
U10 Koordinációt fejlesztő feladatok 
 

1. Feladatsor 

Egyensúlyozó képességek fejlesztése 

 

A törzsed egyenes legyen, húzd ki magad, a tekinteted előre nézzen! 

Minden feladat után tarts 15 másodperc pihenőt! 

 

1. ” Flamingó” teszt - a kiválasztott lábon (bal vagy jobb) állás 1 percen keresztül. Másik láb hajlítva, az azonos oldali kézzel a 

lábfej fogása. Kapaszkodás az idő mérésének megkezdéséig lehetséges. Ahányszor elveszíti az egyensúlyát, számoljuk és ebbe 

nem csak a másik láb letétele, illetve a megkapaszkodás számít bele, hanem minden megingás is. Ha leteszi a másik lábát, akkor 

az órát megállítjuk, majd a gyakorlat újraindításától tovább mérjük az időt.  

Az összes hibázási alkalmat számoljuk. Például 8 hibapont. 

2. ” Flamingó” teszt - ugyanaz, mint 1 gyakorlat, lábtartás cserével. 

3. ” Gólya állás - egyik láb felemelése előre térdhajlítással (20 másodperc) 3x 

4. ” Gólya állás – ugyanaz, mint 3. gyakorlat, lábtartás cserével, 3x 

5. Egy lábon állás, közben végzett feladat: zokni felvétele-levétele, majd a másik lábbal is, 3-3x 

6. Egy lábon állás, közben végzett feladat: papír cetli/üveggolyó/összeforgatott zokni lábujjakkal való felvétele és azonos oldalra 

lerakása, 3x 

7. Ugyanaz, mint 6. gyakorlat, lábtartás cserével, 3x 

8. Mérlegállás (egy lábon állás közben előre dőlés, karok oldalsó középtartásban), 2x20 mp 

9. Ugyanaz, mint 8. gyakorlat, lábtartás cserével, 2x20 mp 

10. Felülés – felállás - leülés fülfogással (azonos oldali kéz és fül), 12x 

11. Felülés – felállás - leülés keresztezett fülfogással (jobb kéz ujjaival bal fül, bal kéz ujjaival jobb fül), 12x 

12. Kiinduló helyzet (Kh): alapállás csípőre tartás. Emelkedés lábujjhegyre és vissza, 12x 

13. Kh: alapállás csípőre tartás. Páros lábfejemelés sarokállás és vissza, 12x 

14. Billenés lábujjról sarokra, 12x 

15. KHz térdelőtámasz. Jobb és bal karemelés (felváltva) magas-tartásba, 10x-10x 

 

16. KH térdelőtámasz. Azonos oldali kéz (magas tartásban) és láb (vízszintesig) emelése, 10x-10x 

17. KHz térdelőtámasz. Ellentétes oldali kéz és láb emelése, 10x-10x 

 

2. Feladatsor 

Egyensúlyozó képesség, Térbeli tájékozódó képesség, Mozgásérzékelés 

 

FIGYELJ ODA MINDEN FELADATNÁL! 

A törzsed egyenes legyen, a tekinteted előre nézzen! 

Minden feladat után tarts 15 másodperc pihenőt! 

A gyakorlatokat helyben végezzük! Az alábbi gyakorlatokat négyes blokkokban végezzük el! Minden blokk között 60 mp pihenő 

ajánlott. 

 

1. Térdemeléses futás helyben vállhoz tartással könyökkörzés előre, 20x 

2. Sarokemeléses futás helyben karkörzéssel hátra, 20x 

3. Terpeszállás oldalsó középtartás, bal láblendítés jobb kézhez és ugyanabba a helyzetbe vissza, másik lábbal ugyanígy 12 x 

4. Terpeszállás oldalsó középtartás, bal térd lendítés jobb könyökhöz és ugyanabba a helyzetbe vissza, másik térddel ugyanígy 12 

x 

pihenő 

5. Guggoló állásból felállás oldalsó középtartásba bal láblendítéssel a bal kézfejhez és vissza Kiinduló helyzetbe (KHz), másik 

lábbal ugyanez 10x 

6. Guggoló állásból felugrás páros karlendítés rézsútos magas tartásba, egyidejűleg jobb láblendítés előre, bal láblendítés rézsút 

hátra, páros karlendítéssel rézsútos magas tartásba, és vissza KHz-be, ugyanez másik lábbal, 10x 

7. Guggoló állásból felemelkedés állásba karlendítéssel oldalsó középtartásba bal térdemelés előre és vissza KHz-be, ugyanez 

másik lábbal, 10x 

8. Alapállásból bal lábemelés oldalt bal lebegő állásba bal karemeléssel oldalt magas tartásba és vissza, ugyanez a másik 

végtagokkal is, 12x 

pihenő 

9. Alapállásból bal lábemelés oldalt bal lebegő állásba jobb karemeléssel oldalt magas tartásba és vissza, ugyanez a másik 

végtagokkal i, 12x 

10. Bal lábon állás jobb láb hátul hajlítva jobb kézzel talajérintés jobb térd és bal karlendítés előre felugrással helyben, ugyanez 

másik lábbal, 10x 



11. Széles terpeszállás oldalsó középtartás testsúly áthelyezés térdek hajlításával jobbra és balra lassan közben karkörzés lefelé 

oldalsó középtartásba, 12x 

12. Derékszögű guggoló állás csípőre tartás - emelkedés bal oldalsó lebegő állásba karnyújtással oldalsó középtartásba és vissza, 

ugyanez másik oldalra, 12x 

pihenő 

13. Fekvőtámasz helyzetben jobb térdemelés oldalt bal karemeléssel magas tartásba és vissza, ugyanez bal térd és jobb 

karemeléssel, 10x 

14. Guggoló állás - ugrás kézilabdás védekező alaphelyzetbe (terpeszállás térdek hajlítva, karok könyökben hajlítva oldalsó 

középtartás tenyerek előre néznek) és vissza, 12x 

15. Guggoló állásból ugrás 180 fokos fordulattal karlendítéssel magas tartásba (sáncoló mozdulat) és vissza KHz-be, 12x 

16. Alapállás karok könyökben hajlítva magas tartásban bal térdlendítés oldalt karleengedés oldalsó középtartásba könyök térd 

találkozik és vissza, másik térd ugyanígy, 12x 

 

3. Feladatsor 

Egyensúlyozó képesség, Ritmus képesség és Térbeli tájékozódó képesség fejlesztése 

 

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

 

1 négyzet 2 négyzet 

3 négyzet 4 négyzet 

(Ilyet készítsetek!) 

 

FIGYELJ ODA MINDEN FELADATNÁL! 

A törzsed egyenes legyen, a tekinteted előre nézzen! 

A karok hátulról előre lendüljenek! 

A levegőben lévő láb térd vezetésével hátulról előre lendüljön! 

Minden feladat után tarts 15 másodperc pihenőt! A gyakorlatokat helyben végezzük! Az alábbi gyakorlatokat négyes blokkokban 

végezzük el! Minden blokk között 60 mp pihenő ajánlott 

 

1. Taposás: a (hozzád közelebb eső) első két négyzetében, terpeszben 4x majd előre lép és ott is 4x majd hátra lépsz, ezt összesen 

20x csináld meg. 

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. Bal 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, ugyanez jobb lábbal 5-5x 

4. Terpeszállás az első két négyzetben ugrás keresztbe tett lábbal a másik két négyzetbe, ott 180 fokos fordulattal ugrás ugyanabba 

a négyzetekbe terpeszállásba, vissza ugyanez, összesen 10x 

pihenő 

5. Páros lábú szökdelés körbe a négyzetekben, másik irányba is 8- 8x 

6. Jobb lábú szökdelés körbe a négyzetekben, ugyanígy bal lábú szökdeléssel 5-5x 

7. Terpeszállás az első kettő négyzetben oldalsó középtartás, ugrás zárt állásba a nagy négyzet középpontjába, majd terpesz - 

szökdelés a hátsó kettő négyzetbe karlendítéssel oldalsó középtartásba és vissza hátrafelé, oda-vissza 20x 

8. Terpeszállásban szökdelés az első két négyzetben 4x, bal lábbal előre keresztbe lépés (a másik négyzetbe) szökdelés 4x és 

vissza, szökdelés ismét az első két négyzetben 4x, jobb láb előre keresztbe lépés - szökdelés 4x és vissza, 10x 

9. Taposás az első két négyzetben 4x, jobb láb előre lép és vissza 1x, taposás ismét alapban 4x, majd jobb láb keresztbe lép előre 

1x és vissza 20x 

pihenő 

10. Taposás az első két négyzetben 4x, bal láb előre lép és vissza 1x, taposás ismét alapban 4x, majd bal láb keresztbe lép előre 1x 

és vissza 20x 

11. Taposás a hátsó két négyzetben 4x, jobb láb hátra lép és vissza 1x, taposás ismét alapban 4x, majd jobb láb keresztbe lép hátra 

1x és vissza 20X 

12. Taposás a hátsó két négyzetben 4x, bal láb hátra lép és vissza 1x, taposás ismét alapban 4x, majd bal láb keresztbe lép hátra 1x 

és vissza 20x 

pihenő 

13. 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 

14. 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 

15. Taposás az első négyzetben 4x, bal lábbal lépés a 2. négyzetbe 1x vissza, az első négyzetbe taposás 4x, bal lábbal lépés a 3. 

négyzetbe 1x és vissza - taposás 4x, bal lábbal lépés a 4. négyzetbe 1x és vissza - taposás 4x, 10x 

 



4. Feladatsor 

Egyensúlyozó képesség fejlesztése 

 

Eszközök: Babzsák, kispárna, kisszék, szék, asztal, léggömb és műanyag pohár 

 

FIGYELJ ODA MINDEN FELADATNÁL! 

A törzsed egyenes legyen, a tekinteted előre nézzen! 

Minden feladat után tarts 10 másodperc pihenőt! 

Lábujjhegyen szökdelj! 

 

1. Lábujjhegyen járás előre és hátrafelé, 3m távolság 3x-3x 

2. Sarokjárás előre és hátrafelé, 3m távolság 3x-3x 

3. Lábujjhegyen futás előre és hátrafelé, 3m távolság 5x-5x 

4. ” Kötéljárás” tyúklépésben nyitott szemmel előre és hátrafelé, 3m távolság 3x-3x 

5. ” Kötéljárás” tyúklépésben csukott szemmel előre és hátrafelé, 3m távolság 3x-3x 

6. Kiinduló helyzet (Kh) alapállás csípőre tartás. Páros lábon szökdelés helyben 3 ütemen keresztül, negyedik ütemre jobbra, 

illetve balra fordulás, 10x-10x 

7. Kh. ugyanaz (ua), mint az előző gyakorlat. Páros lábon szökdelés helyben 3 ütemen keresztül, negyedik ütemre leguggolás, 5x 

8. Kh. ua mint az előző kettő gyakorlat Páros lábon szökdelés 3 ütemen keresztül, negyedik ütemre guggolás és felugrás 

térdfelhúzással, 5x 

9. Kh alapállás csípőre tartás. Páros lábon szökdelés oldalirányban balra-jobbra felváltva folyamatosan, 10x-10x 

10. Kh alapállás csípőre tartás. Páros lábon szökdelés előre-hátra folyamatosan, 10x-10x 

11. Kh alapállás csípőre tartás. Egy lábon szökdelés oldalirányban jobbra-balra folyamatosan, 10x-10x 

12. Fejkörzések jobbra-balra, 5x-5x 

13. Fejfordítások jobbra – balra, 5x-5x 

14. Babzsák, vagy kisméretű párna a fejen. Állásból ereszkedés guggolásba és vissza térdnyújtással állásba. Ne essen le a fejről, 

kézzel megfogni nem lehet! 5x 

15. Ua mint az előző gyakorlat. Állásból ereszkedés ülésbe, majd felállás anélkül, hogy leesne a babzsák vagy párna, 5x 

16. Járás előre és hátrafelé a babzsákkal vagy párnával a fejen,3m távolság oda – vissza, 5x 

17. Akadályok kerülése a babzsákkal vagy párnával a fejen. Szlalomozás, leguggolások, átbújás akadály alatt, fellépés kisméretű 

székre. 

18. Egyensúlyozás: léggömb. Lábbal, ujjakkal, fejjel, térdekkel, vállakkal, könyökökkel stb., 30mp-30mp 5x 

19. Kézben egy pohár (műanyag) víz. Székre felmászni, asztal alatt átbújni, karikába vagy rajzolt körbe belépni, szökdelni úgy, 

hogy a víz ne fröccsenjen ki, 5x-5x 

 

5. Feladatsor 

Egyensúlyozó képesség, ritmusképesség, térbeli tájékozódó képesség és mozgásérzékelés 

 

Eszközök: ugrókötél 

 

FIGYELJ ODA MINDEN FELADATNÁL! 

A kötélhajtás helyes technikája: a hajtás csuklóból történik, enyhén hajlított vagy nyújtott, de rögzített könyökízülettel, oldalsó 

rézsútos mélytartásban. 

A szökdelések lábujjhegyen, könnyed végrehajtással történjenek! Semmiképpen sem telitalpon! 

A törzsed egyenes legyen, a tekinteted előre nézzen! 
Pihenő idők: 1:2, 1:3 
 

1. Kiinduló helyzet: alapállás. Páros lábon szökdelés, minden második szökdelésre kötélhajtással előre helyben, 30x 

2. Kh. ua. Páros lábon szökdelés kötélhajtás előre, helyben, 30x 

3. Kh: alapállás. Jobb lábon szökdelés kötélhajtás előre, helyben, 30x 

4. Kh: alapállas. Ua. bal lábon szökdeléssel, 30x 

5. Kh: alapállás. Páros lábon szökdelés előre-hátra kötélhajtással előre, 30x 

6. Kh: alapállás. Bal lábon szökdelés előre-hátra kötélhajtással előre, 30x 

7. Kh: alapállás. Jobb lábon szökdelés előre-hátra kötélhajtással előre, 30x 

8. Kh alapállás. Páros lábon szökdelés jobbra-balra kötélhajtással előre, 30x 

9. Kh: alapállás. Bal lábon szökdelés jobbra-balra kötélhajtással előre, 30x 

10. Kh: alapállás. Jobb lábon szökdelés jobbra-balra kötélhajtással előre, 30x 

11. Kh: alapállás. Váltott lábon szökdelés láblendítéssel előre, kötélhajtással előre, 30-30x 

12. Kh: guggoló állás, kötél hátul rézsútos mélytartásban. Szökdelés helyben kötélhajtással előre. 5x sikeres kísérletig. 

