
3. melléklet: 

Köznevelési típusú sportiskolai program helyi tanterve, 

sportági tantervek 



 

 

SPORTÁGVÁLASZTÓ 

 
 

A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és célja, hogy a gyermekeket megismertesse a 

sportolási lehetőségekkel, bepillantást nyújtson a sport világába, megismertessen a testedzés 

jelentőségével, megmutassa a különböző sportágak jellegzetességeit, hangsúlyozza a sportra, 

az egészséges életmódra nevelés fontosságát, felkeltse a sport iránti érdeklődést, vágyat, és 

segítséget adjon az egyén számára, az adottságok figyelembe vételével a legmegfelelőbb 

sportág tudatos kiválasztására.  

A nevelés-oktatás egyik legfontosabb pontja tanítványaink mindennapos mozgásra 

nevelése. A mozgás örömének átélése mellett az akár játékosan végzett sporttevékenység, 

valamint a testedzés számtalan lehetőségének kihasználása során tanítványaink rendhez, 

fegyelemhez szoknak, szabályismereteket sajátítanak el. A sportmunka erősíti, edzi a jellemet, 

az akaraterőt, a küzdeni tudást, kitartásra nevel, megtanítja a sportoló fiatalokat az egyéni és 

kisebb-nagyobb közösségek céljaiért küzdeni, így az egyéni és társas kompetenciák 

fejlesztését nagymértékben segíti. 

A sportágválasztó elnevezésű tantárgy célja az is, hogy a fiatalok sportválasztása 

pontos ismereteken és tudatos döntéseken alapuljon. A tantárgy tanulása során a tanulók 

megismerkednek a saját, önerőből elért sikerek örömével, de szó esik a kudarcok, a 

csalódások elviselésének módozatairól is.  

Egy ország, egy nemzet sportszakmai megítélése azon is múlik, hogy milyen erőket 

mozgat meg, mennyi munkát fektet be, mennyit áldoz a sportutánpótlás nevelésére, a 

tehetségek felkutatására, a jövő eredményeinek megalapozására. Ezért nagyon fontos, hogy a 

komolyan sportolni kívánók fiatal korban ismerkedjenek meg a sportolási lehetőségekkel, és 

időben kezdhessék – a változtatás esélyét is beleszőve – az egyén, a kisebb és nagyobb 

közösség számára is fontos sportmunkát. 

 

 

1–2. évfolyam 

 

Az életkori sajátosságok figyelembevételével, játékos formában bepillantás a sport világába, a 

sportolás alapjainak megismertetése történik. Fontos feladatok és célok: 

– a mozgás élményének megélése, megtapasztalása;  

– sportjátékokkal, mozgáshoz köthető mondókákkal, énekekkel történő különböző 

mozgástevékenységekre történő ráhangolás; 

– testrészek ismerete, mozgásorientációs gyakorlatok végzése; 

– a sport mint örömforrás megtapasztaltatása; 

– sporttevékenységekhez köthető tudásbővítés játékos formában. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A mozgás örömei 

Ajánlott 

órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás  

Tantárgyi 

fejlesztési célok 
A mozgás örömének felfedeztetése, megismertetése, megtapasztalása. 

A sporttevékenység megszerettetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Játék a szabadban. Ének-zene: ritmizálás. 



 

 

 Játékos mozgásformák végzése. 

 Tornatermi játékok. 

 Szabályok megismerése. 

 Mozgáskoordináció, térérzékelés fejlesztése. 

 

Környezetismeret 

Kulcsfogalmak Testtartás, irány, térérzékelés, mozgás, viselkedés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sporteszközök 

 

Ajánlott 

órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás  

Tantárgyi 

fejlesztési célok 
Sporteszközök megismerése, kezelésük. Az eszközök szakszerű, 

biztonságos használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Ismerkedés mindennapi sporteszközökkel. 

 A sport egyéb eszközei. 

 Alap-sporteszközök megismerése, kipróbálása, használata (labda, 

karika, gerenda, ugrószekrény stb.). 

Testnevelés és sport: 

sporteszközök. 

Kulcsfogalmak Mozgásforma, sporteszköz, gyakorlat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A sport és az évszakok kapcsolata 

Ajánlott 

órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás  

Tantárgyi 

fejlesztési célok 
Hasonlóságok és különbözőségek felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Különböző évszakokhoz kapcsolódó sportági ismeretszerzés. 

 Évszakhoz nem köthető sportágak. 

 Azonosságok és eltérések megfogalmazása. 

Környezetismeret: 

évszakok, időjárás.  

Kulcsfogalmak Téli sport, tavaszi sport, nyári sport, őszi sport, időjárás-független 

sporttevékenység. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Ki? Mit? Tud? 

Ajánlott 

órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás  

Tantárgyi 

fejlesztési célok 
Ismeretszerzés a sportolás színtereiről, sportágakról, öltözékekről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

 A sportolás színterei. 

 Sportruházat. 

 Ki milyen sportágat ismer? 

 Új sportágak. Sport a családban, barátoknál, ismerősöknél. 

 Sporttevékenységek, sportöltözékek felismerése, azonosítása, 

megnevezése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; erkölcstan: 

család, barátok, 

közösségek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

bevásárlóhelyek. 

 

Vizuális kultúra: 

televíziós műsorok. 

Kulcsfogalmak Sportruházat, sportágsoroló. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Sportágválasztási lehetőségek 

Ajánlott 

órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás  

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Reális énkép, önismeret kialakítása, fejlesztése. Optimális választási 

készség, képesség fejlesztése. 

Sportágválasztás az egyéni adottságok, képességek és a lehetőségek 

figyelembevételével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Részvétel sportágválasztó rendezvényeken. 

 Próbajátékok. 

 Sportágak megismerése, kipróbálása. 

 Különböző sportágak jellemzőinek felismerése, kipróbálása. 

Testnevelés és sport: 

sportrendezvények, 

versenyek, edzések. 

Kulcsfogalmak Sportágválasztás, sportrendezvény, sportválasztás, próbajáték. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A sport játékos megismertetése során fejlődik a mozgáskoordináció, a 

térközi és térbeli mozgás biztonsága. A mozgás örömforrásként való 

megélése pozitív hatású a sportmunka megalapozásához. A különböző 

sportágak kipróbálása során reális önismeret alakul ki. A sporteszközök 

megismertetésével sikerül megalapozni a későbbiekben használt 

eszközök feladatát, funkcióját. Ismeretekre tesznek szert a tanulók a 

sport színtereiről, fajtáiról, sportolási lehetőségekről. A tantárgy tanulása 

megkönnyíti és segíti a sportágválasztást.  

 

 

3–4. évfolyam 

 

Elsődleges cél a sporttevékenység fokozatos tudatossá tétele. A sport nyújtotta pozitív 

lehetőségek megismerésével a sportolni vágyó fiatalok folyamatosan megismerik a sport 

világát, megismerkednek különböző sportolási lehetőségekkel, a sport egészségre ható 

erejével, nevelő hatásával. Személyes élmények és közvetett források segítségével 



 

 

bepillantanak élsportolók életébe, sportágválasztó rendezvényeken való részvétel útján 

szakszerű segítséget kapnak az egyén számára legmegfelelőbb sportág kiválasztásához és 

műveléséhez. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Élménysoroló 

Ajánlott 

órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Szárazföldi és vízi sportélmények. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 
A sport szeretetének erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Legkedvesebb sportélmények – élménybeszámolók. 

– Legkedvesebb sportjátékok. 

– Különböző mozgásformák tudatos alkalmazása (guggolás, 

térdepelés, ugrás, lendítés stb.). 

Testnevelés és sport: 

úszásfoglalkozás, 

játékos foglalkozások, 

szabadidős 

tevékenységek, tánc. 

 

Dráma és tánc: zene, 

tánc. 

Kulcsfogalmak Mozgás, szárazföldi sport, vízi sport, élmény, öröm, szeretet, guggolás, 

térdepelés, ugrás, lendítés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kötelező és szabadidős tevékenységek 

Az idő helyes beosztása 

Ajánlott 

órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Korábbi tapasztalatok a napi elfoglaltságok ütemezésében, 

megvalósításában. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 
A napi tevékenységek tudatos megtervezése, kivitelezése. A 

korrigálás lehetőségének figyelembevétele. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mindennapi tevékenységeink. 

 Tanulás. 

 Sport. 

 Játék. 

 Pihenés. 

Napirend, az idő beosztása. 

Környezetismeret; 

természetismeret: 

iskolai elfoglaltság, 

szabadidős 

tevékenység, sport-

elfoglaltság, játék. 

 

Testnevelés és sport: 

sportelfoglaltság, 

játék. 

Kulcsfogalmak Tervezés, megvalósítás, kötelező, szabadon választható, változtatás, 

lehetőség. 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A sport világa 

Ajánlott 

órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Személyes vagy közvetett formában szerzett egyéni tapasztalatok a 

sportolói életvitelről. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 
A sportolói életvitellel járó életforma megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Ismerkedés az élsportolók, a sportoló fiatalok életével. 

– Sportolói életutak megismerése. 

– Információgyűjtés a környezetben, családban, barátok között 

fellelhető élsportolók életéről. 

– A sportelfoglaltsággal járó mindennapi tevékenység 

megismertetése. 

Testnevelés és sport: 

edzések, 

sportfórumok. 

Kulcsfogalmak Rendszeresség, következetesség, pontosság, elfoglaltság, munka, 

teljesítmény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A sport szerepe életünkben 

Ajánlott 

órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Egyéni ismeretszerzés, információgyűjtés, tapasztalat átadása.  

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A tanulók megismertetése a komoly sportmunkával járó pozitív 

élményekkel, negatív hatásokkal. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A sport mint játék. 

 A sport mint hobbi. 

 A sport mint hivatás. 

 A sporttevékenység fokozatainak megismerése. 

Testnevelés és sport: 

sportprogramok, 

fórumok. 

Kulcsfogalmak Játék, hobbi, hivatás, elkötelezettség, példamutatás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportolási lehetőségek 

A lehetőségek széleskörű megismerése 

Ajánlott 

órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Testnevelésórákon, edzéseken, edzéslátogatásokon, televízióból 

megszerzett élmények, tapasztalatok. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Optimális választási készség, képesség fejlesztése. Helyes önkép, 

önismeret kialakítása. Az egyéni adottságokhoz és a lehetőségekhez 

történő igazodás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

 Sport a nevelési-oktatási intézményben. 

 Egyesületekben történő sportolás. 

 Sportági ajánlások. 

Testnevelés és sport: 

edzés, 

versenylátogatás. 

Kulcsfogalmak Lehetőség, adottság, választhatóság, elméleti ismeret, gyakorlati 

tudnivaló. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A sport és az egészség kapcsolata 

Ajánlott 

órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Olvasmányélmények, tanórai beszélgetések. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 
A sport szerepének megismertetése ez egészséges életmód 

kialakításában. Tudatos egészségmegőrző életmód kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Egészséges életmód kialakítása. 

