal, bal karral - jobb lábbal. 4x-4x 

2. Karokat váltva felemelni, letenni. 4x-4x 

3. Két kart egyszerre emelni, tartani és letenni (fejemeléssel is összekötni). 8x 

4. Jobb kart felnyújtani fej mellé, a bal test mellett, ellentétes irányba megnyújtózni, majd cserélni a kartartást. 4x 

5. Kezeket tarkón összekulcsolni, két könyököt magasra emelni lapockát zárni és letenni. 8x 

6. Lábakat nyújtott térddel váltva emelni, tartani és letenni. 4x-4x 

7. Két lábat egyszerre megemelni és letenni. 4x 

 

Háton fekve 

Kiinduló helyzet: két kéz a fej alatt, két könyököt leszorítani a földre, lapockát zárni, két láb talpon, hasat behúzni, bokát leszorítani, 

farizmokat megfeszíteni, fejtetővel felfelé megnyújtózni. 

1. Talpról indítva egyik lábat felnyújtjuk a levegőbe, majd a másikat mellé zárjuk, s egyszerre mindkettőt letesszük talpra. 

(Egyszerre mindkét láb emelésével is.) 4x-4x 

2. Hashoz húzzuk mindkét lábat, s felváltva a matrac fölé nyújtjuk. (Biciklizés.) 4x-4x 

3. Térdeket jobbra-balra ejtegetni. 4x-4x 

4. Két kart fej mellé vinni, lendülettel felülni, megnyújtózni magasra, egyenes a hát, majd visszafeküdni. 8x 

 

Négykézláb 

 
1. " Cicahát" "kutyahát": derekat felgörbíteni leengedni. 4x 

2. Karokat váltva előre emelni fej mellé, nyújtózni, letenni. 4x-4x 

3. Lábakat felváltva hátra nyújtani, nyújtózni, letenni. 4x-4x 

4. A támaszkodó kezeket befordítani, könyökhaj l itassál, egyenes háttal mellkast leengedni. ("daxlihelyzet") 8x 



5. Négykézláb-állásból kezekkel előre csúszni, mellkast mélyen leengedni ("Gyíkhelyzet") karokat váltva emelgetni. 4x-4x 

 

Térdelés 

1. Egyenes háttal, tarkóra tett kézzel kicsit előre dőlni, váltva fül mellé nyújtani a karokat.  4x-4x  

2. Kezek csípőn, jobbra, majd balra leülni a lábak mellé a földre, s feltérdelni. 4x-4x 

 

Törökülés 

Kezet tarkón kulcsolva, könyököket hátra húzni, lapockát zárva tartva karokat oldalra nyújtani, majd vissza a tarkóra. 

8x 

Kezek tarkón, könyököket hátra húzva lapockát zárni, belégzés, könyököket előre engedve kilégzés. 4x-4x 

 
Állás 

Hasat behúzva, vállat leengedve lapockát zárni, s karokat lazán lendítjük előre, hátra. 4x-4x 

Mindkét kart magasra nyújtva belégzés, majd leengedve kilégzés. 4x-4x 

 
 

Futóiskolai Blokk / 15-20 perc 

 

Képzési szempont: 

1. fejleszti a koordinációt, a kinesztéziát (testrészek mozgásának térbeli érzékelését), 

2. fejleszti a ritmusérzéket, 

3. fejleszti az egyensúlyérzéket, 

4. futótechnikát fejleszt és javít, 

5. kondicionális képességek fejlesztése, 

6. futóiskolával a helyes talajfogás könnyen gyakorolható. 