13. Kh: alapállás, a négyrét hajtott kötél fogása a test előtt mélytartásban. Átlépés a kötél felett bal- jobb lábbal előre, a kötél hátsó 

rézsútos mélytartásba kerül, 10x  

14. Kh: alapállás, a négyrét hajtott kötél fogása a test mögött rézsútos mélytartásban. Átlépés a kötél felett bal-jobb lábbal hátra, 

kötél mélytartásba kerül, 10x 

15. Kh: guggoló állás, a kötél kétrét hajtva jobb kézben. Vízszintes körzés balra a talaj fölött a kötéllel balra, átugrás a kötél felett, 

10x 



16. Kh: hason fekvés, kötél hátsó rézsútos mélytartásban a lábfej alatt átfűzve. A kötél meghúzásával emelkedés fészekbe, majd 

ereszkedés kiinduló helyzetbe. 5x 

17. Az 1-11 gyakorlat ismétlése a kötél hátra felé hajtásával. 
 

6. Feladatsor 

Gyorsasági koordináció, Térbeli tájékozódó képesség, Reagáló képesség, Mozgásérzékelés 

Eszközök: 2 szék, 5 guriga WC papír, a két szék 3-4 m-re egymástól 

 

FIGYELJ ODA MINDEN FELADATNÁL! 

A törzsed egyenes legyen, a tekinteted előre nézzen! 

Lábujjhegyen szökdelj! Szökdelésnél a felemelt lábbal előre lendítünk! 

Minden feladat után tarts 15 másodperc pihenőt  

A gyakorlatokat 5-10m távolságban hajtható végre. 

 

1. Egyik széken 5 guriga WC papír, a gurigák átvitele egyesével előre futással a másik székre és onnan vissza hátrafelé futással 

az eredeti székre, 5 kör 

2. Egyik széken 5 guriga WC papír, a gurigák átvitele egyesével oldalazással a másik székre és onnan vissza - oldalazással az 

eredeti székre, 5 kör 

3. Nyolcas alakban a székek megkerülése támadójárásban 1 guriga megy a térdek körül folyamatosan nyolcas alakban, 5 kör 

4. Nyolcas alakban a székek megkerülése támadójárásban hátrafelé 1 guriga megy a térdek körül folyamatosan nyolcas alakban, 

5 kör 

5. Nyolcas alakban a székek megkerülése lassú futás közben csípő körül megy egy guriga körbe - körbe mindkét irányban, 5 kör 

6. Nyolcas alakban oldalazás a két szék körül 1 db WC papír guriga megy oldalsó középtartásból fej felett másik kézbe oldalsó 

középtartásba, 10 kör 

7. A 2 széken 2-2 WC papír guriga, folyamatos oldalazás a 2 szék között 1 guriga átvitele a másik székbe a gurigának át kell 

mennie a láb között és a széknél mindig cserélni kell a gurigát, 10 kör 

8. Az egyik széken 5 guriga WC papír, háttal hason fekvés az egyik szék mögött feláll, megfordul, megfog egy gurigát, futva 

kiviszi a másik székre, visszafut hason fekvésbe, ugyanez a 2. gurigával és így tovább, majd egyesével visszahozza őket, 5 kör 

9. Egyik széken 5 guriga WC papír egyesével térd között a guriga kiszökdel a másik székhez páros lábú szökdeléssel, ott hagyja 

a gurigát, visszafut a 2.-ért, azt is kiviszi szökdelve és így tovább, majd az eredeti székre visszahordja egyesével a gurigákat 

szökdelve,5 kör 

10. Egyik széken 5 db WC papír guriga, innen indulva 360 fokos fordulat a földön a test hossztengelye körül egyesével kiviszi a 

másik székre a gurigákat, mindegyik megfogása előtt megcsinálja a 360 fokos fordulatot és a másik széken egymásra építi a 

gurigákat egy toronnyá majd egyesével visszahozza őket az eredeti székre és a letevése előtt szintén csinál egy fordulatot, 5 kör 

11. Egyik széken 5 db guriga bal lábas szökdelés jobb kézben a guriga kivinni az első székhez vissza hátrafelé futás és kivinni 

szökdelve a 2.-at és így tovább, majd az mindet vissza az eredeti székre, 3 kör 

12. Egyik széken 5 db guriga jobb lábas szökdelés bal kézben a guriga kivinni az első székhez vissza hátrafelé futás és kivinni 

szökdelve a 2.-at és így tovább, majd az mindet vissza az eredeti székre, 3 kör 

13. Egyik széken az 5 db guriga egyesével kivinni őket hátrafelé futás közben a két szék között egyszer feldobva és elkapva a 

gurigát, és vissza az eredeti székbe a gurigákat, 3 kör 

14. 2-2 guriga a 2 széken, kifut 2 gurigával egy-egy kézben, a másik székhez, kicseréli a széken lévő 2 gurigával és a másik kettőt 

hozza vissza az induló székhez, 12 kör 

15. Az egyik széken toronyban az 5 guriga WC papír, egyesével kell a gurigákat átvinni futva a másik székre és ott egy tornyot 

építeni, a két szék között kell mindig egy 360 fokos fordulatot tenni a test hossztengelye körül és ugyanígy visszahordani őket 

egy toronyba az 1. székre, 5 kör 

 

 

7. Feladatsor 

Szem kéz koordináció fejlesztése 

Eszközök: labda, szivacslabda, babzsák, összeforgatott zokni gombolyag 

 

FIGYELJ ODA MINDEN FELADATNÁL! 

A törzsed egyenes legyen, a tekinteted előre nézzen! 

Minden feladat után tarts 15 másodperc pihenőt!  

Lábujjhegyen szökdelj! 
 

1. Helyben futás közben a labda fejmagasságba dobása két kézzel és elkapása, 15x 

2. Helyben futás közben folyamatos fordulatokkal (mindkét irány) a labda kétkezes feldobása és elkapása, 15x 

3. Ua., mint 1. gyakorlat, a labda egykezes feldobása és ugyanazzal a kézzel elkapása, kézcserével, 10x 

4. Ua., mint 2. gyakorlat, a labda egykezes feldobása azonos kézzel elkapása, kézcserével, 10x 

5. Helyben futás közben labda feldobása, másik kézzel elkapása, 10x-10x 

6. Ua., mint 1. gyakorlat, mindkét kézben labda, a labdák feldobása és elkapása folyamatosan, 15x 

7. Ua., mint 2. gyakorlat, mindkét kézben labda, a labdák feldobása és elkapása, 15x 

8. Labda feldobása, taps a test előtt, labda elkapása, 15x 

9. Labda feldobása, teljes fordulat jobbra-balra a test hossztengelye körül, 5x-5x 



10. Labda feldobása, gyors guggolás majd a labda elkapása, 10x 

11. Labda feldobása, kis ugrással a labda levegőben elkapása, 10x 

12. Labda feldobása, két gyors oldalazó lépés jobbra és vissza, a labda elkapása, 10x 

13. Ua., mint 12. gyakorlat, balra oldalazással, 10x 

14. Futás előre és hátrafelé, közben a labda járatása a fej körül, csípő körül, térdmagasságban, mindkét irányba, 10x-10x 

15. Szökdelés páros lábon előre és hátrafelé egyenes vonalban a labda járatása fej, csípő, térdmagasságban, 10x-10x 

16. Plüssökből, kisméretű dobozokból, tárgyakból, akadályok egymás után lerakva a talajra. Szlalom futás, a labda gombolyag 

kézzel terelgetése előre mozgásban, illetve hátrafelé, 5x-5x 

17. Szlalom futás labdavezetéssel (ha van rá lehetőség), végen fordulással és vissza, 10x 

18. Ua., mint 17. gyakorlat hátrafelé fordulással és vissza, 10x 

 

 

8. Feladatsor 

Koordinációs képesség fejlesztés 

Eszközök: labda, nagyobb méretű zokni gombolyag, WC papír guriga, alacsony szék 

 

FIGYELJ ODA MINDEN FELADATNÁL! 

A törzsed egyenes legyen, a tekinteted előre nézzen! 

Minden feladat után tarts 15 másodperc pihenőt! 

Lábujjhegyen szökdelj! 
 

1. Kh: alapállás, a labda a láb előtt. Páros szökdelés a labda felett előre-hátra, 10x-10x 

2. Kh: alapállás, a labda a bal láb mellett a földön. Páros lábon szökdelés a labda felett balra és vissza, 10x-10x 

3. Kh: Vállszéles terpeszállás. Páros lábon szökdelés lábzárással a labda felett, 20x 

4. Kh: Hátsó fekvőtámasz a lábak a széken. A labda a bokánál. A csípő leengedése a talajra, úgy, hogy a labda ne essen le! Majd 

dinamikus csípőemeléssel kiinduló helyzetbe. Próbáld a labdát a lábadon tartani, 10x 

5. Kh: Mellső fekvőtámasz lábak a széken, a labda a két kéz között. Nyolcas alakban a labda terelése a talajon lévő kéz körül. A 

gyakorlat végrehajtása folyamatos támasz cserével történjen. 

6. Kh: Támaszugrások a szék jobb oldaláról a bal oldalára, a labda a boka között, kéztámasz a szék lapján, 20x 

7. Kh: Mellső fekvőtámasz, a labda boka között. Bal kéz emelésével átfordulás hátsó fekvőtámaszba és vissza, 5x-5x 

8. Kh: Ua., mint 7. gyakorlat, támasz az ágy vagy kanapén, 5x-5x 

9. Kh: Lebegőülés, a labda folyamatos átvétele egyik kézből a másikba a páros láb alatt. Irányváltoztatással, 10x-10x 

10. Kh: Terpesztérdelő állás, labda magas-tartásban. Törzshajlítás hátra, majd törzsdöntés előre, a testhelyzet megtartása 5 mp-ig, 

10x 

11. Kh: Terpeszállás törzshajlítás előre. a kézben lévő labda átgurítása a lábak között, gyors megfordulás után a guruló labda 

elfogása, 20x 

12. Kh: Hanyatt fekvés páros láb hajlítva a széken, labda a boka között. Páros láblendítéssel a labda elengedése és kézzel elkapása, 

10x 

13. Kh: Térdelőtámasz, a földön lévő labda gurítása fejjel célba a szék lábai közé),20x 

9. Feladatsor 

Egyensúlyozó képesség, Térbeli tájékozódó képesség, Mozgásérzékelés, Gyorsasági koordináció 

Eszközök: 3-4 m-es egyenes vonal a földön (fonál, kötél, kréta csík, szigetelő szalag stb. 

 

FIGYELJ ODA MINDEN FELADATNÁL! 

A törzsed egyenes legyen, a tekinteted előre nézzen! 

Minden feladat után tarts 15 másodperc pihenőt! 

Lábujjhegyen szökdelj! 
 

1. Terpeszállás a vonal felett jobb térdemelés a bal könyökhöz és vissza bal térdemelés a jobb könyökhöz és vissza lábfejeként 

előre haladással, 3x 

2. Terpeszállás a vonal felett jobb sarokemelés a bal kézhez hátul és vissza bal sarokemelés a jobb kézhez hátul és vissza 

lábfejeként előre haladással 3x 

3. Taposás a vonal bal oldalán 3x a 4.-re átlép jobb lábbal ott is 3x tapos, majd visszalép bal lábbal közben lábfejnyi távot halad 

folyamatosan előre, 5x 

4. Az előző gyakorlat hátrafelé, 5x 

5. Szemben áll a vonallal taposás 3x jobb lábbal átlép, taposás 3x bal lábbal hátra visszalép közben lábfejeként halad oldalra, 5x 

6. Szemben áll a vonallal taposás 3x bal lábbal átlép, taposás 3x jobb lábbal hátra visszalép közben lábfejeként halad oldalra, 5x 

7. Vonal jobb oldalán taposás 3x átlépés elől jobb lábbal keresztbe a baloldalon szintén taposás 3x majd bal lábbal keresztbe elöl 

visszalépés a jobb oldalra közben halad előre, 3x 



8. Vonal jobb oldalán taposás 3x átlépés hátul jobb lábbal keresztbe a baloldalon szintén taposás 3x majd bal lábbal keresztbe 

hátul visszalépés a jobb oldalra közben halad előre, 3x 

9. Taposás a vonal jobb oldalán 3x minden 4.-re átlépés bal lábbal a vonalon és vissza lábfejeként előre haladással, 3x 

10. Taposás a vonal bal oldalán 3x minden 4.-re átlépés jobb lábbal a vonalon és vissza lábfejeként előre haladással, 3x 

11. Vonal a láb között terpeszszökdelés 2x majd 3.-ra 180 fokos fordulattal ugrás másik irányba arccal szintén 2x szökdelés 

terpeszben és harmadikra 180 fokos fordulattal ugrás vissza lábfejeként haladással előre, 3x 

12. Szemben a vonallal szökdelés helyben 2x a 3.-ra 180 fokos fordulattal szemben érkezés a vonal másik oldalán ott szintén 2x 

szökdelés majd ugrás vissza 180 fokos fordulattal lábfejeként oldalra haladással, 3x 

13. Jobb lábról bal lábra szökkenés a vonal felett 90-100 cm-es távolságra testsúly áthelyezéssel lábfejeként előre haladással, 3x 

14. Vonal mellett balra helyben szökdelés 2x harmadikra átugrás jobbra, oldalra ott szökdelés helyben szintén 2x, harmadikra ugrás 

vissza balra, lábfejeként előre haladással, 3x 

15. Vonal mellett balra helyben bal lábon szökdelés 2x harmadikra átugrás jobbra, oldalra, ott szökdelés helyben szintén 2x 

harmadikra ugrás vissza balra lábfejeként előre haladással, 3x 

16. Vonal mellett balra helyben jobb lábon szökdelés 2x harmadikra átugrás jobbra, oldalra, ott szökdelés helyben szintén 2x 

harmadikra ugrás vissza balra lábfejeként előre haladással, 3x 

17. Vonal mellett balra helyben szökdelés a bal lábon 2x harmadikra átugrás jobbra, a jobb lábra, oldalra, ott szökdelés helyben 

szintén 2x harmadikra ugrás vissza balra, a bal lábra lábfejeként előre haladással, 3x 

 

 

10. Feladatsor 

Koordinációs képességek fejlesztése 

Eszközök: labda, zokni gombolyag, lufi, szék, műanyag italos flakon, kisméretű párna 

FIGYELJ ODA MINDEN FELADATNÁL! 

A lufival végzett gyakorlatokat igyekezzetek minél kisebb területen (1m x 1m) végezni! 

Figyeljetek arra, hogy egymás után kétszer ugyanazzal a testrésszel ne érjetek a lufihoz! 

 

1. Lufi levegőben tartása két kézzel, váltott kézzel, 30mp 

2. Lufi levegőben tartása: bekapcsolva a fejet, vállakat, könyököt, térdet, lábfejeket, 30mp 

3. Lufi levegőben tartása mellett ereszkedés guggolásba, majd törökülésbe. Ezt követően felállás, 5x-sikeres kísérlet 

4. Lufi levegőben tartása ülésben a test előtt, a fej felett jobb oldalról baloldalra, váltott kézzel, 30mp 

5. Lufi levegőben tartása ülésben. Hajlított terpesz, talptámasz a talajon. Labdaérintés lábfejjel, térddel, csípővel, fejjel, 30mp 

6. Kh: Alapállás. Lufi levegőben tartása úgy, hogy érintés után teljes fordulat megtétele az újabb érintésig a fordulás irányának 

változtatásával, 10x-10x 

7. Kh: ülés ajtóval vagy fallal szemben. A lufi folyamatos falnak adogatása jobb és bal kézzel felváltva, 30mp 

Az eszközt ennél a pontnál labdára, nagyobb méretű zokni gombolyagra cseréljük! (6-8db) Készítsünk elő 3-4 műanyag palackot, 

vagy egy széket. Utóbbi esetén a célzott dobásokat a szék lábai közé irányítsuk. Az egykezes dobásoknál ügyeljünk arra, hogy a 

dobókart hátra, rézsútos magas-tartásig emeljük (a könyék a váll vonala fölé kerüljön), a dobó karral ellentétes vállat fordítsuk a 

dobás irányába, kezünkkel mutassunk a célzott felületre! 