 Az egészséges táplálkozás fontossága. 

 Tudatos magatartásforma, szemlélet kialakítása. 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód, egészséges 

táplálkozás. 

 

Testnevelés és sport: 

edzés. 

Kulcsfogalmak Egészség, fejlődő szervezet, sportolói életvitel, életmód. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Sportegyesületek látogatása 

Ajánlott 

órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Közvetett vagy közvetlen úton megszerzett személyes információ az 

egyesületi munkáról. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Életközeli, személyes tapasztalatszerzés, információgyűjtés a 

sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról, elfoglaltságról, 

terhelésről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Edzések, mérkőzések, versenyek megtekintése. 

 Élménybeszámolók a látottakról. 

 A sporteredmények eléréséhez szükséges feladatok, tennivalók 

megismertetése. 

Testnevelés és sport 

Kulcsfogalmak Edzés, mérkőzés, időtartam, fejlesztés, gyakorlás. 

 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasmányélmények 

Példaképek gyűjtése 

Ajánlott 

órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Írott vagy elektronikus adatgyűjtés. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 
A sikerhez és az eredményességhez vezető út megismerése. 

Akaraterő, kitartás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Betekintés sikeres sportolók életébe. 

 Ki lehet példakép? 

 

Kulcsfogalmak Siker, sikerorientáltság, példakép. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Elődeink nyomában 

Ajánlott 

órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Neves sportolóink versenyeredményei, helyezései. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 
Törekvés a nagy elődökhöz méltó teljesítményekre. Nemzeti öntudatra 

nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Híres magyar sportolók. 

 Helyünk, szerepünk a világban. 

 Dicsőségtábla készítése. 

Testnevelés és sport: 

olimpiák, Európa-

bajnokságok, 

világbajnokságok, 

hazai és nemzetközi 

versenyek. 

Kulcsfogalmak Eredménylista, sportolói identitás, ranglista, eredményesség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Sportágválasztás 

Ajánlott 

órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás A sporttevékenységekről megszerzett és megtapasztalt korábbi 

információk. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 
A sportágválasztás szempontjainak megismertetése. Reális önkép és a 

lehetőségek egyeztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Hogyan válasszak sportágat? 

 Milyen vagyok? Önismeret. 

 Lehetőségek számbavétele. 

 Részvétel sportágválasztó rendezvényeken. 

 Sportbemutatók megtekintése. 

 A sportolói életvitel és a hétköznapi élet összehangolása. 

Erkölcstan; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

önismeret. 

 

Testnevelés és sport: 

edzések, versenyek, 



 

 

rendezvények. 

Kulcsfogalmak Sportolói életvitel, sportolói magatartás, önismeret, alkalmasság, tehetség, 

alkalmazkodás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportmotivált és sportorientált magatartás kialakulása. A sport 

élményként való megélése. Tudatos, egészségmegőrző életformára 

törekvés. A nagy példaképek megismerése, ösztönző hatás a 

mindennapi munkára. A sportegyesületek munkájának megismerésével, 

a sportrendezvények látogatásával lehetőség az egyén számára 

legalkalmasabb sportág kiválasztására. 

 



 

 

KÜZDELEM ÉS JÁTÉK 

 
 

Tantárgyunk a hagyományos tantárgyi rendszerben a Dráma és táncnak nevezett tantárgy 

tananyagait és fejlesztési feladatait foglalja össze. 

A dráma- és tánctanítás célja az élményen keresztül történő megértés, valamint a 

kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése. 

A dráma és tánc a közös, aktív tevékenységek élménye révén segíti elő a tanulók 

alkotó- és kapcsolatteremtő készségének kibontakozását, összpontosított, megtervezett 

munkára szoktatását, testi-térbeli biztonságának javulását, idő- és ritmusérzékének fejlődését. 

Hozzájárul mozgásuk harmóniájához és beszédük tisztaságához, szolgálja ön- és 

társismeretük gazdagodását, segíti őket az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítésben és az 

önkifejezésben. Különösen alkalmas a fogékonyság, a fantázia, a koncentráció, valamint a 

tolerancia és az együttműködés fejlesztésére. A tanulói tevékenységek a gondolatok és 

érzelmek kifejezését, a drámai és színházi kifejezések formai megértését szolgálják. 

A sportiskolai kerettantervben átneveztük a tantárgyat, mert úgy véltük, hogy a tárgy 

elnevezésével határozottabban utalhatunk sajátos funkciójára egy sportiskolai tanulási-

személyiségfejlesztési folyamatban. A fantázianév nem önkényes: hiszen a dráma a cselekvés, 

az akciók, a konfliktusok és a konfliktusok megoldásának, a katarzisnak a művészete, ezt 

"játsszák" az emberiség kezdetei óta a színpadon, a játéktéren – a dráma ebben rokon az 

erőpróbákat jelentő sportban. A konfliktustűrés, konfliktuskezelés, az erőpróbákon való 

helytállás, a sportszerű kommunikáció fontos személyiségjegyeinek fejlesztéséhez kíván 

tárgyunk hozzájárulni. 

A majdani sportember számára különösen fontos, hogy a ritmus, a mozgás világában 

otthonosan érezze magát, hiszen megannyi sportfeladat teljesítését e képesség kellő fejlettsége 

megkönnyíti. Ugyanígy súlyt helyezünk arra, hogy a sporttal járó küzdelem élményét, a 

konfliktusokat az esztétikai élmények gazdagsága segítse hatékonyan, építő, kreatív módon 

feldolgozni. 

A célok évenként azonosak, azonban a megvalósulás minősége, a megértés mélysége 

fokozatosan emelkedik. 

A követelmények évente – néhány téma kiemelésével – szintén azonosak. 

A tantárgy célja a közösség előtti szerepvállalás természetessé tétele, ösztönzése; az 

emberi-társadalmi megfigyelőképesség fejlesztése; a tárgyi tudás növelése; a művészeti 

nevelés különböző területein a tanulók sikerélményhez juttatása. További fontos cél a 

figyelemfelhívás a műveltségi részterület elemeinek fontosságára és szépségére. A tárgy 

oktatása segítheti más műveltségi területek tanítását, lehetőséget ad ezekkel a tárgyakkal 

történő együttműködésre. 

A tárgyat heti egy órára terveztük. 

 

 

1–2. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Érzékelés, kifejezőképesség 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A testi-térbeli biztonság javítsa, az idő- és ritmusérzék fejlesztése. A 

beszéd tisztaságának fejlesztése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

 Érzékszervek próbája – szaglás, ízlelés, kiválasztás szag-, illetve 

ízminta alapján. 

 Zajfajták felismerése természetes forrásból, hangfelvételről. 

 Zajforrás irányának, távolságának meghatározása, hang követése. 

 Tapintási feladatok.  

 Kiválasztott hang kiszűrése zajból, azonos anyag kiválasztása 

anyag- (minta-) halmazból. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció, 

szerepjáték. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

eszközkészítés. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális nyelv és 

technikák. 

Rögtönzés és együttműködés: 

 Tekintet üzenete: a szem a lélek tükre – jó szándék, megértés, 

szeretet, harag, gonoszság, ijedtség a tekintetben. 

 Tekintetvezetés, „szemmel tartás”. Kerüli a tekintetét. 

 Arckifejezés, arcjáték: az arc közvetíti, hogy szenved, fél, 

boldog, aggódik, összpontosít stb. 

 Arcparancs, arcüzenet (utasító, hívó, helybenhagyó, néma 

kiáltás…). 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

 Bábtechnikák megismerése. 

 Fakanálbáb, fejre vehető kúpbáb készítése, szertári kesztyűs báb 

mozgatása paraván nélkül és paravánnal. 

Történetek feldolgozása: 

 Csoportos improvizációs játékok. 

 Tálcás (titiri) báb (szertári) megismerése, papírszínház vagy 

árnybábjáték készítése. 

Megismerő- és befogadóképesség: 

 Mondókák, kiszámolók megismerése, kántálása. 

Kulcsfogalmak Érzékelés, megfigyelés, felismerés, emlékezet, fantázia, verbális és 

nonverbális kommunikáció, játék, báb, maszk, ritmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Együttműködés, kapcsolati kultúra 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élményen keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a 

kooperáció, a kreativitás fejlesztése. Összpontosított, megtervezett 

munkára szoktatás. Az alkotó- és kapcsolatteremtő készségek 

kibontakoztatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

 Memória- és koncentrációfejlesztő játékok. 

 Gesztusok: fejmozgás (helyeslés, bolgár ellenpéldával!) 

sablonszerű méltatlankodás, büszkeség, megalázkodás stb.). 

 Az összetartozás jelképes üzenete: kézfogás, baráti/segítő ölelés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás, 

memoriter. 



 

 

 Tapintó érzékelés testünk különböző pontjain, „rajzolás” a hátra. 

Rögtönzés és együttműködés: 

 Az összetartozás jelképes üzenete. 

 Gesztusok. 

 Kézfogás, baráti ölelés. 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

 Történelmi mese: Mátyás király egyik álruhás kalandjának 

eljátszása rögtönzött szöveggel. 

Történetek feldolgozása: 

 Néphagyományok: regölés, farsangolás, pünkösdikirály-

választás. 

 Dramatikus népszokások (lakodalmas, lucázás, betlehemezés). 

Megismerő- és befogadóképesség: 

 Állatmesék: ókori és újabb (pl. La Fontaine) állatmese 

„olvasópróbája.” 

Kulcsfogalmak Csoportlégkör, szabályalakítás, együttműködés, kapcsolat létrehozása, 

népszokás, mese. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Alkotó tevékenység 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az együtt megélt élmények során a megértés, az összetartozás 

érzésének erősítése. A kommunikációs készség, toleranciaszint, 

kapcsolatteremtő képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

 Arcjátékok színesítése, grimasz-átadó játék, ízek-szagok 

tükröződése. 

 Korábbiak bővítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: népmesék. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális nyelv és 

technikák. 
Rögtönzés és együttműködés: 

 Gyermekjátékok motívumainak szabad variálása. 

 Nyelvi játékok „hozott anyagból”. 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

 Ókori színház maszkjai. 

 Kor- és jellemkifejező maszkok. 

 Maszkok festése. 

 Rögtönzött ókori rege előadása. 

Történetek feldolgozása: 

 Történelmi mese: Mátyás király egyik álruhás kalandjának 

eljátszása rögtönzött szöveggel. 

Megismerő- és befogadóképesség: 

 Lovagi torna: a herold a torna szabályainak őre. A fair play 



 

 

nyomon követése. Büntetés: a lovagi páncélon lévő oroszlán 

farkának eltávolítása. Lovagi címerek „üzenetének” eljátszása. 

Kulcsfogalmak Maszk, helyszín, idő, szereplő; fair play, lovagi címer, ritmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Befogadás, értelmezés 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mindennapi élet és különböző történetek szituációinak közös 

elemzése, a nyitottság, érdeklődés és együttműködés erősítése. 

