
 

Kosárpalánta - online edzés 
 

Kedves kis Kosarasom!       

Sajnos a kialakult veszélyhelyzet miatt, nem tudok Neked edzést tartani, de kerestem egy megoldást, 

amin keresztül lehetővé teszem Neked, hogy otthon is el tudd végezni az adott gyarkolatokat.       

 

Bemelegítés 

Helybenfutás (2 perc) 

Gimnasztika 

Olyan feladatokat fogsz végezni, amiket testnevelés órán is gyakoroltál már. Ha tesóval végzed, 

akkor egész kartávolságra nyitódjatok. 

Feladatok: 

1. Kis terpeszállás – mellső középtartás  (1-2-3-4) (30 mp) 
 

2. Nagy terpeszállás – magastartás (talajérintés 1-2; hátra 3-4) (30 mp) 
 

3. Páros karkörzés: 

• előre (30 mp) 

•  hátra (30 mp) 

4. Malomkörzés: 

• előre (30 mp) 

• hátra (30 mp) 
 

5. Vállkörzés, nem pólókörzés!       (30 mp) 
 

6. Szögállás → Páros lábon szökdelés:  

• helyben (15 mp) 

• előre (15 mp) 

• hátra (15 mp) 

• balra-jobbra (15 mp) 

• előre-hátra-balra-jobbra (15 mp) 

7. Felülés: 10 db 
 

8. Négyütemű fekvőtámasz: 10 db 

  



Főrész 

Drágáim!  

Most lehet labdát, vagy plüsst elővenni!       

1. Feldobod a labdát vagy a plüsst és elkapod! (30 mp) 

2. Feldobod, tapsolsz egyet és elkapod! (30 mp) 

3. Feldobod, tapsolsz kettőt és elkapod! (30 mp) 

4. Ha van labdád, gurítsd végig oda-vissza a szobában vagy az udvaron! 

5. Szabadban nyugodtan végezhetsz labdavezetést, először az ügyesebbik kezeddel, majd a 

kevésbé ügyessel.       

Akadálypálya 

Amikor elkészültél a feladattal, akkor a plüssökből vagybármi másból készíts egy akadálypályát! Ha 

van egy mély dobozod/ szennyestartód, akkor azt is rakd ki, mert az lesz most a „palánk”!       

Esetleg, ha van otthon palánkod, akkor használd bátran!       

1. Labda vagy plüss gurítás oda-vissza, az akadályok között. 

2. Labda vagy plüss gurítás szlalomban, majd futás vissza.  

3. Szlalomfutás az akadályok között, labdával vagy plüssel a kezedben, majd a végén dobj rá a 

palánkodra! 

4. Szlalomfutás vagy séta az akadályok között, közben feldobod a labdát vagy a plüsst,  tapsolsz 

kettőt, majd elkapod, a végén ugyan úgy dobj rá a palánkra! 

5. Pókjárás oda, futás vissza. 

6. Mackójárás oda, futás vissza. 

7. Dobj „palánkra”!  (Számoljátok meg, hogy 2 perc alatt mennyi ment be!      ) 

Az otthoni edzés zárásaként, játssz egy nagyot!      

Heti 2-szer, ha van kedved gyakorold, hogy jövőre elsők lehessünk!       Köszönöm 

szépen az eddigi munkádat!       Havonta egy rövid videót szeretnék kérni tőled, ha 

van rá lehetőséged, hogy láthassam, hova fejlődtél, mennyit ügyesedtél.       

e-mail címem: bszandi19890205@gmail.com 

Telefonszám: 0630/317-11-57 

JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK MINDENKINEK!       HAJRÁ KÉCSKEI KISVIDRÁK I/II       

Üdvözlettel: Szandi néni       
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