8. Kh: ülés a földön az ajtóval szemben 1,5-2m távolságra: kétkezes felső átadás folyamatosan, 20x 

9. Kh: hajlított terpeszülés, a láb közé gyűjtött labda felvétele, felkészítése és eldobása jobb kézzel, 20x 

10. Kh: ua., mint 9. gyakorlat, bal kézzel, 20x 

11. Kh: ülés a távolság növelése 3-4m, műanyag palackok elhelyezése az ajtó elé. Célzott lövés a felállított palackokra, jobb kézzel, 

20x 

12. Kh ua., mint 11. gyakorlat, bal kézzel, 20x 

13. Kh: alapállás, labda mélytartásban. Bal lábbal kilépés előre a labda egyidejű felkészítésével és célzott lövés jobb kézzel a 

felállított palackokra, 20x 

14. Kh: ua., mint 13. gyakorlat, ellentétesen, 20x 

15. Kh: alapállás, labda mélytartásban. Bal lábbal fellépés a párnára a labda egyidejű felkészítése és célzott lövés jobb kézzel a 

felállított palackokra, 20x 

16. Kh: ua., mint 15. gyakorlat, ellentétesen, 20x 

 

 

11. Feladatsor 

Egyensúlyozó képesség, Térbeli tájékozódó képesség, Mozgásérzékelés, Gyorsasági koordináció 

Eszközök: 2 szék egymástól 3-4 m-re, 2 db „labda” sport zokni (2-3 db összecsomagolva) 

FIGYELJ ODA MINDEN FELADATNÁL! 

A törzsed egyenes legyen, a tekinteted előre nézzen! 

Minden feladat után tarts 15 másodperc pihenőt! 

Lábujjhegyen szökdelj! 

 

 



1. Egy zoknival a fejen egyensúlyozva megkerülni a távolabbi széket, az első széken kicserélni a „labdákat” és így tovább, 8kör 

2. Egy zokni feldobás elkapása két kézzel járás közben megkerülve a távolabbi széket, az első széken kicserélve a „labdákat”, 8 

kör 

3. Egy zokni feldobás elkapása ügyesebb kézzel járás közben megkerülve a távolabbi széket, az első széken kicserélve a 

„labdákat”, ugyanez ügyetlenebb kézzel is 5-5 kör 

4. Két „labda” feldobás elkapása egy-egy kézzel járás közben megkerülve a távolabbi széket, 8 kör 

5. „Labda” gurítása magunk mellett átgurítva a távolabbi szék lábai közt és vissza az első szék alatt is, majd kicserélni a „labdákat” 

és újra, 5 kör 

6. Lassú futás közben az egyik „labda folyamatosan megy körbe a csípő körül megkerülve a távolabbi széket, az első széken 

kicserélve a „labdákat” és másik irányba megy körbe a csípő körül, 8 kör 

7. Lassú futás közben a „labda” folyamatosan megy a láb között nyolcas alakban megkerülve a távolabbi széket, az első széken 

kicserélve a „labdákat”, 8 kör 

8. Az első széktől mindkét „labdát” kigurítani a távolabbi szék lábai közé ügyesebb és ügyetlenebb kézzel is, 5-5 kör 

9. Az első széktől mindkét „labdát” kidobni mellső kétkezes dobással a távolabbi szék lábai közé, 10 kör 

10. Az első széktől mindkét „labdát” kidobni felső kétkezes dobással a távolabbi szék lábai közé, 10 kör 

11. Az első széktől mindkét „labdát” kidobni felső egykezes dobással a távolabbi szék lábai közé jobb és bal kézzel is, 6-6 kör 

12. Az első széktől kétkezes alsó dobással kidobni mindkét „labdát” a távolabbi szék ülőkéje, hogy ott maradjon, 10 kör 

13. Egy „labdával” két kézben kifut a távolabbi székhez, a szék előtt 360 fokos fordulat a testhossz tengelye körül a talajon, 

megkerüli a széket, visszafut az első székhez, az előtt szintén 360 fokos fordulat székkerülés „labda” csere, 5 kör 

14. Egy labdával kifut a távolabbi székhez, a szék lábai közt átgurítja a labdát, a szék másik oldalán megfogja a labdát, visszafut 

az első székhez, ott szintén átgurítja a szék lábai között, másik oldalon megfogja és kicseréli a labdát, 5 kör 

15. Egy labdával kifut a távolabbi székhez a szék mögött terpesz zár szökdelést csinál fej felett átadja a labdát 4x, visszafut az első 

székhez, ott szintén megcsinálja a terpesz zár szökdelést 4x, kicseréli a labdát, 5 kör 

16. Terpeszben hátulról előre dobja a földre a „labdát” lábak közt elől fölveszi, majd ismét közben megkerüli az távolabbi széket 

az első széknél „labda” csere, 5 kör 

 

12. Feladatsor 

Térbeli tájékozódó képesség, Ritmus képesség, Mozgásérzékelés, Gyorsasági koordináció 

Eszközök: 5 db WC papír guriga egymástól 80 cm-re 

FIGYELJ ODA MINDEN FELADATNÁL! 

A törzsed egyenes legyen, a tekinteted előre nézzen! 

Minden feladat után tarts 15 másodperc pihenőt! 

Lábujjhegyen szökdelj! 
 

1. Szlalom futás oda – vissza, 8 kör 

2. Szlalom futás hátra felé oda - vissza, 8 kör 

3. Szlalom oldalazó szökdelésben oda – vissza, 8 kör 

4. Átfutás a gurigák felett oda - vissza, 8 kör 

5. Első gurigát kerülni visszafutás a kiinduló ponthoz, 2. gurigát kerülni vissza a kiinduló ponthoz és így tovább, 5 kör 

6. Páros lábú szökdelés a gurigák felett oda - vissza, 4 kör 

7. Jobb lábú szökdelés a gurigák felett oda – vissza, ugyanez bal lábbal, 4-4 kör 

8. Terpesz- zár-szökdelés a gurigák közt gurigánál terpesz közte zár oda - vissza, 4 kör 

9. Terpesz- zár-szökdelés, de amikor zárnak a lábak akkor bal és jobb láb felváltva csapódik hátra fenékhez, oda - vissza, 4 kör 

10. Terpesz-zár- szökdelés, de a gurigák felett záródik a levegőben a két boka, oda – vissza, 4 kör 

11. Terpeszben térdemeléses futás a gurigák felett, oda – vissza, 5 kör 

12. A gurigák mellett apró lépéses taposással haladunk, minden gurigát két kézzel guggolásban megérintünk és haladunk tovább 

oda – vissza, 4 kör 

13. Terpeszben hátrafelé futás lábak között a gurigák, minden egyes guriga megérintése két kézzel oda – vissza, 4 kör 

14. Szlalom futás a gurigák közt közelebbi kézzel mindig megérinteni a gurigát oda – vissza, 5 kör 

15. Terpeszben futás a gurigák felett minden guriga előtt 180 fokos fordulat, tehát az egyiket szemből, a másikat hátulról átlépni 

oda – vissza, 4 kör 

16. A gurigák mellett jobb oldalon dzsogg, a gurigák felett bal lábbal egy magas térdemelésű lépés oda – vissza, 3 kör 

17. A gurigák mellett baloldalon dzsogg, a gurigák felett jobb lábbal egy magas térdemelésű lépés oda-vissza, 3 kör 

18. A középső gurigánál terpeszállás, oldalazásban felvenni a bal első gurigát feltenni a középső gurigára (toronyépítés), majd jobb 

első gurigát szintén, majd bal másodikat és így tovább, majd vissza őket a helyére, 3 kör 

 

 

 

 



U10 Fittball gyakorlatok, képességfejlesztés, sérülésmegelőzés 

(1 hónapos edzésterv – 12 edzés) 

 

Manapság már számos eszköz áll a szakemberek rendelkezésére. Ilyen eszköz az óriás gimnasztikai labda. 

A fit-ball vagy óriáslabda mind a gyógytornában, mind a wellness-fitnesz területén egyaránt alkalmazható prevenciós és terápiás 

eszköz. 

Gimnasztikai labdával is végezhetünk tartásjavító, nyújtó, lazító, vagy éppen játékos gyakorlatokat! A gyakorlatok megkezdése 

előtt mindig melegítsünk be! 

 

A Fit-ball labda segítségével különböző egyéni és csoportos gyakorlatokat végezhetünk, amely során kis alátámasztási felület mellett 

kell a labdákon folyamatosan egyensúlyozni, és ehhez az izmok dinamikus működésére és tökéletes koordinációjára van szükség. 

A páros vagy csoportos gyakorlatok során számolni kell a társ esetleges mozdulataival és ehhez kell korrigálni saját izomzatunk 

feszülését. A gyakorlatok elvégzése nem jár félelem érzettel inkább vidámságot csal elő a gyerekeknél. Mind az egyéni, mind a 

társas gyakorlatok eredményes kivitelezése ösztönzi a tanulókat a folyamatos próbálkozásra, szívesen végzik a gyakorlatokat. 

 

Fit-ball labdán kivitelezett gyakorlatoknál az egyik legfontosabb követelmény a megfelelő labdamagasság. Az ülő helyzet akkor 

helyes, akkor kielégítő a tartás, ha csípőszéles terpeszben a térd a boka fölött helyezkedik el és a combok párhuzamosak a talajjal. 

A testtartás akkor ideális, amikor nem mélyen és nem is magasan ül a növendék, mert a helytelen testhelyzet térd sérülést okoz! 

 

A fit-ball labdával végzett gyakorlatok technikája nagyon speciális, mindenképpen szakember jelenléte szükséges. Meg kell tanítani 

a labda használatát, a labda fogását a tanítványnak! 

Abban az esetben javasolt az otthoni körülmények között végzett edzés, amikor a gyerek már elsajátította a helyes tartást és tudatossá 

vált a saját mozgása, kinesztetikus érzéke megfelelően kialakult, érzékelése beérett. 

 

A gyakorlatok eredményes végzéséhez nagyon fontos a megfelelő labdaméret kiválasztása, amely alapjául a testmagasság szolgál: 

Testmagasság Labdaátmérő 

140 – 155 cm 55 cm 

155 – 172 cm 65 cm 

172 – 185 cm 
 

75 cm  

 

 

 

Mivel a Fit-ball labdák legkisebb átmérője túl nagy az 6-10 éves gyerekek zömének testmagasságához, ezért náluk a Thera - Band 

gimnasztikai labdát alkalmazzuk, amely 140 cm-ig ideális. A labda mérete kismértékben változtatható a befújt levegő 

mennyiségével. 

 

 

TEMATIKA: (96 gyakorlat, egyes gyakorlatok között, 30” pihenő)  

 

Hátizom erősítő gyakorlatok  

Hasizom erősítő gyakorlatok  

Keringésfokozó gyakorlatok 

Erősítő gyakorlatok 

Stabilizáló gyakorlatok 

Mozgástartományt növelő gyakorlatok 

Nyújtó gyakorlatok 

 

I.HÉT 

  

1.edzés 

1.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás).  

Billentsd előre-hátra a medencéd, hát egyenes, fejtető nyújtózik felfelé! (10x) 

2.gyakorlat Kh.: Hanyatt fekvés a labdán (ágyéki szakasz), lábak vállszéles terpeszben, talpak a talajon, tarkóra-tartás.  

Végezz hasprést! (10x) 



3.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás). 

Rugózz a labdán ülve 3x (egyenes háttal, talp a talajon), 4. ütemre emelkedj állásba, majd ereszkedj vissza kiindulóhelyzetbe! (10x) 

4.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda test előtt, könyök hajlítva. 

Szökdelj páros lábon, labdával a kézben, hajlított könyökkel! (10x) 

5.gyakorlat Kh.: Törökülés a talajon, labda mellső rézsutos mélytartásban. 

Végezz karlendítést (labdával) mellső középtartásba, majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

6.gyakorlat Kh.: Hason fekvés a labdán (mellkas ne legyen a labdán), tarkóra tartással, lábak a talajon (ha nem tudod megtartani 

magad, falnál végezd a gyakorlatot).   

Végezz törzsemelést, majd ereszkedj kiindulóhelyzetbe! (6x) 

7.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda mélytartásban.  

Végezz karkörzést (könyök nyújtva) test előtt jobbra, majd balra! (6x) 

8.gyakorlat Kh.: Jobb lábon támaszkodva, bal láb sarka a labdán (mindkét láb nyújtva). 

Végezz törzshajlítást bal bokához, és tartsd meg 8 mp-ig! Ellentétesen is! 

 

2.edzés 

1.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás). 

Billentsd jobbra-balra a medencéd, hát egyenes, fejtető nyújtózik felfelé! (10x) 

2.gyakorlat Kh.: Hanyatt fekvés a labdán (ágyéki szakasz), lábak vállszéles terpeszben, talpak a talajon, tarkóra-tartás. 

Végezz váltva, felülés közben törzsfordítás jobbra, ereszkedés kiindulóhelyzetbe, majd felülés közben törzsfordítás balra, 

ereszkedés kiindulóhelyzetbe! (6x) 

3.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás). 

Rugózz a labdán ülve 3x, 4. ütemre rugaszkodj minél magasabbra, majd ereszkedj vissza kiindulóhelyzetbe! (10x) 

4.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda test előtt, könyök hajlítva. 

Végezz terpesz-zár szökdelést, labdával a kézben, hajlított könyökkel! (10x) 

5.gyakorlat Kh.: Törökülés a talajon, labda mellső rézsutos mélytartásban. 

Végezz karlendítést (labdával) magastartásba, majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

6.gyakorlat Kh.: Hason fekvés a labdán (mellkas ne legyen a labdán), tarkóra tartás, lábak a talajon (ha nem tudod megtartani 

magad, falnál végezd a gyakorlatot).  

Végezz törzsemelést bal kar nyújtásával mellső középtartásba, majd ereszkedj kiindulóhelyzetbe! (6x) 

7.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda mélytartásban.  Végezz karlendítést labdával a kézben törzsfordítással jobb és bal oldalra (váltva, 

fejmagasságig), majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

8.gyakorlat Kh.: Bal lábon támaszkodva, jobb láb sarka a labdán (mindkét láb nyújtva). 

Végezz törzshajlítást jobb bokához, és tartsd meg 8 mp-ig! Ellentétesen is! 

 

3.edzés 

1.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás). 

Billentsd rézsutosan előre-hátra a medencéd, hát egyenes, fejtető nyújtózik felfelé! (10x) 

2.gyakorlat Kh.: Hanyatt fekvés a talajon, labda magastartásban fej fölött. 