Részvétel a készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös dramatizálás 

játékaiban, az elemző beszélgetésekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

 Érzékszervek próbája: szagló-, ízlelőpróba. 

 Halláspróba: hangszín érzékelése (hangszer, emberi hang és 

állathang). 

 Tapintó érzékelés testünk különböző pontjain, „rajzolás” a hátra. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegtanulás. 

Rögtönzés és együttműködés: 

 Közösségi játékok. Játékoskönyv szerkesztése. 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

 Virtusjátékok. 

 Történelmi és más eszközös és eszköznélküli virtusjátékok 

megismerése és művelése. 

Történetek feldolgozása: 

 Klasszikus mese dramatizálása. 

Megismerő- és befogadóképesség: 

 Ókori és újabb állatmesék: Ókori és újabb (pl. La Fontaine) 

állatmese „olvasópróbája”. 

Kulcsfogalmak Feldolgozás, hangszín, befogadási technika. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanulók szívesen vegyenek részt az órákon, kapcsolódjanak be a közös 

gyakorlatokba, játékokba. Legyenek kezdeményezők a rögtönzéses 

programokban. A tanév során érintett témakörökben, első évfolyamon 

különösen a Néprajz… és Beszédművelés témában, második évfolyamon 

a Játék és Beszédművelés témában vállaljanak alkotó feladatot. A 

tanultakat hasznosítsák más művészeti jellegű tanulmányaikban. 

 

 



 

 

3–4. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Érzékelés, kifejezőképesség 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Pontosabb mozgás-, hallás-, látáskoncentráció. Nagyobb testi-térbeli 

biztonság, fejlett időérzék. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A figyelem, a vizuális, motorikus és verbális emlékezet elmélyültté, 

tartósabbá tétele. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

 Mozgás változó talajon: mezítláb köveken, vízben, jégen, forró 

homokon.  

 Járás vízben, viharban, esőben, ködben, sötétben, súlytalanság 

elképzelt állapotában. 

Testnevelés és sport: 

motoros készség 

fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális nyelv és 

technikák. 
Rögtönzés és együttműködés: 

 Helyzetgyakorlatok: megjelenés-eltávozás viselkedés jegyei. 

Belép, megérkezik, beesik – „mikor látlak?”, búcsúzva, lelép, tűnj 

el. 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

 Eszközös mozgás, sajátos viselet: báli, esküvői női ruha, lovagi 

páncél, gipszelt láb, korcsolya, különféle sporteszközök. 

Történetek feldolgozása: 

 Bábtechnika, vásári bábozás. 

 Marionettbábok készítése, mozgatása. 

Megismerő- és befogadóképesség: 

 Testtartás formálása. 

 A testtartás életkort, jellemet, rangot, szándékot, indulatot 

jellemezhet. 

 Jelképes testtartások. 

 Hősiesség, anyaság, harciasság, sportág (diszkoszvető). 

 A testtartás kifejező eszköz: erőt sugároz, ártatlanságot ígér, 

odaadásról biztosít. 

Kulcsfogalmak Mozgás, egyensúly, testtartás, megérkezés, eltávozás, marionettbáb. 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél Együttműködés, kapcsolati kultúra 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Fejlettebb együttműködési képesség, biztosabb mozgáskultúra. 

Gazdagabb ön- és emberismeret. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mindennapi élet és különböző történetek szituációinak közös 

elemzése, a nyitottság, érdeklődés és együttműködés erősítése, 

továbbfejlesztése. Részvétel a készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös 

dramatizálás játékaiban, az elemző beszélgetésekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Csoportos játék és megjelenítés: 

 A megállás testtartásának üzenete. 

 A mozgás megszűnése figyelemfelkeltő; „mi történt”, „eszembe 

jutott”, visszafordulok. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegtanulás. 

Rögtönzés és együttműködés: 

 Emberi kapcsolatok kommunikációja. 

 Néhány megjelenítendő példa: „hozzám tartozol”, „megvédelek”. 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

 Ókori játékok. 

 Archaikus játékok, játékos versenyek megjelenítése. 

Történetek feldolgozása: 

 Mese-dramaturgia. 

 Mesekonfliktusok, mesehősök sablon hőstettei. 

Megismerő- és befogadóképesség: 

 Szabálytartó játékok. 

 Mozgásos játékok sportlexikonba foglalása. 

 Közösségi/szobajátékok gyűjtése, kipróbálása. 

Kulcsfogalmak Játék: ókori, archaikus, verseny, szabálytartás, empátia, kooperáció, 

konszenzuskeresés, érzékenység, érzelmi intelligencia. 

 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél Alkotó tevékenység 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A tanulókban kialakult a játékbátorság, a csoporton belüli szereplésben 

szívesen vállalnak feladatot. Kulturális élményeik, tapasztalataik 

gazdagabbak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Játékos gyakorlatok során sajátítsák el az alapvető drámai kifejezési 

formákat. Őrizzék meg a kezdő évek játékainak természetes, rögtönző 

technikáját némajátékban és szöveges játékokban. A gyerekek 

fantáziája és kreativitása kiteljesedik a közös játékok során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

 Megosztott figyelem. Beszéd kiszűrése zajból, sugárzó hő 

forrásának behatárolása. 

 Térérzékelés. Tér felmérése, „berendezés” megjegyzése, 

felidézése, csukott (bekötött) szemmel áthaladás a „berendezett”, 

megfigyelt terepen, megállás jelképes fal (jelzőkordon) előtt, 

hátrálás visszafelé azonos útvonalon (bekötött szemmel). 

Testnevelés és sport: 

motoros készség 

fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális nyelv és 

technikák. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegtanulás. 

Rögtönzés és együttműködés: 

 Kézmozgás, kezek találkozása. 

 A karmester, a forgalomirányító rendőr, a vívó, a masszőr stb.; 

bemutatkozó, „csapj bele” kézfogás, szkanderezés, hegymászók 

kapaszkodnak egymás kezébe, gratuláció/díj átvétele. 



 

 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

 Magyar bábjáték története, Vitéz László. 

 Állat- és bohócsmink festése, farsangi álarc, barokk álarc 

készítése. 

Történetek feldolgozása: 

 Meserögtönzés: adott három kellékből. 

 Három szó kötelező felhasználásával mese alkotása. 

 Mesehősök találkozása (közös meseszövés). 

Megismerő- és befogadóképesség: 

 Szólások, közmondások gyűjtése küzdelemmel, biztatással 

kapcsolatban. 

 Kulturált indulatszavak. 

Kulcsfogalmak Megosztott figyelem, térérzékelés, smink, álarc, szólás, közmondás, 

dialógus, monológ. 

 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél Befogadás, értelmezés 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Több közös élménnyel, kulturális és művészeti ismerettel rendelkeznek 

a gyerekek. Szabálytudatuk kialakult. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyerekek fantáziája és kreativitása kiteljesedik a közös játékok 

során, melyek ezáltal is erősítik közösségtudatukat, 

egymásrautaltságukat, toleranciaszintjüket. Részt vesznek a 

készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös dramatizálás játékaiban, az 

elemző beszélgetésekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

 Összetett próbák. Érzékelés egyszerre két kézzel, egyidejű 

hallásérintés-próba.  

 Térérzékelés. Tér-méret becslés teremben, távolságbecslés kútba 

(alkalom szerint völgybe) dobott kő visszhangjából. 

 Terület- és űrmértékek érzékelése. 

Testnevelés és sport: 

motoros készség 

fejlesztése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés. 
Rögtönzés és együttműködés: 

 Helyzetváltozás. Leülés, felállás, elindulás, esés indító 

motívumai, változatai, üzenete. 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

 Rögtönzési segédeszközök. 

 Rögtönzés hangkulisszára (effektek), felvett szövegre, jelmez-

kellék „köré” épített történettel, relaxációs zenére. 



 

 

 

Történetek feldolgozása: 

 Helyzetgyakorlatok: társaságba érkezik; belopakodik; ismerjük; 

ki ez; már csak ez hiányzott; tartunk tőle. 

 Én érkezem – kik ezek, miről fecsegnek éppen, csak nem rólam?, 

Minek örülnek, miért szomorkodnak, jaj, csupa lány/fiú, 

elkéstem. 

 

Megismerő- és befogadóképesség: 

 Szókincsgyarapítás, beszédművelés: archaikus magyar 

fogalomnevek, cselekvés- és mesterségszavak gyűjtése. Régi 

mértékegységek. 

Kulcsfogalmak Összetett próba, térérzékelés, helyváltoztatás, rögtönzési segédeszköz, 

szókincs, beszédművelés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanulók szívesen vegyenek részt az órákon, kapcsolódjanak be a közös 

gyakorlatokba, játékokba. Legyenek kezdeményezők a rögtönzéses 

programokban. A tanév során érintett témakörökben, harmadik 

évfolyamon különösen a Báb és Néprajz témában, negyedik évfolyamon 

a Néprajz és Beszédművelés témában vállaljanak alkotó feladatot. A 

tanultakat hasznosítsák más művészeti jellegű tanulmányaikban. 
 



 

 

KÜZDELEM ÉS JÁTÉK 

 
 

Tantárgyunk a hagyományos tantárgyi rendszerben Dráma és táncnak nevezett tananyagokat 

és fejlesztési feladatokat foglalja össze. 

A dráma- és tánctanítás célja az élményen keresztül történő megértés, valamint a 

kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése. 

A dráma és tánc a közös, aktív tevékenységek élménye révén segíti elő a tanulók 

alkotó- és kapcsolatteremtő készségének kibontakozását, összpontosított, megtervezett 

munkára szoktatását, testi-térbeli biztonságának javulását, idő- és ritmusérzékének fejlődését. 

Hozzájárul mozgásuk harmóniájához és beszédük tisztaságához, szolgálja ön- és 

társismeretük gazdagodását, segíti őket az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítésben és az 

önkifejezésben. Különösen alkalmas a fogékonyság, a fantázia, a koncentráció, valamint a 

tolerancia és az együttműködés fejlesztésére. A tanulói tevékenységek a gondolatok és 

érzelmek kifejezését, a drámai és színházi kifejezések formai megértését szolgálják. 

A sportiskolai kerettantervben átneveztük a tantárgyat, mert úgy véltük, hogy a tárgy 

elnevezésével határozottabban utalhatunk sajátos funkciójára egy sportiskolai tanulási- 

személyiségfejlesztési folyamatban. A fantázianév nem önkényes: hiszen a dráma a cselekvés, 

az akciók, a konfliktusok és a konfliktusok megoldásának, a katarzisnak a művészete, ezt 

„játsszák” az emberiség kezdetei óta a színpadon, a játéktéren, a dráma ebben rokon az 

erőpróbákat jelentő sportban. A konfliktustűrés, konfliktuskezelés, az erőpróbákon való 

helytállás, a sportszerű kommunikáció fontos személyiségjegyeinek fejlesztéséhez kíván 

tárgyunk hozzájárulni. 