 

Módszertani útmutatók: 

1. feladatok végrehajthatók lakásban, udvaron 

2. elsődlegesen ne a gyors végrehajtásra törekedjünk, hanem a helyes technikai végrehajtásra – erre most a kis lakás nagyon 

alkalmas, 

3. helyes technikai végrehajtáshoz közelítve különböző karmunkákkal, kartartásokkal lehet variálni a futóiskolai feladatokat 

(kar-lábmunka összehangolása), 

4. a gyakorlatok végezhetők helyben, járás és futás közben, 

5. ismétlésszám, feladatok közti pihenőidő meghatározása korosztálynak és képzési irányultságnak megfelelő legyen, 

6.  variálhatók az irányok (előre-hátra-oldalirányú haladással), 

7. variálható a feladatok végrehajtásának intenzitása, 

8. más feladatokat is belehet kapcsolni (pl. sarokemelés fal előtt a védőalaphelyzet felvétele-megtartása és utána és utána 

történik a visszahaladás, 

9. különböző eszközök használatával, pl. koordinációs létra. 

 

Helyben, járás és futás közben végrehajtott futóiskolai gyakorlatsor lakásban /8 méter/: 

A szobában lévő kis távolság, egyedüli munkavégzés lehetővé teszi a gyerek számára, hogy a technikai kivitelezésre jobban 

odafigyeljen. Amennyiben hozzáértő szülői segítség is van plusz jó dolog az esetleges hibák javításánál. 

 

1. gyakorlat: -helyben járás 5mp-ig, majd járás a falig erőteljes karmunkával, fal érintése után hátrafelé járás vissza / a fal 

érintése után minden gyakorlatot hátrafelé végez a gyermek/ 

2. gyakorlat: - helyben taposó futás-dzsoggolás 5mp, majd dzsoggolás falig és hátrafelé vissza, 

3. gyakorlat: - helyben futás jobb sarokemeléssel 5mp, majd futás jobbsarokemeléssel falig és hátrafelé vissza, 

4. gyakorlat: - helyben futás bal sarokemeléssel 5mp, majd futás bal sarokemeléssel falig és hátrafelé vissza, 

5. gyakorlat: helyben futás sarokemeléssel 5 mp, majd futás sarokemeléssel falig és hátrafelé vissza, 

6. 6.-7.  gyakorlat: ua. mint, 4.-5. gyakorlat csak jobb és bal térdemeléssel végrehajtva, 

7. gyakorlat: helyben futás térdemeléssel 5mp, majd térdemeléssel futás falig és hátrafelé vissza, 

Térdet nem kell teljesen vízszintesig emelni. Hiba a hátra döntött törzs. Gyakran a törzsizomzat és a combemelő izmok 

gyengeségére utal. Túlzott előre dőlés, kis kiterjedésű mozdulatokat eredményez, „toporgóvá” teszi a mozgást. 

9. gyakorlat: - helyben futás jobb térd-bal sarokemeléssel 5 mp, majd jobb térd-bal sarokemeléssel futás falig és hátrafelé 

vissza, 

10.  gyakorlat: - mint 9. feladat ellenkezőleg, 

11.  gyakorlat: - indiánszökdelés helyben 5 mp, majd indiánszökdelés falig és hátrafelé vissza. 

 

Erősítő program:  

1. plank térden 15mp - 15mp pihenő, 

2. plank alkartámasszal, zárt lábbal 20 mp – 20mp pihenő, 

3. plank tenyértámasszal, zárt lábbal 20 mp- 25mp pihenés 

12.  gyakorlat: - oldalra végzett dzsoggolással haladás oda-vissza, 

13.  gyakorlat: - oldalra végzett sarokemeléssel futás oda-vissza, 



14.  gyakorlat: - oldalra végzett térdemeléssel futás oda-vissza, 

15.  gyakorlat: - oldalra végzett indiánszökdeléssel haladás oda-vissza, 

16.  gyakorlat: - oldalra végzett haránt terpesz lábtartáscserével végzett szökdelés oda-vissza. 

 

Fontos!!! az oldal irányban végzett feladatoknál: 

a felső test nem fordul el, végig marad szemben a fallal, 

fejet emel, 

lábbal nem keresztezünk-egymás mellé fogunk talajt (jobb láb mellé a balt, bal láb mellé a jobb lábat attól függően melyikkel 

indultunk) 

 

Erősítő program: 

 

1. kh.: terpesz hason fekvés, magastartás V alakban talajon 

Feladat: nyújtott kar emelése talajtól 10x. A gyakorlatokat 40mp ideig csinálja. 