Végezz felülést, majd ereszkedj vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

3.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás). 

Rugózz a labdán ülve 3x, 4. ütemre váltva, emelkedj állásba és rugaszkodj minél magasabbra, majd ereszkedj vissza 

kiindulóhelyzetbe! (10x) 

4.gyakorlat Kh. Alapállás, labda test előtt, könyök hajlítva. 

Szökdelj váltott harántterpeszben, labdával a kézben, hajlított könyökkel! (10x) 

5.gyakorlat Kh.: Törökülés a talajon, labda mellső rézsutos mélytartásban. 

Végezz törzsfordítást labdával oldalsó középtartáson keresztül balra, majd lendítsd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

6.gyakorlat Kh.: Hason fekvés a labdán (mellkas ne legyen a labdán), tarkóra tartás, lábak a talajon (ha nem tudod megtartani 

magad, falnál végezd a gyakorlatot).  

Végezz törzsemelést jobb kar nyújtásával mellső középtartásba, majd ereszkedj kiindulóhelyzetbe! (6x) 

7.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda mellső középtartásban (karok nyújtva).  

Végezz törzsfordítást labdával a kézben jobbra, majd balra! (6x) 

8.gyakorlat Kh.: Gátülés a labdán (jobb láb előre-nyújtva, bal láb térdben hajlítva oldalt). 

Végezz törzshajlítást előre jobb bokához, és tartsd meg 8 mp-ig! Ellentétesen is! 

 

II. HÉT 

 

1.edzés 

1.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás). 

Végezz teljes körzést, hát egyenes! (10x) 

2.gyakorlat Kh.: Hanyatt fekvés a talajon, karok magastartásban, labda két boka közt.  



Végezz lábemelést labdával, kb. 20 cm-re a talajtól! (6x) 

3.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás). 

Rugózz a labdán ülve 3x, 4. ütemre végezz kitörést váltott lábbal, majd ereszkedj vissza kiindulóhelyzetbe! (10x) 

4.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda mélytartásban. 

Szökdelj páros lábon, karlendítéssel (labdával) mellső középtartásba, és vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

5.gyakorlat Kh.: Törökülés a talajon, labda mellső rézsutos mélytartásban. 

Végezz törzsfordítást labdával oldalsó középtartáson keresztül jobbra, majd lendítsd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

6.gyakorlat Kh.: Hason fekvés a labdán (mellkas ne legyen a labdán), tarkóra tartás, lábak a talajon (ha nem tudod megtartani 

magad, akkor falnál végezd a gyakorlatot). 

Végezz törzsemelést páros kar nyújtásával mellső középtartásba, majd ereszkedj kiindulóhelyzetbe! (6x) 

7.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda mellső középtartásban (karok nyújtva).  

Végezz törzsfordítást labdával a kézben jobbra és balra (váltva)! (6x) 

8.gyakorlat Kh.: Gátülés a labdán (bal láb előre-nyújtva, jobb láb térdben hajlítva oldalt). 

Végezz törzshajlítást előre bal bokához, és tartsd meg 8 mp-ig! Ellentétesen is! 

 

2.edzés 

1.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás), engedd le a karokat. 

Végezz vállkörzést előre, majd hátra, lassú ütemben! (10x) 

2.gyakorlat Kh.: Hanyatt fekvés a talajon, karok magastartásban, labda két boka közt. 

Végezz lábemelést függőleges helyzetig, majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

3.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda mellső középtartásban. 

Végezz térdemeléssel futást helyben! (10x) 

4.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda mélytartásban. 

Végezz terpesz-zár szökdelést, karlendítéssel (labdával), mélytartásból mellső középtartásba, és vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

5.gyakorlat Kh.: Nyújtott ülés a talajon, labda mellső rézsutos mélytartásban. 

Végezz karlendítést (labdával) mellső középtartásba, majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

6.gyakorlat Kh.: Hason fekvés a labdán (mellkas ne legyen a labdán), tarkóra tartással, lábfejek a talajon (ha nem tudod megtartani 

magad, akkor egy falnál végezd a gyakorlatot). 

Végezz törzsemelést karnyújtással oldalsó középtartásba, majd ereszkedj kiindulóhelyzetbe! (6x) 

7.gyakorlat Kh.: Terpeszállás a talajon, labda mélytartásban. 

Lendítsd a labdát magastartásba, majd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

8.gyakorlat Kh.: Gátülés a labdán (jobb láb előre-nyújtva, bal láb térdben hajlítva oldalt), jobb kar csípőre tartás, bal kar 

magastartásban.  Végezz törzshajlítást előre jobb bokához, és tartsd meg 8 mp-ig! Ellentétesen is! 

 

3.edzés 

1.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás). 

Végezz könyökkörzést 6x előre, majd 6x hátra! 

2.gyakorlat Kh.: Hanyatt fekvés a talajon, karok magastartásban, labda két boka közt.  

Végezz lábemelést, a labdát közelítsd a homlokodhoz, majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

3.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda mellső középtartásban (karok nyújtva). 

Végezz kitörést váltott lábbal, majd lépj vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

4.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda mélytartásban. 

Szökdelj váltott harántterpeszben, karlendítéssel (labdával) mellső középtartásba, és vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

5.gyakorlat Kh.: Nyújtott ülés a talajon, labda mellső rézsutos mélytartásban. 

Végezz karlendítést (labdával) magastartásba, majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

6.gyakorlat Kh.: Hason fekvés a labdán (mellkas ne legyen a labdán), tarkóra tartás, lábak a talajon (ha nem tudod megtartani 

magad, falnál végezd a gyakorlatot). 

Végezz törzsemelést könyökzárással, majd ereszkedj kiindulóhelyzetbe! (6x) 

7.gyakorlat Kh.: Terpeszállás a talajon, labda mélytartásban. 

Végezz törzskörzést labdával jobbra 4x, majd balra 4x! 

8.gyakorlat Kh.: Gátülés a labdán (bal láb előre-nyújtva, jobb láb térdben hajlítva oldalt), bal kar csípőre tartás, jobb kar 

magastartásban.  

Végezz törzshajlítást előre bal bokához, és tartsd meg 8 mp-ig! Ellentétesen is! 

 

 

III. HÉT 

 

1.edzés 

1.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás). 

Végezz könyökkörzést váltva előre, majd hátra! (10x-10x) 

2.gyakorlat Kh.: Hanyatt fekvés a talajon, karok magastartásban, labda két boka közt.  

Végezz lábemelést, labdát emeld a talajon lévő kezedbe, majd engedd vissza a lábakat a talajra. (6x) 



3.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda mellső középtartásban (könyök hajlítva). 

Végezz kitörést váltott lábbal, karnyújtással mellső középtartásba! (6x) 

4.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda mélytartásban. 

Szökdelj páros lábon, karlendítéssel (labdával) magastartásba, és vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

5.gyakorlat Kh.: Nyújtott ülés a talajon, labda mélytartásban. 

Végezz törzsfordítást labdával, oldalsó középtartáson keresztül balra, majd lendítsd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

6.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás), érintsd össze mellső középtartásban a két tenyered! 

Végezz karlendítést (két tenyér összeér) magastartásba, majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe! (10x) 

7.gyakorlat Kh.: Terpeszállás, labda mélytartásban.  

Lendítsd a labdát jobb oldalsó középtartásba, és vissza kiindulóhelyzetbe, majd bal oldalsó középtartásba, és vissza 

kiindulóhelyzetbe! (10x) 

8.gyakorlat Kh.: Helyezkedj el a labda mögött terpeszállásban, törzsdöntésben, alkartámasszal a labdán. 

Tartsd meg ezt a helyzetet 8 mp-ig! 

 

2. edzés 

1.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás), engedd le a karokat! 

Belégzéssel nyújtózz felfelé a karokkal, kilégzéssel engedd le a karokat! (10x) 

2.gyakorlat Kh.: Hanyatt fekvés a talajon, karok magastartásban, labdával a kézben. 

Végezz lebegőülést! (6x) 

3.gyakorlat Kh.: Guggolás a talajon, labda mellső középtartásban (karok nyújtva). 

Végezz rugózást guggolásban 3x, 4. ütemre emelkedj alapállásba, karok mélytartásban, majd ereszkedj vissza kiindulóhelyzetbe! 

(6x) 

4.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda mélytartásban. 

Végezz terpesz-zár szökdelést, karlendítéssel (labdával) magastartásba, és vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

5.gyakorlat Kh.: Nyújtott ülés a talajon, labda mellső rézsutos mélytartásban. 

Végezz törzsfordítást labdával oldalsó középtartáson keresztül jobbra, majd lendítsd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

6.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás), érintsd össze mellső középtartásban a két tenyered! 

Végezz karlendítést (két tenyér összeér) magastartásba bal láb lendítésével (csípőmagasságig), majd engedd vissza 

kiindulóhelyzetbe! (10x) 

7.gyakorlat Kh.: Terpeszállás, labda mélytartásban. 

Lendítsd a labdát váltva, jobb oldalsó középtartásba, és vissza kiindulóhelyzetbe, majd bal oldalsó középtartásba, és vissza 

kiindulóhelyzetbe! (6x) 

 

8.gyakorlat Kh.: Helyezkedj el a labda mögött terpeszállásban, törzsdöntés, nyújtott karral tedd a két tenyered a labdára. 

Tartsd meg ezt a helyzetet 8 mp-ig! 

 

3.edzés 

1.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás), karok oldalsó középtartásban! Végezz törzsdöntést előre oldalsó 

középtartásban, állj meg ott, ahol még egyenes a hát, majd emelkedj vissza kiindulóhelyzetbe! (10x) 

2.gyakorlat Kh.: Hanyatt fekvés a talajon, karok magastartásban, labda a két boka közt. Végezz lebegőülést! (6x) 

3.gyakorlat Kh.: Guggolás a talajon, labda mellső középtartásban (karok nyújtva).  

Végezz rugózást guggolásban 3x, 4. ütemre emelkedj alapállásba, karlendítéssel (labdával) magastartásba, majd ereszkedj vissza 

kiindulóhelyzetbe! (6x) 

4.gyakorlat 

Kh.: Alapállás, labda mélytartásban. 

Végezz váltott harántterpeszben szökdelést, karlendítéssel (labdával) magastartásba, és vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

5.gyakorlat Kh.: Terpeszülés a talajon, labda mellső rézsutos mélytartásban. 

Végezz karlendítést (labdával) mellső középtartásba, majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

6.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás), érintsd össze mellső középtartásban a két tenyered! 

Végezz karlendítést (két tenyér összeér) magastartásba jobb láb lendítésével (csípőmagasságig), majd engedd vissza 

kiindulóhelyzetbe! (10x) 

7.gyakorlat Kh.: Terpeszállás a talajon, labda mellső középtartásban.  

Végezz térdhajlítást, karlendítéssel törzsfordítást bal és jobb oldalra (váltva), majd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

8.gyakorlat Kh.: Helyezkedj el hanyatt fekvésben a labdán. 

Nyújtózkodj, és tartsd meg ezt a helyzetet 8 mp-ig! 

 

 

 

 

 

 



IV. HÉT 

 

1.edzés 

1.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás), karok oldalsó középtartásban! 

Végezz törzsdöntést előre oldalsó középtartásban, állj meg ott, ahol még egyenes a hát, belégzéssel told hátrafelé a karokat, zárd a 

lapockád, majd kilégzéssel emelkedj vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

2.gyakorlat Kh.: Hanyatt fekvés a talajon, karok magastartásban, labda a két boka között. 

Végezz lebegőülésen keresztül folyamatos átadásokat kéz és láb között! (6x) 

3.gyakorlat Kh.: Helyezkedj el egy fal előtt, támaszkodj a medencéddel a labdának, és szorítsd azt a falnak, csípőre tartás. 

Végezz térdhajlításokat, merőleges helyzetig 6x, majd emelkedj alapállásba! 

4.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda test előtt, könyök hajlítva. 

Szökdelj páros lábon, váltott kézzel való labdavezetés közben! (10x) 

5.gyakorlat Kh.: Terpeszülés a talajon, labda mélytartásban. 

Végezz karlendítést (labdával) magastartásba, majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

6.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás), érintsd össze mellső középtartásban a két tenyered! 

Végezz karlendítést oldalsó középtartásba (tenyér fölfelé néz), majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe! (10x) 

7.gyakorlat Kh.: Állj a labda mögé alapállásba, csípőre tartás.  

Végezz jobb és bal lábbal (váltva) láblendítést a labda fölött ellentétes oldalra talajérintéssel, és vissza kiindulóhelyzetbe! (10x) 

8.gyakorlat Kh.: Terpeszállás a talajon, labda magastartásban.  

Végezz törzshajlítást hátra, és tartsd meg a pozíciót 8 mp-ig! 

 

2.edzés 

1.gyakorlat Kh.: Hason fekvés a labdán, kéz- és lábtámasz a talajon. 

Végezz 5x belégzéssel jobb kar – bal lábemelést, és kilégzéssel engedd vissza, majd bal kar – jobb lábemelést 5x (az egyensúly 

megtartása miatt a kar- és lábemelés lassan történjen)! 

2.gyakorlat Kh.: Hanyatt fekvés a talajon, sarok a labdán, karok test mellett mélytartásban.  

Végezz csípőemelést (váll-csípő-térd-boka egy síkban), majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

3.gyakorlat Kh.: Helyezkedj el egy fal előtt, támaszkodj a medencéddel a labdának, és szorítsd azt a falnak, karok mélytartásban. 

Végezz térdhajlítást, karlendítéssel oldalsó középtartásba, majd emelkedj alapállásba! (6x) 

4.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda test előtt, könyök hajlítva. 

Végezz terpesz-zár szökdelést, közben váltott kézzel labdavezetést! (10x) 

5.gyakorlat Kh.: Terpeszülés a talajon, labda mélytartásban. 

Végezz törzsfordítást labdával oldalsó középtartáson keresztül balra, majd lendítsd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

6.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás), érintsd össze mellső középtartásban a két tenyered! Végezz karlendítést 

oldalsó középtartásba (tenyér fölfelé néz), bal láb lendítésével (csípőmagasságig), vissza kiindulóhelyzetbe! (10x) 

7.gyakorlat Kh.: Bal oldalsó fekvőtámasz a talajon a labda fölött, jobb kar csípőre tartással. Végezz jobb lábbal láblendítést 

csípőmagasságig, majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe! (10x) 

8.gyakorlat Kh.: Terpeszállás, labda magastartásban. 

Végezz törzshajlítást jobbra, és tartsd meg a pozíciót 8 mp-ig! Ellentétesen is! 

 

3.edzés 

1.gyakorlat Kh.: Hason fekvés a labdán, kéz- és lábtámasz a talajon. 

Végezz váltva, belégzéssel jobb kar – bal lábemelést, és kilégzéssel engedd vissza, majd bal kar – jobb lábemelést (az egyensúly 

megtartása miatt a kar- és lábemelés lassan történjen)! (6x) 

2.gyakorlat Kh.: Hanyatt fekvés a talajon, sarok a labdán, térd nyújtva, karok oldalsó középtartásban. 