A majdani sportember számára különösen fontos, hogy a ritmus, a mozgás világában 

otthonosan érezze magát, hiszen megannyi sportfeladat teljesítését e képesség kellő fejlettsége 

megkönnyíti. Ugyanígy súlyt helyezünk arra, hogy a sporttal járó küzdelem élményét, a 

konfliktusokat az esztétikai élmények gazdagsága segítse hatékonyan, építő, kreatív módon 

feldolgozni. 

A célok évenként azonosak, azonban a megvalósulás minősége, a megértés mélysége 

fokozatosan emelkedik. 

A követelmények évente – néhány téma kiemelésével – szintén azonosak. 

A tantárgy célja a közösség előtti szerepvállalás természetessé tétele, ösztönzése. Az 

emberi-társadalmi megfigyelőképesség fejlesztése. A tárgyi tudás növelése. A művészeti 

nevelés különböző területein a tanulók sikerélményhez juttatása. További fontos cél a 

figyelemfelhívás a műveltségi részterület elemeinek fontosságára és szépségére. A tárgy 

oktatása segítheti más műveltségi területek tanítását, lehetőséget ad ezekkel a tárgyakkal való 

együttműködésre. 

 

5–6. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Érzékelés, kifejezőképesség 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Fejlett fantázia és kreativitás. Örömteli részvétel a különböző 

készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös dramatizálás játékaiban, az 

elemző beszélgetésekben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A verbális és nonverbális kifejezőeszközök helyes és tudatos 

használatának fejlesztése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

Kapcsolat a tárgyakkal: hogyan fogsz meg szerszámot (levelibékát, 

drága ékszert, piszkos rongyot, forró süteményt, 

robbanásveszélyesnek vélt tárgyat). 

Tárgyak megítélése, tárgyak szerepe: hogyan dobod el a fentieket? 

Tojástartó, ha üres, ha tele van, ha romlott tojástól van kellemetlen 

szaga, ha törött tojás csorog belőle. Légy fullad a megkívánt ételbe. 

Vívás penge nélküli karddal (csak markolat), övhúzás elképzelt 

övvel. 

Puhasági próba – a fagylalt olvad, a gipsz megkötött, a talaj 

mocsaras. 

Testnevelés és sport: 

motoros 

készségfejlesztés. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: antikvitás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: irodalmi 

művek értelmezése. 
Rögtönzés és együttműködés: 

A doboz ismeretlen tartalma ketyeg. 

Az ajándék felismerése a csomag kibontásakor. 

Kitüntetés tudomásulvétele dobozának felnyitásakor. 

Mi lehet ez a pálca – játszd el (fakanál, karmesteri pálca, furulya 

stb.). 

Mi lehet ez az arasznyi átmérőjű karika – játszd el 

(gépkocsikormány, lábasfedő, hímzőkeret, glória stb.). 

Mi lehet ez a zsineg – játszd el (horgászzsinór, szabász centije, öv, 

kígyó stb.). 

Természetes (egészséges és kényszerűen megváltozott), szándékosan 

változtatott testtartás (szerepjáték, színlelt megjelenési kép, 

tudatosan szabálytalanná váló testhelyzet). 

Testrészek mozgatása, egyes testrészek függetlenített mozgatása, 

különböző testrészek mozgatásának párhuzamos vezénylése. 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

Helyzetgyakorlat. Státusszimbólumok: autó, divatos viselet, divatos 

tárgy státuszjelentősége. 

Történetek feldolgozása: 

Az ókori olimpia néhány versenyszámának megjelenítése. 

Megismerő- és befogadóképesség: 

Színházi előadás közös megtekintése és beszélgetés a látottakról. 

Kulcsfogalmak Testtartás, státuszszimbólum, ókori olimpia. 

 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél Együttműködés, kapcsolati kultúra 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Fejlettebb együttműködési képesség a kapcsolatok létrehozásában és 

fenntartásában, az egymásra figyelés tekintetében. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hangsúly áthelyezése mozgásos improvizáció. A mozgásos 

improvizáció alkalmával a testi- térbeli biztonság javítása, az idő-és 

ritmusérzék fejlesztése.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

Mozgás-sablonok: érintés („ne érints”, segítő érintés, bizalmaskodó 

érintés, a zsebtolvaj). 

Távolságtartás tapasztalata/szabályai: bizalmas – személyes – 

társasági – nyilvános, állatok „menekülési” és támadó 

távolságtartása, „kínai bunyó” (nem érünk egymáshoz). 

Testnevelés és sport: 

motoros 

készségfejlesztés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás. 
Rögtönzés és együttműködés: 

Helyzetgyakorlatok: 

Ketten találkoznak: szerelmesek, munkatársak, egymásra utaltak, 

alvilágiak, orvosi segítség. 

Hármasban: szerepforgó (hármuk között, rotációs módszerrel, adott 

jelre szerepváltás). 

Többen: esemény (eredményhirdetés, avatás, koronázás, esküvő, 

konfliktushelyzet), hálózatos mozgás (ki-ki a maga szerepében 

egyszerre, pl. vásárban). 

Táncrögtönzés – ritmusgyakorlat: 

Kardozás, áldozati tánc, indián harci tánc, sámán-révülés, 

szalontánc, kontakt technika. 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

Esemény-fantázia: festmény, szoborcsoport az ábrázolt pillanat 

előtt/után. 

Történetek feldolgozása: 

Népek játékai: játékpárhuzamok, játékszabályok különbségeinek 

elemzése, játszás. 

Megismerő- és befogadóképesség: 

Szöveges rögtönzés: sportközvetítés, vendég érkezik a reptérre, 

történelmi esemény „közvetítése.” 

Kulcsfogalmak Kooperáció, empátia, dramatikus tevékenység, játékszabály, 

sportközvetítés, riport. 

 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél Alkotótevékenység 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető drámai kifejezési formák ismerete. Jártasság a kezdő évek 

játékainak természetes, rögtönző technikájának felhasználásában, 

némajátékban és szöveges játékokban. Kiteljesedett fantázia és 

kreativitás a közös játékok során. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az improvizációs képességek fejlesztése. A különböző eszközök 

bevonása az improvizáció során. Az alapvető fogalmak megismerése, 

és a fogalomkészlet használatával a játékos tevékenységek több 

szempontú elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

Kísérő információk akaratlanul: beleegyezés szóval és bólintással, 

Magyar nyelv és 

irodalom: 



 

 

csodálkozó indulatszó és hátrahőkölés. 

Tudatos információhalmozás: utasítás és dobbantás, szomorú 

tekintet és a fej kézbe hajtása. 

Személyes külsőségek üzenete: sztárok kihívó viselete (ruha, 

hajviselet, smink, szemüveg), egyéni mozgása. 

szövegfeldolgozás, 

szövegértés. 

Rögtönzés és együttműködés: 

Mozgáselemek, mozgásfolyamat játékkontaktussal: jellegzetes járás 

(a muszklis/karatés, a bohém, a katonás, a komédiás/jópofa, a 

hivalkodó, stb.), behatárolt térben egymással is kommunikálva 

közlekednek (bogaras természettudósok, sztárok és hódolóik, 

feljebbvalók és közlegények). 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

Rögtönzési segédeszközök. 

Rögtönzés hangkulisszára (effektek), felvett szövegre, jelmez-kellék 

„köré” épített történettel, relaxációs zenére. 

Történetek feldolgozása: 

Játékszabály-sértési eljárás eljátszása (helyzetgyakorlat). 

Megismerő- és befogadóképesség: 

Szakmai és reklámszöveg magyarítása. 

Nyelvrongáló idézetek feljegyzése a médiából. 

Kulcsfogalmak Információ, mozgáselem, rögtönzés, effekt. 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél Befogadás, értelmezés 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Több közös élménnyel, kulturális és művészeti ismerettel rendelkeznek 

a tanulók. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Alkotó részvétel a különböző irodalmi vagy művészeti alkotások 

játékon, megjelenítésen keresztül történő feldolgozásában. Az alkotó 

részvétel során az ön- és társismeret fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

A bizalom fejlesztését szolgáló gyakorlatok. 

Vizuális kultúra; 

magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás. 

Rögtönzés és együttműködés: 

Színházi jelmez készítése különböző színű és alakú kendőkből. 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

Irodalmi hősök: ifjúsági/gyermekregények hőseinek találkozása (Pál 

utcai fiúk, Ágasvári csata…), küzdelmük értékelése. 

Történetek feldolgozása: 

Egy Móra-elbeszélés forgatókönyvének/rendezői példányának 

elkészítése. 

Megismerő- és befogadóképesség: 

Alapvető tánctípusok, táncstílusok és kísérőzenéjük azonosítása. 

Kulcsfogalmak Bizalom, jelmez, regény, elbeszélés, forgatókönyv, tánctípus, táncstílus. 



 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanulók rendszeresen vegyenek részt az órákon, kapcsolódjanak be a 

közös gyakorlatokba, játékokba. Legyenek kezdeményezők a 

rögtönzéses programokban. A tanév során érintett témakörökben ötödik 

évfolyamon különösen a Játék és Beszédművelés témában, hatodik 

évfolyamon a Mozgás és Rögtönzés témában vállaljanak alkotó 

feladatot. A tanultakat hasznosítsák más művészeti jellegű 

tanulmányaikban. 

 

 

7–8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél Érzékelés, kifejezőképesség 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A verbális és nonverbális kifejezőeszközök egyre tudatosabb 

használata. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mozgás és a tánc többoldalú megismerése és alkalmazása. Az aktív 

tevékenységek élménye révén a tanulók ritmusérzékének fejlesztése. A 

tárgykezeléshez kapcsolódó gyakorlatok során a kreativitás, a 

képzelőerő fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

Ruhadarabok „kezelése”, kalapemelés módjai. 

Sporteszközök, játékszerek természetes használata. 

Ének-zene: különböző 

korok táncai. 

Rögtönzés és együttműködés: 

Különleges tárgyak: botforgatás – egyensúlyozás (kanász módra, 

mazsorett, ördögpálca, festő a létrán, artistamutatvány). 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

Történelmi és társastáncok mozgásanyagának megismerése. 

Történetek feldolgozása: 

A találkozás élményének erősítése dramatikus tevékenységekben, 

hitelesség. 

Megismerő- és befogadóképesség: 

A tánc és a mozgás szerepe az egyes történelmi korokban, 

társadalmi viszonyok között (szakirodalom felkutatása, érvelés, 

előadás). 

Kulcsfogalmak Történelmi és társastánc, dramatikus tevékenység. 

 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél Együttműködés, kapcsolati kultúra 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A mozgásos improvizációs gyakorlatok révén fejlettebb nonverbális 

kifejezőképesség.  



 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A „pantomimes” mozgás révén a kifejezőképesség, fantázia 

továbbfejlesztése. A kooperatív technikák megismerése révén az 

együttműködési képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

Két személy teljes és lokális mozgásának összehangolása. 