Fontos!! csípőszéles terpeszben a láb, farizmot feszít, lábat nem emel, fejet nem forgat, tekintet talajon, csak felsőtestet emel! 

 

2. kh.: terpesz hason fekvés, kéztámasz áll alatt 

Feladat: ollózás nyújtott lábbal 10x 

Fontos!!Farizmot feszít, felső testet nem emel, homlok a kéztámaszon, láb nyújtva! 

 

 

3. kh.: térdelőtámasz nyújtott karral 

Feladat: jobb könyék és bal térd érintése majd nyújtása, nyújtott kar-láb helyzetének megtartása majd újbóli könyék-térd érintés. 

10x-10x 

Fontos!!  nem homorít, farizmot feszít, nyújtott kart-lábat vízszintes helyzetben kell megtartani! 

 

Technikai leírás: 

1.  „Taposás” (a legtöbb futóiskola gyakorlat alapja, javítja az ellépést és a koordinációt) 

2. Magas térdemelés (erősíti a térdemelő izmokat és fejleszti a törzsizmok bekapcsolását) 

3. Sarok emelés (hajlító izmok bekapcsolását fejleszti) 

4. Ollózó/Nyújtott lábas futás (Látod elől a lábakat, így nagyon könnyen lehet korrigálni a kifordított helyzetet) 

 

 A gyerek egyik lába telitalpon támaszkodik a talajon, a sarok is érintheti a talajt, vagy nagyon közel van hozzá. A másik láb lábujjra 

emelkedik a térd hajításával és előre tolásával. Hatása: Javítja az ellépést, a kifejezett bokamozgással, a koordinációt a helyes ritmus 

megtanulásával. A feladat oktatásakor lábujjhegyen állás legyen a kiinduló helyzet. Az egyik talp lenyomódik a talajra a sarok ritkán 

éri el a talajt. A másik láb térden hajlítva lábujjon marad. Folyamatos lábtartás cserével, kezdetben helyben és lassan végeztessük a 

gyakorlatot. Az előrehaladást a térd előretolásával érjük el, a lépéshossz maximum egy lábfejnyi lehet. A helyes karmunkát már a 

helyben végzett gyakorlás közben gyakoroltassuk. A karok a test mellet, könyökben hajlítva, ellentétesen lendülnek a lábakkal. A 

dzsoggolás nagy odafigyelést igénylő, nehéz koordinációs gyakorlat.  

 

Szökdelő iskolai Blokk /15 perc 

 

A szökdelő iskolagyakorlat anyag több célt szolgál. Helyes alkalmazásával felkészíthető a gyermek a kézilabdában alkalmazott 

ugrások (elugrás felugrás, beugrás) oktatására. Az életkori sajátosságok figyelembevételével az egyes korcsoportoknál az 

alkalmazott szökdelő iskolai gyakorlatokkal, a végrehajtás intenzitásával akár személyre szabottan is alkalmazható gyakorlatsorok 

tervezhetők. A szökdelő iskolai gyakorlatok hatékonyan alkalmazhatóak az ugróerő fejlesztésre, rajtkészség javítására, 

futógyorsaság, felgyorsulási képesség, rajt mozdulatgyorsaság fejlesztésére. Kondicionális-koordinációs képességeket és az 

egyensúlyérzéket egyaránt fejleszti. 

 

Módszertani ajánlások: 

 

4. alkalmazásánál figyelembe kell venni a gyerekek életkori sajátosságát, nemét, gyerekek felkészültségi szintjét, 

5. nagyon fontos a jó technikai kivitelezés, 

6. végezhető lakásban, udvaron Fontos, hogy ne betonon szökdeljen!!, 

7. sportágspecifikus pl. támadó- védőalaphelyzet hozzáadásával végezhető, 

8. a gyermek ruházata megfelelő legyen, (ne akadályozza a helyes technikai végrehajtást), 

9. karlendítés módja szerint többfélék lehetnek a gyakorlatok, de lehet karlendítés nélküli végrehajtás is (pl. csípőre tartással),   

10. ritmusérzék fejlesztése szempontjából jól kombinálható gyakorlatok, 

11. végezhető zenére. 