Végezz csípőemelést 2 ütemen keresztül (váll-csípő-térd-boka egy síkban), majd engedd vissza 2 ütemen keresztül 

kiindulóhelyzetbe! (6x) 

3.gyakorlat Kh.: Helyezkedj el egy fal előtt, támaszkodj a medencéddel a labdának, és szorítsd azt a falnak, karok mélytartásban. 

Végezz térdhajlítást (comb párhuzamos a talajjal), karlendítéssel oldalsó középtartáson keresztül magastartásba, majd emelkedj 

vissza alapállásba! (6x) 

4.gyakorlat Kh.: Alapállás, labda test előtt, könyök hajlítva. 

Végezz váltott harántterpeszben szökdelést, közben váltott kézzel labdavezetést (elől lévő lábbal ellentétes karral vezetjük a 

labdát)! (10x) 

5.gyakorlat Kh.: Terpeszülés a talajon, labda mélytartásban. 

Végezz törzsfordítást labdával oldalsó középtartáson keresztül jobbra, majd lendítsd vissza kiindulóhelyzetbe! (6x) 

6.gyakorlat Kh.: Ülj a labdára (labda közepén üljünk, vállszéles terpeszben, talpak stabilan a talajon, az alszár merőleges a talajra 

és ne érjen a labdához, törzs egyenes, csípőre tartás), érintsd össze mellső középtartásban a két tenyered! Végezz karlendítést 

oldalsó középtartásba (tenyér fölfelé néz) jobb láb lendítésével (csípőmagasságig), vissza kiindulóhelyzetbe! (10x) 

7.gyakorlat Kh.: Jobb oldalsó fekvőtámasz a talajon a labda fölött, bal kar csípőre tartással.  

Végezz jobb lábbal láblendítést csípőmagasságig, majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe! (10x) 

8.gyakorlat Kh.: Terpeszállás a talajon, labda magastartásban. 

Végezz törzshajlítást balra, és tartsd meg a pozíciót 8 mp-ig! Ellentétesen is! 

 



 

U12 Állóképesség fejlesztésére szolgáló feladatok 

 

1.hét 1. edzés 

Fő rész – 35 perc 

 

 

Figyelem! Többségében ebben az életkorban az anaerob laktacid energianyerésre még nincsennek felkészülve a gyerekek. A 

magas intenzitású mozgások esetében 10-15 mp ajánlott, valamint 30-60 mp pihenő idő, mivel az anaerob alaktacid – foszfát 

alapú - energia övezetet használják, mivel a magas intenzitás fenntartására csak ebből tudnak energiát nyerni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.hét 2. edzés 

Fő rész – 30 perc  

Tabata gyakorlatok – törölköző a kezed alá kellhet, átszökdelni is jó lesz. Bóják helyett, zokniból labdákat használunk. 

 

Figyelem! Többségében ebben az életkorban az anaerob laktacid energianyerésre még nincsennek felkészülve a gyerekek. A 

magas intenzitású mozgások esetében 10-15 mp ajánlott, valamint 30-60 mp pihenő idő, mivel az anaerob alaktacid – foszfát 

alapú - energia övezetet használják, mivel a magas intenzitás fenntartására csak ebből tudnak energiát nyerni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Védekező alapmozgás, mélységi kitámadás 

 
 

Haladás rézsút előre és hátra történő futással 

 

 

 

2×15 perc futás a következő módon: 

5 perc közepes iramú 

5 perc - iramváltással 20" gyors - 40" kocogás 

5 perc közepes iramú 

5 perc pihenő 

5 perc közepes iramú 

5 perc - iramváltással 20" gyors - 40" kocogás 

5 perc közepes iramú 

5 kör - körök között 3 perc pihenés 

Terhelés/pihenő: 20 másodperc -10 másodperc 

6 gyakorlat: 

terpesz zár szökdelés 

alkartámaszban tartás (plank) 

védekező alapmozgás, mélységi kitámadás 

fekvőtámasz helyzet, váltott karemelés előre, nyújtva fülmagasságig  

haladás rézsút előre és hátra történő futással 

fekvőtámasz helyzet, váltott lábemelés nyújtott lábbal 



 

1.hét 3. edzés 

Fő rész – 30perc  

Ugrálókötél gyakorlatok - dinamikus mozgások (ha nincs ugrókötél, imitálással helyettesíthető) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. hét 1. nap 

 

1. LÉGZŐGYAKORLAT: időtartam: 2,5 perc (rekeszizom és a tüdő izmainak fejlesztése) 

Orron át belégzés, orron át kilégzés, kezek a vállon. 2x1 perc, 30 mp pihenővel. 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

 

2. HELYBEN FUTÁS: időtartam: 2,5 perc (aerob állóképesség) 

2x1 perc, 30 mp pihenővel. 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

 

3.NÉGYÜTEMŰ FEKVŐTÁMASZ: időtartam: 3 perc (erő állóképesség) ( 

3x40 mp terhelés, 40 mp pihenés 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

 

 

4.UGRÓKÖTÉL GYAKORLATOK: időtartam: 15 perc (erő állóképesség) 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

Eszközök: Ugrókötél. Ha nincs bármilyen keskeny tárgyat (főzőkanál) a kézbe fogva, hajtást imitálva. 

1. -helyben futás közben kötélhajtás előre: (3 perc) 30 mp terhelés, 15 mp pihenés 

2. -helyben futás közben kötélhajtás hátra: (3 perc) 30 mp terhelés, 15 mp pihenés 

3. -helyben szökdelés páros lábon közben kötélhajtás előre: (3 perc) 30 mp terhelés, 15 mp pihenés 

4. -helyben szökdelés páros lábon közben kötélhajtás hátra: (3 perc) 30 mp terhelés, 15 mp pihenés 

5. -szabadon választott kötélhajtás: (3 perc) 30 mp terhelés, 15 mp pihenés 

 

5. INGAFUTÁS: időtartam: 4,5 perc (aerob állóképesség) 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

Eszközök: 2 db labda, ha nincs zokniból gyártott labda 5 méter távolságra egymástól. 

A labdát a sportoló viszi magával egyik pontból a másikba, majd leteszi. 4x45 mp terhelés, 45-60 mp pihenő 

 

6. LÉGZŐGYAKORLAT: időtartam: 2,5 perc (rekeszizom és a tüdő izmainak fejlesztése) 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

Orron át belégzés, orron át kilégzés, kezek a vállon. 2x1 perc, 30 mp pihe 

 

2. hét 2. nap 

 

1. LÉGZŐGYAKORLAT: időtartam: 2,5 perc (rekeszizom és a tüdő izmainak fejlesztése) 

Orron át belégzés, orron át kilégzés, kezek a vállon. 2x1 perc, 30 mp pihenővel. 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

 

2. NÉGYÜTEMŰ FEKVŐTÁMASZ: időtartam: 4 perc (aerob állóképesség)  

4x40 mp, 4x20 mp pihenővel. 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

 

3. LÉPCSŐFUTÁS: időtartam: 10 perc (erő állóképesség) 

Eszközök: Ha nem áll rendelkezésre lépcső, lehet kisszékre, zsámolyra fellépni. 

10x40 mp terhelés 

10x20 mp pihenés 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

 

4 kör - körök között 2 perc pihenő 

Terhelés/pihenő: 15"-30" 

6 gyakorlat: 

helyben futás közben kötélhajtás előre 

csípőemelés – hanyatt fekvésben 

páros lábon szökdelés oldalirányba a kötél felett 

lebegőülés (kéz-láb találkozása felülés közben) 

páros lábon szökdelés (2 szökdelés - 1 kötélhajtás) 

nyújtott lábkeresztezés (vízszintes ollózás) ülve, hátul kéztámasszal 



4. HAJÓKÖTÉLLEL VÉGZETT GYAKORLATOK: időtartam: 7,5 perc (erő állóképesség) 

Eszközök: 8-10 méter hosszú kötél, ha nincs 3 pokrócot összekötni 

3x30 mp terhelés 

3x2 perc pihenő 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

 

5. V-ALAKBAN KITÁMADÁS-VISSZAHÚZÓDÁS: időtartam: 4 perc (robbanékonysági állóképesség) 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

Eszköz: labda, ha nincs zokniból készített labda 

Hármas lépéskombináció, labdával a kézben (1x jobban, 2x balban) 

Talajon: 2x30 mp terhelés, 2x30 mp pihenés 

Felugrással a végén: 2x30 mp terhelés, 2x30 mp pihenés 

 

6. LÉGZŐGYAKORLAT: időtartam: 2 perc (rekeszizom és a tüdő izmainak fejlesztése) 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

Orron át belégzés, szájon át kilégzés, kezek a vállon. 2x50 mp, 2x20 mp pihenő 

 
2. hét 3. nap 

 

1. LÉGZŐGYAKORLAT: időtartam: 2 perc (rekeszizom és a tüdő izmainak fejlesztése) 

Orron át belégzés, orron át kilégzés, kezek a vállon. 2x55 mp, 20 mp pihenő 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

 

2. PÁROS LÁBON SZÖKDELÉS: időtartam: 2,5 perc (robbanékony erő állóképesség) 

Irányok: előre-hátra, jobbra-balra: 2x1 perc, 30 mp pihenés 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

 

3. KÖREDZÉS: időtartam: 16 perc, 3 kör (erőállóképesség)  

1. -négyütemű fekvőtámasz: 20 mp terhelés, 20 mp pihenés 

2. -fellépés zsámolyra vagy puffra: 20 mp terhelés, 20 mp pihenés 

3. -fekvőtámaszban súlypontáthelyezés: 20 mp terhelés, 20 mp pihenés 

4. -ingafutás (5 méter): 20 mp terhelés, 20 mp pihenés 

5. -térdhajlítás-nyújtás (guggolás): 20 mp terhelés, 20 mp pihenés 

6. -fekvőtámasz térdhúzással: 20 mp terhelés, 20 mp pihenés 

7. -korcsolyázó szökdelés: 20 mp terhelés, 20 mp pihenés 

8. Intenzitás: maximális 

 

4. PLANK GYAKORLATOK: időtartam: 5 perc (statikus erőállóképesség) 

Alkartámasz hason: 3x30 mp terhelés, 3x20 mp pihenés 

Alkartámasz háton: 3x30 mp terhelés, 3x20 mp pihenés 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

 

5. FUTÓ EDZÉS, FARTLEK MÓDSZERREL: 

 (időtartam: 2,5 perc) (aerob-anaerob állóképesség)  

lassú: 40 mp gyors: 20 mp 

30 mp pihenő 

gyors: 20 mp lassú: 40 mp 

Intenzitás: maximális 

 

6. LÉGZŐGYAKORLAT: időtartam: 2 perc (rekeszizom és a tüdő izmainak fejlesztése) 

Intenzitás: maximális 

Orron át belégzés, orron át kilégzés, kezek a vállon. 2x50 mp, 30 mp pihenő 

 

3.hét 1. edzés 

Fő rész – 35 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2×15 perc futás a következő módon: 

5 perc közepes iramú 

7 perc - iramváltással 20" gyors - 40" kocogás 

5 perc közepes iramú 

5 perc pihenő 

5 perc közepes iramú 

7 perc - iramváltással 20" gyors - 40" kocogás 

5 perc közepes iramú 



3.hét 2. edzés 

Fő rész – 30perc- Tabata gyakorlatok – bóják helyett, zokniból labdát használunk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hason fekvésből mélységi kitámadás, sáncolás 

 

 
 

T- Drill: 1. futás előre; 2. oldalazás bója kerüléssel; 3. oldalazás folytatása; 4. bója kerülés és oldalazás; 5. hátrafelé futás 

 

 
 

Előre szökdelés 2x, majd szélességi irányban oldalazás bója érintéssel 

 

 
 

3.hét 3. edzés 

Fő rész – 30perc – bóják helyett, zokniból labdát használunk, illetve cipős dobozokat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kör - körök között 3 perc pihenés 

Terhelés/pihenő: 20 másodperc -10 másodperc 

6 gyakorlat: 

Hason fekvésből mélységi kitámadás, sáncolás 

alkartámaszban tartás (plank) 

T- Drill  

hátsó alkartámaszból térdfelhúzás 

előre szökdelés 2x, majd szélességi irányban oldalazás bója érintéssel  

fekvőtámasz helyzet, váltott lábemelés nyújtott lábbal 

4 kör - körök között 2 perc pihenő 

Terhelés/pihenő: 30"-20" 

6 gyakorlat: 

páros lábon szökdelés a dobozok felett, páros lábbal végrehajtott indulócsel + 

lövés imitálás (vagy ha van lehetőség célra, tárgyat eltalálva) 

csípőemelés – hanyatt fekvésben 

páros lábon szökdelés a dobozok felett, átemelés + lövés imitálás (vagy ha van 

lehetőség célra, tárgyat eltalálva) 

lebegőülés (kéz-láb találkozása felülés közben) 

négyütemű fekvőtámasz 

nyújtott lábkeresztezés (vízszintes ollózás) ülve, hátul kéztámasszal 



Páros lábon szökdelés a dobozok felett, páros lábbal végrehajtott indulócsel + lövés imitálás (vagy ha van lehetőség célra, tárgyat 

eltalálva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páros lábon szökdelés a dobozok felett, átemelés + lövés imitálás (vagy ha van lehetőség célra, tárgyat eltalálva) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. hét 1. nap 

 

1. LÉGZŐGYAKORLAT: időtartam: 2 perc (rekeszizom és a tüdő izmainak fejlesztése) 

Orron át belégzés, orron át kilégzés, kezek a vállon. 2x50 mp, 10 mp pihenővel 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

 

2. FUTÁS ÉS SZÖKDELÉSEK KOORDINÁCIÓS LÉTRA HASZNÁLATÁVAL: időtartam: 26 perc (aerob állóképesség) 

Intenzitás: a gyerek szabályozza.                                                                                                                                                             

Figyelem! Minden negyedik gyakorlat után 2perc pihenő ajánlott! 

Ha nem áll rendelkezésre koordinációs létra, használhatunk bójákat, esetleg műanyag poharakat. Összes távolság: 6-8 méter. 