Saját test teljesítő- és tűrőképességének, a veszélyeztetés határának 

ismerete. 

 

Rögtönzés és együttműködés: 

Mozgásstílusok: pantomimes” mozgás (helyben illusztrált sétálás, 

futás, lépcsőn járás, kötélhúzás, zenész – pl. dobos – „rájátszása”, 

táncos mozgások, árnyjátékos, szertartások szerepmozgásai). 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

Kooperáció dramatikus tevékenységek során, konszenzus keresése 

és kialakításának technikái – egy választott mű elemzése. 

Történetek feldolgozása: 

Különböző problémák konszenzuson alapuló megoldásának 

előadása. 

Megismerő- és befogadóképesség: 

A közösen megtekintett előadás feldolgozása, elemzése különös 

tekintettel a kooperáció, a konszenzus, az empátia, az érzékenység 

fogalmakra. 

Kulcsfogalmak Kooperáció, konszenzus, empátia, érzékenység, pantomim. 

 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél Alkotótevékenység 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Fejlett improvizációs képesség. Az alapvető fogalmak megfelelő 

használata. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az élményen keresztül történő megértés során a kommunikáció, a 

kooperáció és a kreativitás fokozatos fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

Mozgásdinamika: tempóváltások üzenete, mozgásszünet, csoportos 

mozgás megszabott térben (öregedünk-fiatalodunk, fáradunk-

felfrissülünk). 

Testnevelés és sport: 

motoros 

készségfejlesztés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a dráma és 

a színház jellemzői. 

Rögtönzés és együttműködés: 

Improvizáció közösen választott téma, fogalom vagy egyéni érzés, 

élmény kifejezésére. 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

Alapvető színházi műfajok megkülönböztetése és felismerése. 

Színházi munkaterületek és technika megismerése. 

Történetek feldolgozása: 

Történetek, élmények feldolgozása különböző tánc- és 

mozgástechnikai elemek alkalmazásával. 

Megismerő- és befogadóképesség: 



 

 

Alakoskodó, illetve dramatikus szokások megismerése a farsang és a 

karnevál eseményein keresztül. 

Kulcsfogalmak Mozgásdinamika, improvizáció, színházi műfajok, színházi munkaterület, 

színházi technika. 

 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél Befogadás, értelmezés 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Több közös élménnyel, kulturális és művészeti ismerettel rendelkeznek 

a gyerekek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Alkotó részvétel válnak a különböző irodalmi vagy művészeti 

alkotások játékon, megjelenítésen keresztül történő feldolgozásában. 

Az alkotó részvétel révén az ön- és társismeret fejelsztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportos játék és megjelenítés: 

Különböző tánc- és mozgástípusok páros és csoportos variációi. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

műelemzés, dráma és 

színház világa, 

szövegalkotás. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: antikvitás. 

Rögtönzés és együttműködés: 

Improvizációk összefűzése jelenetsorokká. 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása: 

Drámairodalom, filmarchívum: színházi előadás vagy film 

megtekintése és beszélgetés a látottakról. 

Történetek feldolgozása: 

Ókori színház: drámai verseny és szertartásai. Hősök az ókori 

drámában. 

Megismerő- és befogadóképesség: 

Színházi üzem: stábértekezlet rögtönzése, színikritika írása. 

Kulcsfogalmak Ókori dráma, stáb, színikritika. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanulók rendszeresen vegyenek részt az órákon, kapcsolódjanak be a 

közös gyakorlatokba, játékokba. Legyenek kezdeményezők a 

rögtönzéses programokban. Különösen a Mozgás és Színjáték témában 

vállaljanak alkotó feladatot. A tanultakat hasznosítsák más művészeti 

jellegű tanulmányaikban. 

 



 

 

TANULÁSMÓDSZERTAN 
5–6. évfolyam 

 

 

A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és 

körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben elsősorban 

az ismeretek elsajátítását, a tudás megszerzését értjük. A tanulás nem formális keretektől 

kezdődik, attól kezdve, hogy tudatosan kezdjük szemlélni a világot, majd nagymértékben 

intézményesített, iskolai keretek között történik. 

A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek 

figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században 

elvárható tudástartalom megszerzésére, a tengernyi információhalmazban történő 

eligazodásra, a lényeg, a fontos, a szükséges ismeretanyag kiválasztására, a folyamatos, 

élethosszig tartó tanulás alapjainak megismertetésére, az új helyzetekhez, elvárásokhoz 

történő igazodásra, az információforrások megismerésére, kezelésére, használatára. 

A tanulás megtanítása elsősorban az iskola kötelessége és felelőssége, mely sokrétű és 

összetett feladatot jelent a pedagógusok számára. A legfontosabb tennivalók közé tartozik a 

tanulási folyamat során a tanulói motiváció kialakítása és fenntartása a tudás megszerzése 

céljából. A tanulás hatékonyságának szempontjából meghatározó fontosságú a tanulói 

érdeklődés felkeltése és megtartása egy-egy tantárgy tanulása-tanítása során.  

A tanulás tanítása tantárgyközi, hiszen a megtanult, elsajátított, begyakorolt módszerek, 

stratégiák, az egyéni tanulási szokásokhoz igazodva valamennyi tantárgy tanulásánál jelen 

vannak, segítséget nyújtanak. 

A tantárgy tanulásának célja az önálló, hatékony, gondolkodáson alapuló tanulási 

folyamatra nevelés, a későbbi munkaerőpiacon történő megfeleléshez szükséges 

kompetenciák kialakítása. 

Olyan hatékony tanulási attitűd létrehozása a feladat, amely képessé teszi 

tanítványainkat a kitartó tanulási munka megvalósítására, egyéni lehetőségeik, szükségleteik, 

erősségek, gyengeségek figyelembe vételével, de azok maximális kihasználásával, 

fejlesztésével. 

A hatékony és önálló tanulás megvalósítása érdekében képessé kell tenni 

tanítványainkat mind az egyéni, mind a különböző társas munkaformák során történő 

együttműködési készség kialakítására. 

A tanulás tanításának megvalósítása az egyéni képességekhez igazodó, differenciált, 

tevékenykedtető munkaformák előtérbe helyezésével érhető el az intézményesített nevelés-

oktatás során. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

Az általános iskolában bekövetkező tagozati váltás több tekintetben okozhat nehézséget a 

tanulóknak. A felső tagozatban szembesülnek először azzal a ténnyel, hogy sokkal több tanár 

tanítja őket, mint azt korábban megszokták. Több tantárgyat tanulnak, nagyobb elvárásoknak 

kell megfelelniük mind a tanulás, mind a sportteljesítmények vonatkozásában. Az alsó 

tagozatos évekhez képest önállóbban kell a mindennapokat felépíteni.  

A tantárgy eredményes tanulása során a tanulók megismerik saját pszichikai 

feltételeiket, különböző képességek fejlesztésével megtanulják a hatékony és eredményes 

tanulási stratégiákat, módokat, amelyek segítenek a tanulási nehézségek leküzdésében, hogy 

minden tanuló képességei legjavát nyújthassa. 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulásról 

Tanulási szokások 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás A korábbi évfolyamok tanulási tapasztalatai, az ismeretszerzés 

megtapasztalt módozatai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulási szokásrendszer kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A tanulás fogalma és fajtái. 

 A tanuláshoz való viszony. 

 A tanulás belső feltételei. 

 A tanulás külső feltételei. 

 Reális énkép kialakítása. 

 Egyéni képességekhez igazodó tanulási szokásrendszer kiépítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Olvasás. 

Szövegértés. 

Szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak Tanulási folyamat, önállóság, hatékonyság, önismeret, ismeretszerzés, 

alkalmazás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tanulás az iskolában 

Tanulásszervezési módszerek megismerése 

Órakeret 

 8 óra 

Előzetes tudás Az elmúlt tanévek során megismert és alkalmazott tanulásszervezési 

munkaformák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulói munkaformák bővítése, gyakorlása, ezek során az 

együttműködés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Ismert munkaformák gyakorlása. 

 Új munkaformák megismerése. 

 A különböző munkaformák megismerésével és alkalmazásával az 

együttműködés gyakorlása. 

 

Kulcsfogalmak Frontális munka, páros munka, tanulópár, csoportmunka, egyéni munka, 

kooperatív munka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Tanulási motivációk 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A tanulásról alkotott egyéni vélemények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulási tevékenységre ösztönzés, a motiváltság erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A tanulás és a motiváció kapcsolata. 
 



 

 

 A motiváció szintjei. 

 Tanulási motiváció. 

 A tanulási motivációk egyéni megismerése, értelmezése, 

tanulási folyamatba történő beépítése. 

Kulcsfogalmak Motiváció, beépült belső motiváció, belső tanulási motiváció, külső 

tanulási motiváció, presztízsmotiváció, motiváltság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az önálló tanulás 

A tanulás tudatos tervezése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Az egyénileg kialakított tanulási metódus. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önállóságra, tudatosságra nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tanulási idő. 

 A tanulás helye. 

 A tanulandó tantárgyak sorrendje. 

 Napirend készítése. 

 A tanulás mint a tudáshoz vezető út lépéseinek megismerése, 

alkalmazása. 

 

Kulcsfogalmak Tudatosság, önállóság, tervezés, tanulási stílus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Tanulási képességek 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Az elmúlt időszak tanulási képességeinek felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulás szempontjából legfontosabb képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Figyelem. 

 Emlékezet. 

 Bevésés. 

 Megőrzés. 

 Felidézés. 

 A memória. 

 A kreativitás. 

 Gondolkodás. 

 A tanulási képességek játékos és tudatos fejlesztése. 

 

Kulcsfogalmak Figyelem, emlékezet, memória, kreativitás, gondolkodás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tanulási stratégiák, tanulási technikák Órakeret 



 

 

Jelentős tevékenységek hatékony végzéséhez szükséges 

tervezés, irányítás 

12 óra 

Előzetes tudás Egyéni tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hatékony tanulási módszerek, stílusok, szokások alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tanulási módszerbörze. 

 Gyakorlattípusok a tanulási stratégiák fejlesztéséhez. 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanulási stratégia 

megismertetése és alkalmazása. 

Matematika; magyar 

nyelv és irodalom 

Kulcsfogalmak Stratégia, jegyzetelés, tanulási módszer, tanulási technika, tanulási stílus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvművelés, beszédtechnika 

Az emberi megnyilvánulás egyik formája, a beszéd 

fontosságának ismerete 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Magyar nyelven történő megnyilatkozások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gondolatok helyes beszédtechnikai ismeretek elsajátításával történő 

tolmácsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Légzéstechnikai és artikulációs gyakorlatok. 

 Helyesejtési gyakorlatok. 

 Szókincsfejlesztő gyakorlatok. 

 A beszédlégzés és a helyesejtés szabályainak alkalmazása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: versmondás, 

szövegszerkesztés 

szóban. 