 

Gyakorlatsor: 

Helyben végzett szökdelő iskolai feladatok 

Helyszín: szobában, zenére 

 

1. gyakorlat: - pároslábon szökdelés 10x, 

2. gyakorlat: -pároslábon szökdelés páros karkörzéssel előre 10x, 



3. gyakorlat: -pároslábon szökdelés páros karkörzéssel hátra 10x - majd az utolsó szökdelés után a helyes védőalaphelyzet 

felvétele és megtartása 3mp-ig, 

4. gyakorlat: -terpesz zár szökdelés – karlendítéssel oldalsó középtartásban 10x, 

5. gyakorlat: -terpesz-kereszt szökdelés 6x-6x, 

6. áthidaló gyakorlat: - 30mp helyben járás, 

7. gyakorlat: -harántterpesz szökdelés lábtartáscserével 12x – majd a védőalaphelyzet felvétele és megtartása 5 mp-ig, 

8. gyakorlat: -harántterpesz-zár szökdelés 10x – védőalaphelyzetben taposás 10mp, 

9. gyakorlat: -pároslábon szökdelés csípőforgatással 10x – a felső test mindig előre néz, 

10. gyakorlat: - terpesz zár szökdelés jobbra-balra 10x – majd védőalaphelyzet felvétele és megtartása 10 mp-ig, 

11. áthidaló gyakorlat: helyben járás térdemeléssel – erőteljes karmunkával 30 mp, 

12. gyakorlat: -pároslábon szökdelés jobbra-balra 10x, 

13. gyakorlat: -pároslábon szökdelés előre-hátra10x – minden második előre szökdelésnél a pároslábú indulócsel páros lábbal 

történő talajfogását kell helyes technikával végrehajtani, 

14. gyakorlat: -pároslábon szökdelés négyszögben 2x jobbra-2x balra, 

15. gyakorlat: védőalaphelyzetben taposás 15mp. 

 

3 perc pihenő nyújtás-lazítás 

 

16. gyakorlat: - egylábon szökdelés 10x-10x, 

17. gyakorlat: - pároslábon szökdelés felváltva jobb és bal saroklendítéssel 10x-10x, 

18. gyakorlat: -egylábon szökdelés jobbra-balra csípőre tartással 10x-10x – majd a védőalaphelyzet felvétel és megtartása 10 mp-

ig „ablaktörlő karmunka” bekapcsolásával, 

19. gyakorlat: -egylábon szökdelés jobbra - balra az egylábas helyzet megtartásával 5x-5x, 

20. áthidaló gyakorlat: 30mp helyben járás, 

21. gyakorlat: -jobb lábon szökdelés 2x – bal lábon 1x -10x, 

22. gyakorlat: -jobb lábon szökdelés 1x – bal lábon szökdelés 2x -10x, 

23. gyakorlat: -páros lábon szökdelés jobb és bal térdfelhúzás váltva 10x – majd a védőalaphelyzet felvétele +” ablaktörlő” és 15 

mp taposás védőalaphelyzetben, 

24. áthidaló gyakorlat: helyben járás térdemeléssel 30mp, 

25. gyakorlat: -kán-kán szökdelés 10x-10xm 

26. gyakorlat: -kán-kán szökdelés forgással 3 kör jobbra-3 kör balra,  

27. gyakorlat: -páros lábon szökdelés folyamatos térdfelhúzással 5x – védőalaphelyzet felvétele és megtartása 15mp-ig, 

28. gyakorlat: -ugrás fekvőtámasz helyzetébe és terpesz-zár szökdelés 10x, 

29. gyakorlat: -bal guggolótámaszban folyamatos lábtartáscsere 10x-10x 

30. gyakorlat: -guggolásban szökdelés 5x, 

31. gyakorlat: - négyütemű fekvőtámasz 10x, 

32. gyakorlat: - taposás 10 mp. 