1. -futás (oda-vissza) minden négyzetbe belépve mindkét lábbal: 30 mp terhelés, 10 mp pihenés 

2. -futás (oda-vissza) minden négyzetbe belépve mindkét lábbal: 30 mp terhelés, 10 mp pihenés 

3. -futás jobb lábbal a négyzetbe lépve, ballal ki-be: 40 mp terhelés, 10 mp pihenés 

4. -futás ballal lábbal a négyzetbe lépve, jobbal ki-be: 40 mp terhelés, 10 mp pihenés 

5. +futás minden 2. négyzetbe lépve váltott lábbal: 30 mp terhelés, 10 mp pihenés 

6. -szökdelés páros lábbal minden négyzetbe előre: 40 mp terhelés, 10 mp pihenés 

7. -szökdelés jobb lábal minden négyzetbe előre: 40 mp terhelés, 10 mp pihenés 

8. -szökdelés bal lábbal minden négyzetbe előre: 40 mp terhelés, 10 mp pihenés 

9. -szökdelés páros lábbal minden négyzetbe hátra: 40 mp terhelés, 10 mp pihenés 

10. -szökdelés jobb lábbal minden négyzetbe hátra: 40 mp terhelés, 10 mp pihenés 

11. -szökdelés bal lábbal minden négyzetbe hátra: 40 mp terhelés, 10 mp pihenés 

12. +futás magasra emelt térddel minden 3. négyzetbe belépve: 20 mp terhelés, 10 mp pihenés 

13. -futás magas térdemeléssel oldalt jobbra: 40 mp terhelés, 10 mp pihenés 

14. -futás magas térdemeléssel oldalt balra: 40 mp terhelés, 10 mp pihenés 

15. -futás magas sarokemeléssel oldalt jobbra: 40 mp terhelés, 10 mp pihenés 

16. -futás magas sarokemeléssel oldalt balra: 40 mp terhelés, 10 mp pihenés 

17. +futás minden 2. négyzetbe belépve váltott lábbal: 20 mp terhelés, 10 mp pihenés 

 

3. HEGYMÁSZÁS: időtartam: 2 perc (erő állóképesség) Intenzitás: maximális 

2x 40 mp terhelés, 2x 20 mp pihenés 

 

4. LÉGZŐGYAKORLAT: időtartam: 1 perc (rekeszizom és a tüdő izmainak fejlesztése) 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

 Orron át belégzés, orron át kilégzés, kezek a vállon. 2x20 mp terhelés, 2x10 mp pihenés       

 

 

 



 

4. hét 2. nap 

 

1. LÉGZŐGYAKORLAT: időtartam: 2 perc (rekeszizom és a tüdő izmainak fejlesztése) 

Orron át belégzés, orron át kilégzés, kezek a vállon. 2x40 mp, 2x20 mp pihenővel. 

Intenzitás: a gyerek szabályozza 

 

2. HELYBEN FUTÁS: időtartam: 12 perc (anaerob laktacid állóképesség) 

 Intenzitás: maximális 

2 x 

1. -normál helyben futás: 1 perc terhelés, 1 perc pihenés 

2. -magas térdemeléssel: 40 mp terhelés, 1 perc pihenés 

3. -magas sarokemeléssel: 40 mp terhelés, 1 perc pihenés 

4. -páros karkörzéssel előre: 40 mp terhelés, 1 perc pihenés 

5. -páros karkörzéssel hátra: 40 mp terhelés, 1 perc pihenés 

6. -malomkörzéssel előre: 40 mp terhelés, 1 perc pihenés 

7. -malomkörzéssel hátra: 40 mp terhelés, 1 perc pihenés 

 

3. GUMISZALAGGAL GYAKORLATOK: időtartam: 12 perc (erőállóképesség) 

Intenzitás: maximális 

Eszközök: Gumiszalag, gumikötél. Személyek: 2 fő az egyik a tartó (anyuka, apuka, tesó), ha nincs 2 fő, a szalagot valamilyen  

oszlophoz kell rögzíteni. A gumiszalagot csípő magasságban helyezzük el! 

1. -kitörés merőlegesen, előre-hátra (3 ütemű, lábak váltnak): 30 mp terhelés 40 mp pihenő, 30 mp terhelés, 20 mp pihenő 

2. -kitörés V alakban, előre-hátra (3 ütemű, lábak váltanak): 30 mp terhelés 40 mp pihenő, 30 mp terhelés, 20 mp pihenő 

3. -kitörés balra oldalra: 30 mp terhelés 40 mp pihenő, 30 mp terhelés, 20 mp pihenő 

4. -kitörés jobbra oldalra: 30 mp terhelés 40 mp pihenő, 30 mp terhelés, 20 mp pihenő 

5. -kitörés balra ívet képezve: 30 mp terhelés 40 mp pihenő: 30 mp terhelés, 20 mp pihenő 

6. -kitörés jobbra ívet képezve: 30 mp terhelés 40 mp pihenő: 30 mp terhelés, 20 mp pihenő 

 

4. FEKVŐTÁMASZ: időtartam: 3 perc (robbanékony erő állóképesség) Intenzitás: maximális 

1. vállszélességben akar: 2x30 mp terhelés, 2x30 mp pihenés 

2. vállszélességnél szélessebben a kar: 2x30 mp terhelés, 2x30 mp pihenés 

 

5. LÉGZŐGYAKORLAT: időtartam: 2 perc (rekeszizom és a tüdő izmainak fejlesztése) Intenzitás: a gyerek szabályozza 

Orron át belégzés, orron át kilégzés, kezek a vállon. 2x30 mp, 2x30 mp pihenő 

 

 

4. hét 3. nap 

 

1. LÉGZŐGYAKORLAT: időtartam: 2 perc (rekeszizom és a tüdő izmainak fejlesztése) 

Orron át belégzés, orron át kilégzés, kezek a vállon. 2x50 mp, 2x10 mp pihenő 

Intenzitás: szubmaximális 

 

2. HELYBEN FUTÁS ÉS SZÖKDELÉS LABDÁVAL SZÍNESÍTVE: 

 időtartam: 10 perc (anaerob állóképesség) 

Intenzitás: maximális 

 ESZKÖZÖK: 2 db labda 

SZEMÉLYEK: 2 fő (anyuka, apuka, testvér lehet segéd) 

A két sportoló 2-3 m távolságra helyezkedik el egymással szemben labdával a talajon.  

1. -Bal lábbal rálépnek a labdára majd lábtartáscsere, jobb láb a labdán, folyamatos szökdelés. Jelre ballal hátul keresztbe lépnek 

a labdára, utána talppal továbbítják azt egymásnak a jobb oldalon jobb lábbal: 6x15 mp terhelés, 6x45 mp pihenés 

2. -Ugyanaz a feladat, csak a tükörképét csinálják: 6x15 mp terhelés, 6x45anaerob mp pihenés (ez így értelmezhetetlen) 

 

3. KÖREDZÉS: időtartam: 18 perc 3 kör (anaerob állóképesség) 

Intenzitás: maximális 

ESZKÖZÖK: medicinlabda (2kg), ha nincs puff vagy kisszék 

1. -bicepsz gyakorlatok, labdával a kézben helyben futás közben karhajlítás- nyújtás: 2x 15 mp terhelés, 2x20 mp pihenés 

2. -hegymászás: 2x15mp terhelés, 2x20 mp pihenés 

PIHENŐ: 2 perc 

1. -ingafutás (5 méter): 2x15 mp terhelés, 2x20 mp pihenés 

2. -korcsolyázó szökdelés: 2x15 mp terhelés, 2x20 mp pihenés 

 

4. LÉGZŐGYAKORLAT: időtartam: 1 perc (rekeszizom és a tüdő izmainak fejlesztése) 

Intenzitás: maximális 

Orron át belégzés, orron át kilégzés, kezek a vállon. 1x50 mp  

 



U12 Sérülésmegelőzés, gyógytornász feladatok, általánosságban 
 

Nem testrészeket és izmokat edzünk, hanem mozgásminták alapján dolgozunk. A testet teljes komplexitásában fejlesztjük, figyelve 

a mélyebb struktúrák igényeihez, feladataihoz alkalmazkodva. Az ízületek fő funkciójuk alapján különböző fejlesztést igényelnek 

a mobilitás és stabilitás területén. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, akkor az eredmények elmaradnak a befektetett energiához, 

edzéshez képest, kialakulnak a helytelen mozgásminták, diszbalanszok és egyensúlyvesztés lép fel. A sportágspecifikus és 

kondicionális képességek fejlesztése mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni az általános koordinációt és elaszticitást fejlesztő 

gyakorlatokra. 

 

Ízület  neve :   Elsődleges fejlesztés iránya:  

Boka     Mobilitás (szagittális sík) 

Térd     Stabilitás 

Csípő     Mobilitás (több síkú) 

Ágyéki gerincszakasz   Stabilitás 

Háti gerincszakasz   Mobilitás 

Lapocka     Stabilitás 

Lapocka-felkarcsonti ízület  Mobilitás 

 

I.blokk 

 

Kiindulóhelyzet: alapállás 

járások:   

1. mezítláb helyben járás 

2. lábujjra állás a nagyujjpárna megterhelésével 2x20 ismétlésszám 

3. előző gyakorlat egylábon, mindkét lábra; kézzel támaszkodva a széktámlára 2x10 

4. sarkon (kisujjak lefelé-befelé) 4x 20 lépés 

5. sarkon, begörbített lábujjakkal 4x20 lépés 

6. külső talpélen 4x20 lépés 

7. belső talpélen 4x20 lépés 

8. lépés egy lábra, térdemelés karkulcsolással mellkasig, támaszlábon emelkedés lábujjhegyre, ellenkezőleg 2x20 

9. az előző gyakorlat hátrafelé lépésből 2x20 

A gyakorlatok helyben és haladással is végezhetők. 

 

Kiindulóhelyzet: alapállás 

emelkedés lábujjra karemeléssel oldalsó középtartáson át magastartásba ereszkedés guggoló támaszba. 2x10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiindulóhelyzet: alapállás 

bal térdemelés a mellhez térdkulcsolással, a fej a térden, kilégzés; lábleengedés karemeléssel oldalsó középtartásba belégzés; 

ellenkezőleg. 2x10 

 
 

 

Kiindulóhelyzet: terpeszállás magastartás 

törzshajlítás előre talajérintéssel; emelés törzsdöntésbe enyhe térdhajlítással; törzs nyújtás kiinduló helyzetbe. 2x10 

 

 



 

Kiindulóhelyzet: alapállás 

törzshajlítás előre talajérintéssel és karkeresztezéssel, emelés törzsdöntésbe és törzshajlítás balra karemeléssel oldalsó 

középtartásba; törzshajlítás előre talajérintéssel és karkeresztezéssel; emelés törzsdöntésbe és törzshajlítás jobbra karemeléssel 

oldalsó középtartásba. 2x10    

 

 
 

Kiindulóhelyzet: terpeszállás 

törzshajlítás balra jobb térdhajlítással és karemeléssel függőleges „S” tartásba  

(bal kar hátul); törzs nyújtás és ellenkezőleg 2x10 

 
 

Kiindulóhelyzet: térdelőtámasz 

Ágyéki, háti szakasz domborítása és homorítása 2x10   

 
 

Kiindulóhelyzet: térdelés; 

ereszkedés térdelő ülésbe, törzshajlítással előre karkeresztezéssel magastartásba, kéz a talajon, emelkedés térdelő támaszba hajlított 

karral; karnyújtással hátdomborítással, törzsemelés kiindulóhelyzetbe. Térdelő támasz helyzetéből visszafelé indítással is végre 

hajtható. 2x10  

 

 
 

Kiindulóhelyzet: alkar térdelő támasz,  

járás előre ellenkező karral és lábbal. A kar-láb váltással egyidejűleg nagy, erőteljes karkörzéssel nyúljon át a kar a másikon. 2x10 

„lépés”   

 
 

Kiindulóhelyzet: térdelés oldalsó középtartás 

térden térdjárás közben törzshajlítás jobbra balra talajérintéssel 2x10 „lépés”  

 

 



 

Kiindulóhelyzet: bal térdelés, jobb láb nyújtással oldalt, jobb alkar támasz a bal térd előtt, bal kéz csípőn, 

törzsnyújtással ereszkedés bal térdelő ülésbe jobb láb csúsztatással előre; lábcsúsztatás és törzshajlítás kiinduló helyzetbe, mindkét 

oldalra. 10x   

 

 
 

Kiindulóhelyzet: hanyatt fekvés hajlított térddel; 

törzsemelés hajlított ülésbe mellső középtartással, ereszkedés kiinduló helyzetbe. A felülést a fej indítja, csigolyáról-csigolyára 

haladva, ereszkedés az ágyéki szakaszon kezdődik. 2x10     

 

 
 

Kiindulóhelyzet: bal oldalfekvés, bal kar magastartásba, jobbal támasz a mell előtt,  

jobb kar nyújtással törzshajlítás balra., ellenkezőleg 2x10  

 

 
 

Kiindulóhelyzet: alkar térdelő támasz; bal kar emelés magastartásba jobb láb emelés hátra, nyújtott kar és láb leengedése a 

talajra, majd emelés kiinduló helyzetbe. A medencét nem szabad beengedni, lassú ütemű, tilos lendíteni, ellenkezőleg is. 2x10  

 

 
 

 

Kiindulóhelyzet: hason fekvés tarkóra tartás, homloktámasz a talajon, törzsemeléssel, karlendítés oldalsó középtartásba, vissza. 

3x10    

 

 
  

Kiindulóhelyzet: hason fekvés, állon támasz, tekintet előre, kar oldalsó középtartásban, lássa mindkét kezét; 

lapocka zárásával indítva karemelés, tenyér lefelé néz és vissza. 2x15  

Kiindulóhelyzet: térdelőtámasz; 

hát domborítás-homorítás, „kutya hát-cica hát”. 10x ki-be légzéssel 

Kiindulóhelyzet: törzshajlítás hajlított térd fej lehajt, karok lógnak a test mellett, fokozatosan törzsemelés állásba, karemeléssel és 

nyújtózással magastartásba, belégzéssel, érkezés alapállásban levegő kifújással. 10 ütemen keresztül 

 

 

II. blokk 

 

Kiindulóhelyzet: csípőszéles terpeszállás, karfűzés magastartásban; 

lábujjhegyre állás, karnyújtózás magasba, a medence a két láb tengelyében, köldök behúz és az egyensúlyt megtartja. 10 ütemen 

keresztűl. 

Kiindulóhelyzet: alapállás hajlított térddel; 



emelkedés lábujjhegyre, törzsdöntés, karemelés hátsó rézsutos mélytartásba; 

majd leengedés sarokállásba, karemeléssel magastartásba. Mindkét pozícióban 4 ütemen keresztül tartani. 10x 

Kiindulóhelyzet: széles terpeszállás; 

törzshajlítás előre könyök fogás, folyamatos után mozgással. Lábfejek előre néznek. 10x 

Kiindulóhelyzet: terpeszállás; 

törzshajlítás előre, törzsfordítással balra, ellentétes karral külboka fogás, másik kar rézsútos magastartásba, ellenkezőleg. Lehet 10 

ütemen keresztül kitartással, de ütemenként váltogatással is. 10x mindkét oldalra 

Kiindulóhelyzet: jobb guggolótámasz bal láb nyújtással oldalra, sarok a talajon 

testsúlyáthelyezéssel ellenkező oldal. 10x  

 

 
 

Kiindulóhelyzet: az előző gyakorlat, törzsfordítás a nyújtott láb irányába, azonos kéz a nyújtott láb külső oldalán támaszkodik. 10 

ütemen át kitart, testsúlyáthelyezéssel a másik oldalra is. 