 

Ének-zene: 

légzéstechnika. 

Kulcsfogalmak Légzéstechnika, hangképzés, beszédtechnika, artikuláció, helyesejtés, 

szókincsfejlesztés, hangsúlyozás, intonáció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes önállóan, életkorának megfelelően egyéni tervezéssel 

tanulni, önellenőrzést végezni. A tanulási folyamat során képes a 

számára legmegfelelőbb tanulási stratégiát, a leghatékonyabb tanulási 

módszereket alkalmazni. Gondolatatait világosan, egyértelműen 

fogalmazza meg, ismeri és alkalmazza a kommunikációs szabályokat. 

Együttműködő. Írásképe rendezett. 

 



 

 

SPORTERKÖLCSTAN 
7-8. évfolyam 

 

 

A sporterkölcstan mint a sportiskolákban bevezetésre kerülő szaktantárgy az általános iskolai 

erkölcstan órákon megalapozott erkölcsi nevelésre épül. 

A sportoló gyermekek fejlesztése során már egészen korán, a sportoktatással 

párhuzamosan elkezdődik az erkölcsi nevelés. A gyerekek a sportiskolák tagozatos 

osztályaiban megismerkedhetnek a sporterkölcstan tárgykörével, ahol az erkölcstan órai 

beszélgetésekre építkezve a sportélet erkölcsnevelési alapjait saját sporttevékenységük 

folyamán tapasztalt és megélt helyzeteik alapján vitatják meg. A tervezett tanulói tevékenység 

során elsajátítják, hogy a sportolásnak, az egészséges életmód biztosítása és a test fejlesztése 

mellett további fontos feladata is van, mégpedig az identitástudat kialakítása és a jellem 

formálása, az erkölcsi értékrend fejlesztése által. A sporterkölcstani oktatás folyamán 

megtanulják, hogy moralitásában erősödik meg az a sportoló, aki rendszerességet tanul és 

ezáltal céltudatos, erős akaratú, határozott egyéniséggé válik; kitartóan tud valamire 

összpontosítani, lényegre törően cselekszik; tisztelettudó és alázatos (nem megalázkodó!) az 

adott tevékenységével, a szaktudással szemben. Elkötelezetten képes kitartani elhatározása 

mellett, és végrehajtani feladatait. Munkájában precíz, hatékonyságra törekvő, kommunikatív 

és segítő szándék vezérli. A sportokon belül is elkülönülnek egymástól az egyéni sportágak és 

a csapatsportok, a technikai eszközöket vagy állattal való együttműködést igénylő 

tevékenységek, de a lényeg egy és ugyanaz: meggyőződéssel küzdeni valamiért, ami az adott 

egyén erkölcsi fejlődésén kívül környezete számára is pozitív üzenetet közvetít.  

A sportolói életmód a szervezet edzettségét alapozza meg, a lélek 

kiegyensúlyozottságához járul hozzá, egészséges szellemiségre nevel. Egyik legfontosabb 

feladata a prevenció és az egészség megerősítése. Míg a szabadidősport a rekreációt segíti elő, 

addig a versenysport a szervezet fokozott igénybevétele mellett a szellemi felkészülést erősíti, 

és a sikeres élet lehetőségeinek felismerésére nevel. Előnyei, általánosságban véve: fokozott 

koncentráló képesség, a kitartás, a céltudatosság és az áldozatkészség fejlesztése, az öntudat 

erősítése. Hátrányai, hogy fárasztó, sérülésekkel járhat, vereség- és kudarcélmény okozója 

lehet. A sport nem ismer klub-, város-, megye- vagy országhatárokat: a sport az egyénen 

keresztül lesz nemzetközi, egyetemes értékeket közvetít. 

Az utánpótlás-korosztály sportolója megtanulja, hogyan mérje magát másokhoz, 

hogyan kezelje barátsággal és segítőkészséggel a nála gyöngébbet, és hogyan küzdje le 

magában az irigységet és féltékenységet a nála erősebbel szemben. A sportteljesítmény 

fokozásához szükséges a kikapcsolódást nyújtó játéklehetőség is. Mindazonáltal a játék akkor 

teremtő érték, ha közösségben, egymás iránti lojalitással történik. A csapatjáték kiemelkedő 

szerepe, hogy a sportoló gyermek ráérez az összetartás, a közös cselekvés jelentőségére, 

fogadja a csapattagok kedvező elismerését vagy esetenkénti elutasító magatartását. A 

játékszabályok megismertetik és elfogadtatják vele a külső korlátokat, a bírák döntései pedig 

az objektív szemléletet erősítik benne. A sport tehát magát az életet modellezi, ezért az életre 

készít fel. Elsajátíttatja a felcseperedő gyermekkel az alapvető erkölcsi törvényeket, a 

mindennapi szabályszerűségeket. 

 Az élsportoló diákok életében gyakori, hogy az általános iskola befejezése után 

külföldön vagy magántanulóként folytatódnak a tanulmányai, ezért előfordulhat, hogy ebben 

a korosztályban találkozik először és utoljára az iskolai keretek között megtartott erkölcsi 

tanórákkal. A sporterkölcstan-órákon résztvevő diák a felső tagozat utolsó két évében a 

rendszeresen sportoló, aktív kihívásokkal, feszültségekkel, győzelmekkel és 

eredménytelenségekkel gyakran szembesülő utánpótlás-korosztályt képviseli, aki 

sportpályafutása során nem ritkán életkorához képest érettebb élethelyzetekkel is találkozik; 



 

 

olyanokkal, amelyek egy tapasztaltabb felnőttet is próbára tesznek. Ennek megfelelően az órai 

témakörök is érintik az örömök és bánatok, sikerek és kudarcélmények feldolgozási 

lehetőségeinek határterületeit. Az órai témamegjelölések sokszínűsége az sportélet alapvető 

értékeire, morális üzenetére, szélsőséges viselkedésformáira épül. Az ifjú sportoló és a 

szakvezető felnőtt korosztály kölcsönös együttműködéséből fakadó eltérő világlátásban rejlő 

konfliktusokra is kitér, a saját korosztálybeli személyiségjegyek kölcsönösségen alapuló 

elfogadását és időnkénti elutasításának realitását is feldolgoztatja. A feldolgozás módja 

enyhítheti a fiatal sportoló élethelyzete és életkori sajátosságai között meglévő ellentmondást: 

a módszereknek ez utóbbiakhoz kell igazodniuk. 

 Az órai témamegjelölések iránymutató jelleggel készültek, különféle fókuszpontok 

kiemelésére adva lehetőséget az időbeli korlátok és az osztály sajátosságainak figyelembe 

vételével. Fontos, olykor az sportoló gyermek életének jobbra vagy rosszabbra fordulását 

jelentheti, ha nem tudja saját érdekeit képviselni, önmagát hitelesen kiteljesíteni, vagy 

egyáltalán: erkölcsi lényként elfogadni. A sportolás megtanítja arra, hogy komoly 

erőfeszítéseket kell tennie annak az ifjúnak, aki önszántából kezdi el a rendszeres mozgást és 

versengést, sok kellemes dologról lemondva, áldozatokat hozva, és mindezért cserébe nincs 

garancia arra, hogy a fáradtságos munkáért elnyeri méltó jutalmát, mindenki felett győzelmet 

arat. Ennek ellenére sok utánpótláskorú sportoló küzd és bízik önmagában, hogy egyszer ő áll 

a dobogó legfelső fokára… és ha nem is sikerül mindenkinek diadalt aratnia, de minden ifjú 

sportoló büszke lehet arra, hogy önmagát újra és újra sikerül felülmúlnia. 

 

 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Sporttevékenység az aktív életben, sportolói magatartást befolyásoló 

edzésmunka és körülményeinek ismerete. A testnevelésóra 

közösségformáló ereje. A tettek belső mozgatóerőivel kapcsolatos 

személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése és megértése; a sportolói magatartásra 

gyakorolt hatása. 

Az önelfogadás és az önértékelésre ható akaraterő fejlődésének 

támogatása. A sportolói identitás erősítése mint a döntéseiért felelős 

személyiség megalapozója. Az eredménycentrikusság értelmében a 

nemi karaktereknek megfelelő sporttevékenység választása és 

hasznosítása. 

Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek 

kezelésének gyakorlása. A mértéktartás jelentőségének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Sport és erkölcs viszonya 

Hogyan jöhetett létre a sportoló ember? Mi a szerepe a 

testmozgásnak és a sportnak a különféle kultúrákban? Hogyan 

jelenik meg a sportban a társadalmi normák jellemformáló ereje? 

Milyen viszonyban van egymással a sport és az erkölcsi nevelés? 

Milyen hatással vannak az erények a sportoló ember moralitására? 

Hogyan hat a sportoló erkölcsisége a többiekre? Mitől válhat valaki a 

sportban egyéniséggé?  

 

Helyszín és helyzet 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció, 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tanulási 

folyamat; környezet és 

pályaválasztás; 



 

 

Hogyan segíthetik a szülők a gyermek sportolás iránti igényét? Mit 

tehet a gyermek, ha a szülők ellenzik a sporttevékenységet? Az 

otthontól milyen távolságra érdemes sportolni járni? Hogyan segíti, 

támogatja az egyesület a sportfelszerelést, edzésmunkát? Milyen az 

ideális egyesületi élet? Milyen az adott helyzet? Milyen lehetőségei 

vannak a sportéletben a különféle nemzetiségi kisebbségeknek? 

Kiknek okoz örömet, ha jó az eredményeket ér el a fiatal sportoló?  

 

Erkölcsi beállítódás a sportágválasztásban 

Mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Honnan tudhatja valaki, hogy 

mihez van tehetsége? Vajon már a születéskor eldől a sikeresség, 

vagy a lelkiismeretes munka szerepe a meghatározó? Mitől függ, 

hogy ki melyik sportágat választja? Mikor váltson valaki sportágat 

vagy meddig tartson ki a megkezdett mellett? Milyen hatással vannak 

egymásra a barátok, családtagok a sportágválasztásban? Mi minden 

befolyásolja a sportéletben a tetteket és a döntéseket? Hogyan lehet 

valaki önmagával szemben etikus? Miért van jelentősége ennek? 

 

Ösztönző erők a sportéletben 

Mikor és milyen hatásra fejlődik a fiatal sportoló? Kik és hogyan 

befolyásolhatják a sportteljesítményt?  Milyen körülmények hatnak a 

sporttevékenységre ösztönzőleg?  Milyen szerepük van az 

ösztönöknek a sportéletben, és hogyan hatnak a viselkedésre? Lehet-

e befolyásolni a sporttevékenységet kísérő érzelmeket? Milyen 

elvárások, vágyak és célkitűzések segítenek vagy akadályozhatják a 

sportolói élet döntéshozatalait? Hogyan alakítják a jellemet a 

körülmények és a sporttársak? 