 

Kombinált Blokk 15-20perc  

A gyakorlatok erőssége több esetben meghaladja a gyerekek felkészültségét, így a felnőtt jelenléte ajánlott a segítségnyújtásban. 

 

I. Mobilizációs gyakorlatok    

 

Brettzel: a nyújtógyakorlatokkal ellentétben belégzésre kell 

végezni az aktív fázist, mert ilyenkor a belégzés segíti a háti 

szakasz extenziós (ízületi nyújtás/feszítés) mozgását.  

Cél: a vállat le tudjuk tenni a talajra. 

 

Brettzel karkörzéssel: a háti szakasz mobilizációját össze-

köti a vállövi mobilizációval.  

 

 

Cél: a mozgást a háti szakaszból kell indítani az ujjak végig 

érintsék a talajt, miközben félkört rajzolunk. 



Hanyatt fekvésben karnyújtás magastartásba: vállövi 

mobilizáció, belégzés közben csúsztatjuk a karokat felfelé.  

Cél: miközben rézsútos magastartásba csúsztatjuk a 

karokat, a könyök és a kézfej végig a talajhoz ér, és az 

ágyéki gerincszakasz nem távolodhat a talajtól. 

 

Z ülésben csípőmobilizáció: a csípő rotációs 

mozgástartományát fejleszti.  

Cél: az első mozdulatnál a combcsontot befelé forgatni, és 

csak a sarok emelkedhet el a talajtól. Meg kell próbálni a 

semleges ízületi gerinchelyzetet megtartani 

Z ülésben csípőmobilizáció: a csípő rotációs 

mozgástartományát fejleszti 

 

 

 

 

Cél: a sarkak végig a talajon maradjanak és mozgás 

közben megőrizzük a neutrális gerinchelyzetet. 

 

 

 

 

II. Törzsstabilizációs gyakorlatok 

1. alap plank 20 mp, 

15 mp pihenő 

2. egylábas alap plank 15 mp 

20 mp pihenő 

3. egykaros plank 15 mp 

25 mp pihenő 

4. tenyértámaszos plank 20 mp 

30 mp pihenő 

5. jobb oldalsó hídtartás 30 mp 

35 mp pihenő 

6. bal oldalsó hídtartás 30 mp. 

III. Keringésfokozó blokk – futóiskolai gyakorlatokkal /faltól-falig szobában/ 

1. dzsoggolás falig, futás vissza, 

2. jobb sarokemeléssel futás, vissza bal sarokemeléssel, 

3. sarokemeléssel futás, vissza hátrafelé futás, 

4. jobb térdemeléssel futás, vissza bal térdemeléssel, 

5. térdemeléssel futás, vissza hátrafelé futás, 

6. ollózó futással falérintés, vissza hátrafelé futás, 

7. oldalazófutás oda vissza, 

8. 1 oda-vissza lendületes. 

 

IV. Technikai Blokk - Helyes guggolás oktatása  

A falnál guggolás magastartásban- gyakorlása kitűnő rávezető gyakorlat a helyes guggolás elsajátításához.  A gyermek vállszéles 

terpeszállásban áll a fal előtt. A lábujjakat előre lehet tolni, lábfejek picit kifelé néznek, kar magastartásban. Így történik a guggolás 

a levegő beszívásával – megtart- majd a levegő kifújásával vissza a kiinduló helyzetbe.  

Fontos!! 

a gyerek a falhoz közel álljon, ezáltal elkerülhető, hogy a térdet előre nyomja és ezáltal rossz guggolótechnikai munkát végezzen. 

V. Erősítő Blokk  

szabályos fekvőtámasz 2x8. 

Guggolás szabályos technikájának oktatása 