Kiindulóhelyzet: térdelés, törzshajlítással előre, fej a térden, támasz a talajon; 

törzsnyújtással törzsfordítás jobbra, karemeléssel oldalsó középtartásba, ellenkezőleg. 2x10     

 

 
 

Kiindulóhelyzet: alkar-térdelőtámasz; bal térd emelés a mellhez és térdnyújtással bal láb emelés rézsút hátra, mindkét oldalra 

2x10    

 

 
 

Kiindulóhelyzet: térdelőtámasz bal emeléssel oldalt; lábkörzés nagy és kicsi ívben is. mindkét lábbal 2x10 

 

 
 

Kiindulóhelyzet: alkar-térdelőtámasz bal láb emeléssel hátra, 1-9 szám levegőbe rajzolása, sarok az origó (kb. 30 cm terjedelem), 

mindkét lábra 1x 

Kiindulóhelyzet: térdelés, térden járás közben törzsdöntés előre tarkóra tartással. 2x10 lépés   

 

 
 

Kiindulóhelyzet: hanyatt fekvés magastartás; 

Leszorított keresztcsont mellett, lábemelés hajlított térddel függőleges helyzetbe, majd karemelés tenyér támasz a térden, áll a 

mellkason, statikus tolás tenyér-térd vissza kiinduló helyzetbe. 20 mp 2x 

Kiindulóhelyzet: hanyatt fekvés lábemelés, kar oldalsó középtartás;  

bal láb csúsztatás oldalt, jobb láb emeléssel függőlegesig; bal láb zárás a jobbhoz, jobb láb leengedés oldalt a talajra. Mindkét 

irányba 10x  

 



 
 

 Kiindulóhelyzet: hanyatt fekvés alkartámasz, mindkét láb nyújtva 45 fokban a talaj felett, keresztcsont a talajon; egyik térd a 

mellkashoz húz, lábtartáscsere folyamatosan. 2x20 mp 

Kiindulóhelyzet: hanyatt fekvés hajlított térd (alszár-comb 90 fok) oldalsó középtartás, láb leengedése oldalra, ellenkezőleg. 

2x10 mindkét oldalra. Térd közé szorítani lehet gumilabdát.  

Kiindulóhelyzet: alkar-fekvőtámasz; jobb kar nyújtás jobbra kéz a talajon; karleengedés kiindulóhelyzetbe; ellenkezőleg; 

karnyújtás fekvőtámaszba, 2x10 

 

 
 

Kiindulóhelyzet: hason fekvés, homloktámasz magastartás, széles terpesz, medence a talajon; lapocka lehúzással indítva, magas 

könyökkel tarkóra tartás. 2x10 

Kiindulóhelyzet: térdelés, 

ereszkedés térdelő ülésbe, törzshajlítással előre karkeresztezéssel magastartásba, kéz a talajon, emelkedés térdelő támaszba 

hajlított karral; karnyújtással hátdomborítással, törzsemelés kiindulóhelyzetbe. Térdelő támasz helyzetéből visszafelé indítással is 

végre hajható. 2x10  

 

 
 

Kiindulóhelyzet: hanyatt fekvés, oldalsó középtartás, törzsemelés ülésbe bal láb emeléssel mellkasig és bokafogás. ellenkezőleg 

2x10   

 

 
 

Kiindulóhelyzet: sarokülés, támasz a talajon tenyéren a térd mellett; sarok összezárása súlypont hátra billentése mellett 

térdemelés. 3x15 mp. 

Kiindulóhelyzet: sarokülés, bal láb oldalt nyújtva, törzs előre hajolva, mellkas a combon, kar magastartásban; lábfej visszafeszít, 

felfelé néz, sarokkal nyújtózik, ellenkezőleg. 1x 20 mp 

Kiindulóhelyzet: nyújtott ülés; bokakörzés kifelé lassú ütemben nagy terjedelemben, kézzel a térdet fixálni. 1x10 mindkét 

irányban. 

Kiindulóhelyzet: ülés hajlított térddel; papír, kendő felszedése a talajról lábujjakkal. 

Kiindulóhelyzet: nyújtottülés; lábujjak hernyózó, húzó mozgásával lassú térdhajlítás és vissza. 3-4x. 

 

III. Blokk 

 

Bot gyakorlatokat otthon végezhetik seprűnyéllel. 

  

Kiindulóhelyzet: csípőszéles terpeszállás, botfogás magastartásban, 

lábujjhegyre állás, karnyújtózás magasba, a medence a két láb tengelyében, köldök behúz és az egyensúlyt megtartja. 10 ütemen 

keresztül. 

Kiindulóhelyzet: csípőszéles terpeszállás, botfogás magastartásban; oldalra hajlás balra, ellenkezőleg. Lehet dinamikus 10x 

mindkét oldalra felváltva, de kitartva maximális mozgástartományig 10 mp 



Kiindulóhelyzet: csípőszéles terpeszállás, botfogás magastartásban; törzskörzés szűken csak törzsdöntés helyzetéig engedi le.10 x 

jobb és ellenkezőleg 

Kiindulóhelyzet: kis terpeszállásban törzsdöntés, bot magastartásban; törzsfordítás balra, vissza és ellenkezőleg. 2x10      

 

 
 

Kiindulóhelyzet: térdelésben törzshajlítás előre, bot a tarkón; térden járás közben törzsdöntés és törzshajlítás. 10 lépés előre 2x       

 

 
 

Kiindulóhelyzet: térdelésben törzshajlítás előre, bot a tarkón; térden járás közben törzsdöntés előre botemeléssel magastartásba és 

botleengedés a tarkóra, enyhe törzshajlítással. 10 lépés előre 2x.        

 

 
 

Kiindulóhelyzet: térdelőülés, bot a térden; csípőnyújtás térdelésbe törzshajlítással balra, és botemelés bal mélytartásba, jobb kar a 

fej fölött, bot vége a talajon. 1x10 mindkét oldalra.      

 

 
 

Kiindulóhelyzet: terpeszülés bot a combon; botemelés magastartásba, törzsfordítás balra és bothúzás hátra bal karral, 

törzsfordítás kiindulóhelyzetbe, ellenkezőleg. 2x10 

Kiindulóhelyzet: térdelőülés törzshajlítás előre, fej a talajon, bot hátsó mélytartásban; törzsemelés törzsdöntésbe botemeléssel 

hátsó rézsútos mély tartásba vissza kiindulóhelyzetbe.2x10    

 

 
 

Kiindulóhelyzet: nyújtott ülés bot magastartásban; dőlés hanyatt fekvésbe bal térd és jobb láb emeléssel, emelkedés ülésbe 

lábtartáscserével. 2x10  

 

 
 

Kiindulóhelyzet: hason fekvés, homloktámasz magastartás, bot fogása szélesen, medence a talajon; lapocka lehúzással indítva, 

magas könyökkel bot tarkóra tartás és vissza. 2x10 

Kiindulóhelyzet: hason fekvés magastartás, bot fogása szélesen; törzsemelés és törzshajlítás oldalra szélesen. A törzs 

párhuzamosan mozog a talajjal, tekintet lefelé néz. 2x5 

Kiindulóhelyzet: nyújtottülés, bot mellső középtartásban; páros térdemeléssel talptámasz a boton 1x10. Végezhető hanyatt 

fekvésben is. 

Kiindulóhelyzet: terpesz-hason fekvés bot függőleges helyzetben, fogás az alsó végén; mászás a boton felfelé és lefelé. 



Kiindulóhelyzet: nyújtott ülésben törzshajlítás előre, bot a talpnál; gurulás hátra hanyatt fekvésbe lábemeléssel és vissza. 2x10 

Kiindulóhelyzet: hanyatt fekvés bot magastartásban; bot és lábemeléssel átguggolás a bot alatt, botleengedés hátsó mélytartásban 

és lábleengedés a fej mögé.10x 

Kiindulóhelyzet: ülésben hajlított lábemelés törzshajlítás előre, bot a talpnál; hátra -előre gördülés, hintázó mozdulat. 10x 

Kiindulóhelyzet: terpeszállás, bot hátsó mélytartásban; törzshajlítás előre, bot emelése hátsó rézsutos mélytartásba és vissza. 

1x10 vagy kitartással 10 mp-ig. 

 

 

IV. Blokk 

 

Széken végezhető gyakorlatok 

Kiindulóhelyzet: hajlított ülés széken, kéz a szék ülőlapján; karemelés oldalsó rézsutos magastartáson át válltartásba és 

ellenkezőleg 1x10  

 

 
 

Kiindulóhelyzet: ülés széken fogás a csípő mögött; térdemelés és hajlított térddel kallózó mozgás. 3x20  

 

 
 

Kiindulóhelyzet: ülés a széken, bot a tarkón; kisfokú törzsdöntéssel előre és botemeléssel magastartásba és vissza 

kiindulóhelyzetben. 2x10 

Kiindulóhelyzet: terpeszállás a szék mögött egy nagy lépés távolságra; törzsdöntés előre fogással a szék támláján; nyújtott karral 

után mozgással.  

2x10 rugózás vagy 10 ütemen keresztül kitartással véghelyzetben.     

 

 
 

Kiindulóhelyzet: terpeszállás a szék mögött egy nagy lépés távolságra; törzsdöntés előre fogással a szék támláján; nyújtott karral; 

bal karkörzés lefelé visszafogás a székre, másik kézzel is. 2x10 

Kiindulóhelyzet: hanyatt fekvés a szék előtt, láb a széken csípőemelés és csípőkörzés. 2x10 emelés, 2x10 körzés mindkét 

irányba. 

 

 
 

Kiindulóhelyzet: terpeszállás a szék mögött egy nagy lépés távolságra; törzsdöntés előre fogással a szék támláján; nyújtott karral; 

jobb térdhajlítással bal láb nyújtás hátra, lábemeléssel vissza, mindkét oldalra 2x10   

 

 
 



Kiindulóhelyzet: bal harántállás a szék mögött, bal kéz a szék támláján; ereszkedés hajlított állásba törzshajlítással jobb kar 

emeléssel hátra rézsútos mélytartásba; térd és törzs nyújtás jobb kar emeléssel magastartásba, ellenkezőleg. 2x10    

 

 
 

Kiindulóhelyzet: alapállás a szék mögött egy lépés távolságra; bal láb emelés körívben a szék támlája fölé és lábleengedés 

kiindulóhelyzetbe; ellenkezőleg. Alacsonyabb gyerek végezheti az ülőrész fölött. 

Talajon ülésben átemelés páros lábbal is végezhető. 2x10 mindkét lábra  

 

 
 

Kiindulóhelyzet: hanyatt fekvés, hajlított térddel lábszár támasz a szék ülésén, tarkóra tartás; törzshajlítás előre könyök-térd 

érintéssel. 2x10 

Kiindulóhelyzet: hanyatt fekvés, hajlított térddel alszár támasz a szék ülésén, tarkóra tartás; törzshajlítás törzsfordítással 

ellenkező könyök-térd érintéssel. 2x10 

Kiindulóhelyzet: terpeszülés, belső talpél támaszkodik kívülről a szék lábán; lábközelítés. 30 mp 2x 

Kiindulóhelyzet: lábujjállás hajlított kifelé fordított térddel a szék mögött egy lépés távolságra, kéz a szék támláján; térdhajlítás 

vízszintes combig lassú ütemben és vissza. Medence felfelé billentett, az egyensúly megtartott. 2x10 

Kiindulóhelyzet: bal harántállás a szék mellett, bal láb a szék ülő részén, 

Törzshajlítás előre a támasz lábhoz, mindkét láb nyújtva, ellenkezőleg. 10 ütem kitartással vagy előre-oldalra-fel 10x mindkét 

lábra. 

 

 
 

Kiindulóhelyzet: alapállás a szék előtt háttal egy lépés távolságra; bal lábfej támasz a szék ülésén; térd lenyomása, törzs ívelése 

hátra, combfeszítő nyújtása. 20 mp kitartással, ellenkezőleg. 

 

 

V. Blokk 

 

Kiindulóhelyzet: hanyatt fekvés magastartás; törzsemeléssel zsugorülésbe, ereszkedés kiindulóhelyzetbe. A mozgás megindítása 

térd és mellkasemeléssel kezdődik. 2x10   

 

 
 

Kiindulóhelyzet: terpeszülés, támasz bal kézzel a test mellett; csípőemelés bal oldalsó fekvőtámaszba jobb karlendítéssel 

magastartásba, karhúzással. 2x10 mindkét oldalra    

 



 
 

Kiindulóhelyzet: hason fekvés magastartás; törzshajlítás (ágyéki szakaszon) és lábemelés hátra. „Hashinta” 1x10   

 

 
 

Kiindulóhelyzet: hason fekvés oldalsó középtartás; karemelés vállra tartás, előre magastartás, vissza kiindulóhelyzetbe, mellkas 

végig a talajon. 2x10 

Kiindulóhelyzet: nyújtott ülés támasz a test mögött; négy ütemen át emelés lebegőülésbe ollózással; lábleengedés 

kiindulóhelyzetbe és törzshajlítás előre bokafogással. 2x10   

 

 
 

Kiindulóhelyzet: hanyatt fekvés hajlított térddel talp a talajon, mellső középtartásban tenyerek összenyomva; csípőemelés 

lábujjra emelkedéssel, ereszkedés vissza. 2x10 

Kiindulóhelyzet: tarkóállás, lábleengedés balra a fej fölé; csípőnyújtás kiindulóhelyzetbe; ellenkezőleg 1x10   

 

 
 

Kiindulóhelyzet: tarkóállás jobb harántterpesztéssel; lábtartáscsere, az enyhén hajlított térd közelítsen a talajhoz. 10x mindkét 

lábra     

 

 
 

Kiindulóhelyzet: terpeszülés, támasz a test mögött, bal láb lendítéssel jobbra 180 fokos fordulat fekvőtámaszba és csípőemeléssel 

törzsdöntés10x mindkét irányban.   

 

 
 

Kiindulóhelyzet: térdelőtámasz széles kartámaszban; fej emelés, karhajlítás, törzs leengedése a talajig, felkar- törzs 90 fokban, 

karnyújtás kiindulóhelyzetbe. 2x10 vagy 2x 10 ütemig lenn tartani. 

Kiindulóhelyzet: térdelőtámasz széles kartámaszban; fej emelés, karhajlítás, törzs leengedése a talajig, felkar- törzs 90 fokban, 

bal kar emelése nyújtva oldalt, vissza, jobb kar, vissza; karnyújtás kiindulóhelyzetbe. 

Kiindulóhelyzet: terpeszülés törzshajlítás a jobb lábhoz bokafogás; törzsfordítás balra és mellkasleengedés a talajra támasszal a 

mellkas mellett; törzsemelés kiindulóhelyzetbe, ellenkezőleg. Lendületes végrehajtás. 10x   



 

 
 

Kiindulóhelyzet: nyújtott ülés jobb láb keresztezéssel a balon a talajon, bal kéztámasz a test mellett, jobb kéz csípőre tartás; 

csípőemelés bal oldalsó fekvőtámaszba, karemeléssel íves tartásba a fej fölé. 1x10 mindkét oldalra   

 

 
 

Kiindulóhelyzet: alkar-térdelőtámasz; járás alkar térdelőtámaszban a kilépő térddel ellentétes karkörzéssel hátra, váltott karral. 10 

lépés 1x   

 

 
 

Kiindulóhelyzet: terpesz-térdelőtámasz; csípőemeléssel és térdnyújtással törzsdöntés előre, kar a törzs meghosszabbításában, 

ereszkedés kiinduló helyzetbe. 1x10 vagy 20 mp kitartással.       