 

Érték és értékrend 

Miért érdemes sportolni? Miért tartják egymást fontosnak a 

sporttársak? Milyen értékek vannak a sportban, amelyek általában 

mindenki számára fontosak? Mitől válik a sportoló önmaga számára 

értékessé? Hogyan dönthető el, hogy mikor mi az értékes cselekedet, 

és mitől kell elhatárolódni? Figyelmeztet-e a lelkiismeret saját 

tévhitekre és az előítéletekre? Miért kell a döntésekért felelősséget 

vállalni? Miért és kiért felelős a sportember? Mennyiben befolyásolja 

a döntéseket mások értéktrendje vagy a divatos magatartási 

irányzatok? Mi dönti el, hogy mi a fontos és mi kevésbé az az 

értékek közül? 

 

Okosság és mértékletesség 

Min múlik, hogy mikor hogyan dönt sportolás közben az ember? 

Mitől függ, hogy okos valaki? Mitől válik valaki önzővé, vagy 

agresszívvá sportolás közben? Mennyire lehet elfogadni, hogy egy 

sportolónak kötött az étrendje, a szabadideje, vagy hogy a 

teljesítményfokozó szerek és a dopping használata tiltott dolog? 

Miért képes egy sportember áldozatot hozni másokért, akár önmaga 

hátrányára is? Hol van a határ a gyávaság vagy vakmerőség között? 

Mit jelent a sportban a bátorság? 

megélhetés.  

 

Biológia-egészségtan: 

a serdülőkor érzelmi, 

szociális és 

pszichológiai 

jellemzői; a 

személyiség 

összetevői, értelmi 

képességek, érzelmi 

adottságok. 

 

Történelem: a 

társadalmi fejlődés 

törvényszerűségeinek 

ismerete, különféle 

korok közösségi 

normáinak 

felelevenítése. 

 

Vizuális kultúra: 

érzelmek, hangulatok, 

látványok, jelenségek 

asszociatív 

megjelenítése. 

 

Erkölcstan: az 

erkölcstan fogalmi 

körének ismerete, 

életkori sajátosságok 

kihívásai. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportetika, erkölcsiség, sportmorál, erények, lelkiismeret, téves 

lelkiismeret, nemzettudat, lokálpatriotizmus, sportkultúra, képesség, 

készség, tehetség, eredményesség, siker, kudarc, felelős döntés, 

felelősségtudat, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, célkitűzés, döntés, 

válság, akarat, érték, értékrend, értéktrend, értékkülönbség, 

mértékletesség, arany középút. 

 

 

Tematikai egység Nemek és identitások 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nemi éréssel összefüggő biológiai ismeretek. A társas kapcsolatok 

terén szerzett személyes tapasztalatok. A nemi identitás alakulásának 

hatásai a sportéletben és a sportágak közötti megoszlásban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik a sportolói 

tevékenység során és a személyes kapcsolatok alakulásában a nemiség. 

Az egymás iránti felelősségtudat megértése. A sport és a szexuális 

mértéktartás kapcsolatának megértése. A szexuális visszaélések 

veszélyeinek felismerése és hárítási lehetőségeinek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Nemi érés és a jellem fejlődése 

Hogyan alakul a serdülőkori testi fejlődéssel járó lelki és szellemi 

változás a sporttevékenység során? Hogyan viszonyulnak 

egymáshoz a sportéletben az eltérő fejlettségű fiatal sportolók? Mit 

jelent az, ha valaki akcelerált? Előny vagy hátrány, ha valaki 

fejlettebb vagy gyengébb testalkatú, mint a többiek és származhat-e 

ebből valakinek erkölcsi hátránya? Mit eredményez a sportban, ha a 

nemi érettség nem egyenes arányban nő a testi és szellemi 

fejlettséggel? Vajon ez a folyamat szabályozható? Mit lehet tenni, 

ha a növekedés hatására csökken a teljesítmény? 

 

Nemiség a sportban 

Miért változik meg a különnemű sportolók magatartása egymás 

iránt kamaszkorban? Hogyan kezelhető a szégyenlősség? 

Lehet-e barátság különböző nemű sportolók között?  Honnan 

tudhatom, hogy nem romlik-e el a sporttársi kapcsolat, ha többet 

akar valaki a másiktól, mint ahogy a sportolói illem tartja? Mit 

szabad és mit nem szabad tenni a sportkarrier során abban az 

esetben, ha a vonzódás erősebb a saját nemű sporttárs iránt?  

 

Együtt az életben, külön a sportban  

Milyen forrásai és megnyilvánulási formái lehetnek a szeretetnek, 

szerelemnek sportolói életben? Hogyan kezelendő a párkapcsolat, 

ha a társ is sportol: segítő szándék, irigység? Hogyan tudják segíteni 

egymást a sportpályafutás során, akik szeretik egymást? Hogy 

viselkedjen a sportoló, ha a társa nem szeretné, hogy edzésre 

menjen? Lehet-e külön választani a sportolói én-t, a magánéleti én-

től? Milyen feszültséget okozhat, ha egyformán aktívan sportoló 

Biológia-egészségtan: 

nemi jellegek, nemi 

hormonok; a 

menstruációs ciklus 

folyamata; másodlagos 

nemi jellegek, lelki 

tulajdonságok. 

A fogamzásgátlás 

módjai, 

következményei; 

az abortusz egészségi, 

erkölcsi és társadalmi 

kérdései; a fogamzás 

feltételei, a méhen 

belüli élet mennyiségi 

és minőségi változásai, 

a szülés/születés főbb 

mozzanatai. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: ókori 

olimpiák, görög-római 

cirkuszi játékok, újkori 

olimpiák, női polgárjogi 

mozgalmak, női 

egyenjogúság, 

szüfrazsett-mozgalmak, 



 

 

személyek között alakul ki társas kapcsolat? Hogyan hat a sportolói 

munkára a szakítás vagy csalódás? Milyen hatással van a 

sporttevékenységre a boldog párkapcsolat?   

 

Szexualitás és a sportolói erkölcs 

Mit jelent a kacérkodás? Milyen előnyei vagy hátrányai lehetnek a 

szexuálisan vonzó külsőnek a sportéletben? Hogyan viselkedjen az a 

sportember, akinek sikerei vannak a másik nemnél, de van már 

párja? Milyen forrásai és formái lehetnek a konfliktusoknak egy 

párkapcsolatban, ha a sportéletben mindenki mindenről tud, vagy 

tudni vél? Hogyan kezelhető a vonzódás, ha már nem kölcsönös? 

Lehet-e egy szakítás után megtartani a baráti viszonyt? Szakítás 

után mi történik a közös titkokkal? Mit okozhat fiúként/lányként 

egy nem kívánt terhesség, és hogyan kerülhető el? 

 

Visszaélés a nemiséggel 

Mit okoz az erkölcsi megítélésben, ha valaki a sportolói karrier 

érdekében különféle szexuális szolgáltatásokra mutat 

hajlandóságot? Mit jelent az önértékelés kifejezés? Mit jelentenek a 

prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális bántalmazás 

szavak? Kihez fordulhat egy fiatal sportoló segítségért, ha egy 

idősebb szakember az illendőség határait átlépi vele szemben? Miért 

válik néha a sportoló zsarolhatóvá? Hogyan kerülhető el, hogy ilyen 

esemény áldozataivá váljon valaki, és ne menjen a sportkarrier 

rovására? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű fenyegetettség 

esetén? Mi a teendő, ha egy sporttársat fenyeget ilyen veszély? 

identitástudat, 

szociológiai háttér. 

 

Erkölcstan: az egymás 

iránti felelősség 

érzésének felkeltése. A 

szexuális visszaélések 

veszélyeinek 

tudatosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, 

család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, szexuális 

bántalmazás, áldozat, homoszexualitás, hormonális változás, pubertáskor, 

intimitás, titok. 

 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Formális és informális, sportéleti, iskolai és iskolán kívüli 

közösségekben szerzett személyes tapasztalatok, erkölcsi motivációs 

tényezők, értékítéletek, közösségi normák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és 

cselekvés iránti igény felkeltése, megerősítése. Közösségi élet íratlan 

szabályainak megismerése és megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Magánéleti és sportolói közösségeim 

Miben különbözik a magánélet a sportolói közösségi életemtől? 

Honnan tudhatja egy fiatal sportoló, hogy a siker érdekében mely 

szituációkban, milyen módon és mennyire tudja magát elfogadtatni? 

A közösségi normák hogyan hatnak a karrierre e téren? Milyen okai 

vannak a sportolás területén a személyiség hangulatváltásainak: 

Biológia-egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban. 

Mások megismerése, 

megítélése és a 



 

 

miért lázad, mikor alkalmazkodik? Hogyan irányíthatja valaki a 

„sorsát” a sportolói előmenetel érdekében?  Van-e a sportolónak 

szabad akarata? Vajon vezéregyéniségnek születni kell, vagy azzá 

fejlesztheti magát a sportember? 

 

Erőt adó közösség 

Mit jelent egy sportolónak, hogy a sporttársadalom tagja lehet? 

Választott sporttevékenységben milyen szervezetek, közösségek 

segítik a sportmunkát, és melyik miért? Mit adnak a 

sportszervezetek, hogy sikeres sportolói legyenek, és hogyan 

viszonozható a törődés? Mitől érezheti magát jól vagy rosszul egy 

közösségben a sportoló? Miért fontos ismerni a választott sportág 

történetét és az egyesület tradícióit? Kire hallgasson egy utánpótlás 

korú sportoló, ha tanácsra van szüksége: hogyan legyen jó, és mitől 

válik értékké mások szemében? Mikor kell nekem alkalmazkodnia, 

és mikor várja el, hogy mások alkalmazkodjanak hozzá? 

 

Korlátozó közösség 

Lehet-e egy csoporton belül másképp viselkedni, mint ahogy a 

többség akarja? Milyen következményei lehetnek a közösség 

különféle tagjai számára? Miben különbözik egy egyéni sportban 

való ellenvélemény-nyilvánítás, vagy egy csapatsporton belüli 

többiekkel való szembeszállás? Mitől válhat a csoportja számára 

erkölcstelenné valaki, vagy ők hogyan válhatnak vállalhatatlanná 

egy tag számára? Miként válhat valaki gyenge jelleművé, hogyan 

reagálhat erre a viselkedésére a sportolói közösség?  

 

Kiválasztás és megfelelés  

Mit jelent, hogy lojális valaki a klubjához és a nemzetéhez? Hogyan 

készülhet fel szellemileg a sportoló egy nagyobb hazai vagy 

világversenyre? Kitől és mitől függ, hogyan tud megfelelni a magas 

szintű sportversenyek elvárásainak? Hogyan erősítheti a jellemét, 

hogy a fokozott mértékű sportági igénybevételnek is meg tudjon 

felelni? Mitől válhat valaki kiválasztottá, a többiek közül kimagasló 

sportolóvá? Milyen erények segíthetik a felkészülésben? Kell-e 

segíteni a társak felkészülését? Hogyan tud a presztizsküzdelemben 

önmaga számára morális érték maradni? Hogyan kerülhetőek el az 

erkölcsi buktatók a versengésben? 