 

 
 

VI. Blokk 

 

Nyújtó hatású gyakorlatok 

Kiindulóhelyzet: terpesz-térdelőtámasz törzshajlítás előre magastartással, kéz a talajon; törzsejtegetéssel karcsúsztatás oldalsó 

középtartásba majd vissza. 10x   

 

 
 

Kiindulóhelyzet: tarkóállás; lábterpesztéssel és csípőhajlítással lábleengedés a fej fölé bal térddel talajérintés a fej mellett, 

térdnyújtás ellenkezőleg, mindkét térddel is. jobb 10x, bal 10x, mindkettő 10 mp kitartással. 

 

 
 

Kiindulóhelyzet: térdelőülés térdhajlítással előre, alkartámasz; törzshajlítás balra, jobb kar nyújtással magastartásba, jobb láb 

nyújtással rézsút balra hátra, („kifli”) ellenkezőleg. 20 mp kitartással.    

 

 



Kiindulóhelyzet: terpeszülés törzshajlítás előre jobb bokafogás; törzsfordítás jobbra, jobb karemeléssel oldalsó középtartásba. 

Váltogatva 10x    

 

 
 

Kiindulóhelyzet: hason fekvés, oldalsó rézsútos mélytartás, tenyér a talajon, bal láb emelés hátra; csípőfordítás balra, bal láb 

leengedése a talajra a jobb mögé; lábemeléssel csípőfordítással vissza kiindulóhelyzetbe, ellenkezőleg. 5x mindkét oldalra vagy 

20 mp kitartással.   

 

 
 

Kiindulóhelyzet: térdelő támasz az ujjak befelé; bal kar hajlítással, jobb láb nyújtással hátra és jobb kar csúsztatással 

magastartásba, ereszkedés sarokülésbe, ellenkezőleg. 20 mp kitartás mindkét oldalra.        

 

 
 

Kiindulóhelyzet: hanyatt fekvés, oldalsó középtartás; bal láb emelés jobbra, láb a talajon; bal láb emelés függőlegesig; 

lábleengedés kiindulóhelyzetbe; ellenkezőleg. 10x vagy 20 mp kitartás véghelyzetig. 

Kiindulóhelyzet: hason fekvés hajlított kartámasz a talajon a törzs előtt; karnyújtással törzshajlítás hátra, fej emelés hátra 

(„kobra” tartás) ereszkedés vissza. 20 mp 

Kiindulóhelyzet: hason fekvés hajlított kartámasz a talajon a törzs előtt; karnyújtással törzshajlítás hátra, fej emelés hátra 

(„kobra” tartás), térdhajlítás sarokemelés. 20 mp kitartás. 

Kiindulóhelyzet: sarokülés bal láb nyújtás előre, törzshajlítás előre, kar magastartásban a talajon, ellenkezőleg. 20 mp kitartás. 

Kiindulóhelyzet: fekvőtámasz terpesz, belső talpél a talajon, kartámasz a mellkas alatt; csípőleengedés a talajra; 20 mp kitartás 

közben a terpesz növelése. 

Kiindulóhelyzet: támadó-térdelő támasz, bal láb csúsztatása hátra; csípőtolás lefelé, ellenkezőleg. 20 mp kitartás. 

Kiindulóhelyzet: hanyatt fekvés; bal láb emelése függőlegesig, törzsemelés bokafogás ellenkezőleg. 20 mp kitartás, törölköző 

átkulcsolása a bokán, ha feszes.  

Kiindulóhelyzet: hajlított ülés, talptámasz, hát támasz a falnál; bal láb keresztbe emel és jobb térdre; feltett térd tolása kifelé, 

ellenkezőleg. 20 mp kitartással mindkét oldal 

 

Létra, palack 

 

1. bármit használhatnak a gyerekek, amit át tudnak ugrani 

2. most a koordinációs feladatokat prevenciós céllal használjuk 

3. ehhez az kell, hogy lassan, kb. 3mp-es „beleállással”, kitartással végezzék el azokat 

4. ezek csak ötletek, természetesen kérhettek mást is a játékosoktól-sokféleképpen át lehet ugrani a tárgyakat-csak ne siessenek-

ez nem az a program, amit megszoktak a létránál edzéseken 

 

1. jogg/átfutás a létrán 

 



 

2. páros lábon átugrás 10x 

 
 

3. oldalra: 5x egyik oldal-5x másik 

 
 

4. páros lábról 1 lábra 5-5x lábanként 

oldalra 5-5x lábanként 

 

 
 

5. 1 lábról 1lábra 5-5x lábanként 

oldalról is 5-5x 

 
 

 

 

 

 



6. további 1lábról 1 lábra-oldalra 10 ugrás 

 
 

7. páros láb variáció 8x 

 
 

8. egyéb feladat 

    
 

9. az ismétlésszámok nem sorozatra vannak megadva, hanem az ugrások számára 

 

SZÉK/ÜLŐKE/FOTEL 

 

1. ha stabil, kemény a felület amire fellép az is jó 

2. ha fotel vagy ülőgarnitúra pl a fellépési felület, az is jó, de az már egy instabilabb közeg -tudnunk kell, hogy a játékosaink 

egyedül, pontosan el tudják-e végezni ezeket a feladatokat (otthonra inkább a stabil felszín ajánlott) 

3. hívjuk fel figyelmüket, hogy lassan, koncentrálva, kb. 3mp-es kitartásokkal dolgozzanak 

4. semmiképp se kapkodjanak-inkább kevesebbet csináljanak 

 

1. Bemelegítés: 

1. egyéni bemelegítés, egyszerű, gimnasztikai feladatokkal: 

2. karkörzés előre/hátra 

3. törzshajlítás előre/hátra 

4. törzsdöntés előre/oldalra 

5. guggolás 

6. kitörések előre/hátra/oldalra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. guggolások/székre ülés 

széles terpesz 10x 

szűk terpesz 10 x 

egylábas leülés is lehet, de ezt csak a jól edzett játékosok csinálják 

 
 

terpeszülésből 1 lábra áll fel, megtart 3mp- 8x lábanként 

 
 

2. fellépések 

előre 8x lábanként 

 
 

oldalra 8x lábanként 

 
fellépés megtartással 6x lábanként 

 



hátrafelé lelépés, talajérintés, vissza 4x lábanként 

 
 

3. feladatok fekvőtámasz helyzetben 

 

kezek a széken-karhajlítás, nyújtás 10x 

 
 

lábak a széken, karhajlítás, nyújtás 6x 

 
 

fekvőtámaszhelyzet, lábak a széken, egyik láb letesz a talajra-vissza---másik lábbal is 6x 

 
 

4. hasizom erősítő feladatok 

hanyatt fekvés, lábak a széken, felülés-szék érintése 10x 

 
 

 



hanyatt fekvés, lábak a széken: 1láb letesz a földre-vissza---másik lábbal is 10x egyszerre leteszi mindkét lábát terpeszben, majd 

vissza 10x 

  
 

5. híd gyakorlat 15x 

 
 

Mini Band/gumiszalag 

 

1. ezekhez a feladatokhoz egy mini Band-re vagy bármilyen gumiszalagra, összekötött gumira van szükség 

2. a gumi mindig megfeszített állapotban legyen-a kiinduló helyzetben is! 

3. állóhelyben, combon, majd bokán a gumi minden irányban/helyzetben 20x lábanként 

 
 

„3pontos érintés” 10x minden irányban, lábanként 

 
terpeszállás, kézfejen a Band-gumi széthúzása 10x minden pozícióban 

 
 



guggolásban, kézfejen a gumi. mellső középtartás, törzsfordítások 20x 

 
magastartásból, mérlegállásba 5x lábanként 

 
gyakorlatok hason fekvésben 

1. combon a gumi 

2. bokán a gumi 

3. lábemelés hátra/oldalra 

4. oldalfekvésben lábemelés 

 
 

hason fekvésben további feladatok 15x 

 
 

1. hasizom erősítés 

2. nyújtott lábbal lábemelés 10x 

3. hajlított láb-láb nyújtása talajhoz közel 10x 

 



 

 

 

SMR HENGER 

 

1. ez egy alap gyakorlatokból összeállított, SMR henger használatát bemutató anyag 

2. ennél sokkal bonyolultabb a henger használata, de akiknek van otthon ilyen eszköz és ezeket alap gyakorlatokat 

megcsinálják, sokat tehetnek az izomzatuk „karbantartásáért” 

3. lehet bemelegítéskor is használni: akkor gyorsabb mozdulatokkal végezzük 

4. levezetésnél pedig, szépen, lassan végezzük a feladatokat 

5. egy izomcsoportnál kb. 8-10 oda-vissza mozdulatot végezzünk 

6. sok folyadék előtte és utána még hatékonyabbá teszi a módszert 

7. Achilles, térdhajlat hengerezése tilos (legalábbis otthon, egyedül, gyerekeknek) 

8. kialakulóban lévő gerincsérvnél a háti szakasz hengerezése tilos-furcsán hangzik, de van ilyen sajnos gyerekeknél is 

 

1. vádli-lábfejfordítással több oldalról is elérhetjük a lábszár izmait 

 
 

2. comb izmai 

 
 

3. farizmok-minden irányból kell 

 
 

4. ágyéki szakasz, háti szakasz 

 



SMR henger/palack 

 

1. a feladatokat SMR hengerrel végezzük-akinek van otthon 

2. akinek nincs, megfelel egy nagyobb palack vagy bármi, ami hasonló méretű 

3. a lényeg, hogy zárt tenyérrel össze kell nyomni az eszközt a feladatok elvégzése közben 

4. stabilizáló és erősítő feladatok 

5. cél: prevenció 

6. az ismétlésszámok U12-es játékosokhoz lesznek megadva, de mindenki alakítsa a saját csapata szintjéhez-ez nagyon 

különböző és csak ti tudjátok igazán, hogy mennyit tudnak megcsinálni szabályosan 

7. a kevesebb több elv alapján, inkább kevesebbet, de azt szabályosan!!! 

8. a feladatokat lassan, kb. 3mp-es kitartással kell helyesen végezni 

 

Bemelegítés 

1. egyéni bemelegítés, egyszerű, gimnasztikai feladatokkal: 

2. karkörzés előre/hátra 

3. törzshajlítás előre/hátra 

4. törzsdöntés előre/oldalra 

5. guggolás 

6. kitörések előre/hátra/oldalra 

 

1. guggolásban mellkasnál a henger 

állásban karok a fül mellett, henger magastartásban 10x 

 
2. henger helyzete fordítva 10x 

 
3. karok a fül mellett, 1láb hátra kinyújt, farizom megfeszít 

összeérinti a hengert és a térdet 6x lábanként 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. itt látjátok, hogy palack is tökéletes 

oldalra kinyújt 1kar, 1 láb 

összeérinti a palackot és a térdet-hát közben domborít 

6x oldalanként 

 
 

5. 1lábas guggolás hátul keresztbe a láb 

6x lábanként 

 
 

az 1lábas guggolásokat lehet előre tartott lábbal és hátra tartott lábbal is 

 

6. hason fekvésben néhány feladat képekben 

tenyérrel összenyomni a hengert 

mellkashoz behúzza, törzsemelés közben 10x 

egyik kar nyújtva előre, másik nyújtva oldalsó középtartásig hátrahúz 5x 

 
 

7. hasizom erősítő-törzsstabilizáló feladatok 

térdek közt a henger, hanyatt fekvésből megérint 10x 

hanyatt fekvés, nyújtott lábak, nyújtott karok, átadja a hengert kézből-boka közé, majd fordítva 10x 

 

 
 

 

 

 

 



hanyatt fekvés, nyújtott lábak, térdek közt a henger-térdeket behúzni mellkashoz, majd talajhoz közel újra kinyújt 5-10x 

 
 

8. HÍD gyakorlat 

térdek közt a henger, fenék összeszorít, csípőemelés 15x 

 
 

9. „bird-dog” 

ellentétes kar és lábemelés 10x 

előző feladat, majd térd és palack összeérint 5-5x 

 
 

10. nyújtás, hengerezés-akinek van 

 

Talp és bokatorna 

1. sok gyermeknek okoz problémát és fájdalmat a lúdtalp, a befelé dőlő boka, a lapos vagy magas lábfej esetleg a „bütyök” 

2. ezek a lábfej deformációk gyakran (szinte mindig) valamilyen tartáshibából, térd-csípő-vállöv deformitás miatti rossz 

terhelésből adódnak (x láb, o láb stb.) 

3. meggyógyítani nem fogjuk tudni (pláne távedzésben) a játékosunkat, de a fájdalmat enyhíteni lehet 

4. ha megtanul néhány feladatot és azt napi szinten elvégzi (a későbbiekben is-otthon vagy edzések végén) kevesebb 

fájdalommal fog sportolni, illetve a későbbi sérülések kockázatát is jelentősen csökkentheti 

5. egyszerű feladatok, egyszerű eszközökkel 

6. nem lehet általánosítani, hogy minden feladat, minden boka és talp deformációra megfelelő (természetesen mindegyik más és 

az egész testet összefügésében kell vizsgálni ahhoz, hogy megtudjuk mi a probléma forrása) de ezek a feladatok olyanok, 

amelyekkel jó eséllyel segíthetünk a bajon 

7. egyszer egy héten nem érünk el adaptációt (mint más edzés sem) de heti3-4x elvégezve már jelentős javulás várható 

8. szükséges egy henger/teniszlabda, gumiszalag, ceruza, papír zsebkendő 

9. valószínűleg begörcsöl majd a talpuk a feladatok végzése közben-nem kell megijedni, egy kis nyújtás és mehet tovább 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. a talpat egy hengerrel vagy egy teniszlabdával előkészítjük a feladatokra 

 
 

2. gumiszalaggal, egyenes lábfejjel 20x 

       kifelé fordított lábfejjel 20x 

       befelé fordított lábfejjel 20x 

 

 
 

3. a 2. feladat, csak a gumiszalagot fordítva használja, beakasztja valahova 

        egyenes lábfejjel 20x 

        kifelé fordított lábfejjel 20x 

        befelé fordított lábfejjel 20x 

 
4. kifelé húzza a gumiszalagot 20x 

 
 

5. befelé húzza a gumiszalagot 20x 

 
 

6. lábujjhegyre állás egyenes lábfejjel 10x -kapaszkodjon közben valamiben, ha szükséges 

        kifelé fordított lábfejjel 10x 

        befelé fordított lábfejjel 10x 



 
 

7. egy törölközőt vagy pólót letesz a földre és több mozdulattal behúzza a szék alá 5x 

 
 

8. egy papírzsebkendőt összetépni kis darabokkal csak a lábujjak segítségével  

 
 

9. a zsebkendő darabjait a lábujjakkal összeszedni és „átpakolni” egy másik helyre (pl. a székláb mellé) 

 
 

10. egy ceruzát felvenni 5x lábanként csak lábujjakkal 

 

11. hengerezés vagy teniszlabda a talp minden oldalát-nem túl erősen-óvatosan, lassan 

 

 
 

 

 

 