 

Kötődések és együttműködések 

Milyen szakemberek segítik a sportolói munkát sikerre? Hogyan 

alakítható ki az edző és sportoló közötti kölcsönös tisztelet? Mit 

tehet egy sportember, ha az edző nem értékeli az edzésmunkáját? 

Milyen szerepet játszik a bírói ítélet a versenyeken? Hogyan 

segítheti vagy akadályozhatja magát egy sportoló eredményessége 

érdekében a bíróval szemben? Hogyan segítheti vagy 

akadályozhatja a családi háttér a sporttevékenységet? 

Megváltozhat-e a jellem a sportolói tevékenység során, amely 

szembeállíthat vagy jobbá tehet egy sportolót a családja szemében? 

Fontos-e a sportkarrierben a hitelesség? Mit jelent példaképként 

kommunikáció. 

Családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

problémafeloldás. 

A kamasz helye a 

harmonikus családban; 

a viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 

 

Testnevelés és sport: 

sportjátékok, ügyességi 

gyakorlatok 

közösségformáló ereje. 

 

Erkölcstan: a közösségi 

élet erkölcse, a 

normakövető magatartás 

megértése, önállóság, 

identitástudat fejlődése. 



 

 

élni, hogy kell ebben az esetben viselkedni? 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, tisztelet, 

tisztesség, példakép, engedelmesség, szabály, lelkiismeret, választás, bűn, 

erény, előítélet, tévhit, megfelelés, kényszerűség, lojalitás, tradíció, nemzet, 

nemzetiség. 

 

 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Magyarország jelképeinek ismerete, Európáról, a globalizációról és a 

multikulturális társadalmakról szerzett történelmi és földrajzi 

ismeretelemek. Egyesületi szintű tapasztalatok, országos és nemzetközi 

versenyeken való részvétel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti és európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 

A más sportkultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, 

hogy napjaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos 

ok miatt keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is 

együtt járhat.  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése 

és a betartásukra vonatkozó igény elfogadtatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jelenlét az országos-, európai-, világversenyeken 

Mit jelent egy sportoló számára, hogy saját országa színeit 

képviselheti külföldi versenyeken? Fontos-e, hogy milyen 

nemzetiségű az edzője és a sporttársai? Mitől függ, hogy szeretne-

e valaki légiósként máshol sportolni? Miért kell ismerni és tudni 

elénekelni a magyar Himnuszt? Mit jelent a sportolói fejlődésre 

nézve, hogy rangos versenyeken mérheti össze tudását a többi 

sportolóval? Lehet-e az erkölcsiséget ezekre a versenyekre külön 

trenírozni? Felelős-e a sportoló a tetteiért, ahogy képviseli 

egyesületét, hazáját a nyilvánosság előtt? Vagy ez emberileg csak 

rá tartozik?  

 

Bizalom és hit 

Milyen hatással van a sportolóra a megelőlegezett bizalom? 

Hogyan erősíthető egy etnikai kisebbséghez tartozó sportoló 

önmagába vetett hite, ha idegen országban képviseli hazáját? 

Hogyan képviseli hazáját, nemzetét az egészséges identitással 

rendelkező sportoló külföldön? Miért téveszt meg sokakat a 

nacionalizmus szó jelentése? Az egészséges nemzettudat hogyan 

segíti eredményességében a külföldön teljesítő sportembert? 

Mikor hasznos, és mikor válhat károssá az önbizalom? 

 

Sportkultúra és nemzetközi környezet 

Miben hasonlítanak egymásra Európa különböző országainak 

sportolói, és mi mindenben különböznek tőlünk? Van-e 

egyetemleges sportkultúra? Milyen általános érvényű erkölcsi 

Magyar nyelv és 

irodalom; ének-zene: 

Himnusz. 

 

Földrajz: Európa változó 

társadalma; az Európai 

Unió lényegének 

megértése. 

Népességmozgások és 

menekültáradat. A 

Kárpát-medence népei. 

Különböző országok, 

régiók gazdasági 

helyzete, elvándorlás 

okai. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban. 

Állampolgári jogok és 

kötelességek. 

Magyarország jelképei, a 

nyugati integráció 

kezdetei. Az Európai 



 

 

elvárások ismertek az Európai közösség országainak sportolói 

számára? Van-e eltérés a mi szokásaink és az Európán kívül élő 

sportolók szokásai között? Ha igen, ez miben nyilvánul meg az 

ázsiai, amerikai stb. sportéletben? Vajon a nemzetközi 

sportdiplomácia beleszólhat-e egy ország megítélésébe?  

 

Nemzetközivé váló sporttársadalmak 

Miért akarnak egyes sportemberek nálunk vagy máshol edzeni, 

mint ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai 

lehetnek a légiósoknak a sportolói közösségek életére? Mi az oka 

annak, hogy sokan elkívánkoznak saját hazájukból, és más 

országban akarnak sportolni? Be kell-e engedni egy gazdagabb 

országnak a saját területére a világ szegényebb térségeiből érkező 

sportembereket? Milyen előnyei származhatnak a külföldiek 

befogadásából egy országnak, és milyen problémák forrása lehet 

ez az egyesületek számára? Honnan erednek a más néphez vagy 

más kultúrához tartozó sportemberekkel szembeni pozitív és 

negatív sztereotípiák és előítéletek? Szükséges-e szabályozni az 

országok közötti sportolói átigazolásokat?   

 

Szerződésekben rögzített és íratlan szabályok 

Milyen hatással van a sporttevékenységre a sportszerződés? 

Lehet-e kényszeríteni valakit a sportszerződés aláírására? Kire 

számíthat a szerződés aláírása alkalmával érdekei képviseletére a 

sportoló? Mi történhet vele, ha nem írja alá, vagy megszegi a 

szerződésben foglaltakat? Tudja-e minden utánpótlás korú 

sportoló, hogy az amatőr szerződésben engedélyezett időtartamnál 

(1 év) hosszabb időszakot nem írathatnak alá vele? Milyen előnyei 

és milyen veszélyei lehetnek a feltétlen engedelmességnek? 

Szembeszállhat-e valaki a sportközösség íratlan szabályaival, vagy 

az Etikai kódexben foglaltakkal? Hogyan segíthet a sportemberi 

lelkiismeret a jó és a rossz, a bűn és az erény közötti választásban? 

 

A sportági közösségek és a sporttársadalmi együttélés normái 

Hogyan alakulnak ki a sportetikai szabályok? Jogos-e, ha 

megbüntetik azt az egyesületet, amelyik vét a sportági etikai 

szabályzat ellen? A büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen 

módon lehet jóvátenni, ha valaki vétett a sportolói illem vagy 

íratlan szabályok/szokásjog közösségi normái ellen? Milyen 

esetekben fogadható el a kivételezés, vagy egyáltalán helytálló-e, 

ha egyes sportágak kivételes helyzetbe kerülnek a többiekkel 

szemben? Hogyan lehet a vesztegetést, a korrupciót, „bundázást” 

megelőzni? Lehet-e „hálapénz”-zel egyes sportolókat a többiekkel 

szemben előnyhöz juttatni? Hogyan lehet ez ellen fellépni, vagy 

ha kiderül, kell-e ezt büntetni? Mi a hatékonyabb, a büntetés vagy 

a megelőzés?  

 

Új technikák, új szabályok 

Hogyan hasznosítható a sportéletben az internet? Vajon az, ami 

felkerül a világhálóra, honnan tudható, hogy mennyire tekinthető 

Unió létrejötte és 

működése; a globalizáció 

előnyei és veszélyei. 

Magyarország 

Alaptörvénye. A 

magyarországi 

nemzetiségek és etnikai 

kisebbségek helyzete. 

 

Testnevelés és sport: a 

közös játék folyamán 

előtérbe kerülő öntudat, 

önérzet és a csoportos 

vagy csapatjáték 

konfliktuskezelési 

helyzetei. 

 

Erkölcstan: közösségi 

normák, moralitás, 

nemzeti identitástudat 

erkölcsi megerősítő ereje, 

írott és íratlan szabályok 

jelentősége. 



 

 

hiteles forrásnak? Mi az, amit szabadon feltölthet magáról vagy 

közösségének életéről a sportoló és mi az, amit nem? Büntethető-e 

egy sportoló vagy sportszakember bizonyos egyesületi vagy 

nemzeti titkok közzétételéért vagy azokkal való visszaélésért? Mi 

az, amit szabadon letölthetünk az internetről, és mi az, amit nem? 

Honnan lehet tudni, hogy mit véd a szerzői jog és mit nem? 

Vannak-e a mobiltelefon használatának közösségi szabályai? A 

sportruházat különféle fejlesztéseit szükséges-e szabályozni? A 

videobíró bevezetése egyes sportversenyeken hasznos vagy káros? 

Hogyan változtathat meg egy sportágat egy új technikai elem 

bevezetése? 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzeti jelkép, nemzettudat, lokálpatriotizmus, sportkultúra, Európai 

Unió, menekült, befogadó ország, légiós sportoló, pozitív-negatív 

sztereotípia, előítélet, etnikai konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés, 

korrupció, büntetés, megelőzés, amatőr szerződés, etikai kódex, szerzői 

jog. 

 

 

Tematikai egység Mi dolgunk a világban? 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az egészséges életvitel ismerete, a sportolás hatása az emberi 

teljességérzetre. Az alkohol, a cigaretta, a teljesítményfokozó szerek és 

a drogok káros hatásaival kapcsolatos egészségtani ismeretek. A nyári 

olimpiai játékok közvetítése során látott ép sportolók és a paralimpiai 

eredmények ismerete, a sportteljesítmények elismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jóllét és jólét 

Mit jelent és miért hangzik el gyakran a sportéletben: Ép testben, ép 

lélek? Mikor esik jól a fáradtság és mikor válhat valaki túledzetté? 

Mitől függ a teljesítőképesség határa? Mikor és miért szeretne néha 

valaki más lenni? Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot 

okozni egy sportolónak önmaga részéről, vagy a sporttársak által? 

Miről lehet könnyen lemondani az életem javai és lehetőségei közül? 

Mi az, amihez mindenképp érdemes ragaszkodni? Milyen 

célkitűzései lehetnek egy sportolónak? Mitől függ, hogy mit tehet, és 

mit tesz meg ezért? Mit lehet pénzért megkapni és mit nem? A 

sportkarrier pénzen megvásárolható? 

 

Egészség és egész-ség 

Mit kell tenni azért, hogy egészséges maradjon a sportember? Miért 

és mennyiben felelős az edzésmunka és versenyzés alatt az 

egészségéért? Hogyan segítheti az otthoni környezet a 

sportteljesítmény eredményességét? Miért szenved csorbát az egész-

ség érzete, ha megbomlik a test-lélek-szellem egysége? Mikor, 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: tudományos 

és technikai 

forradalom; a 

világháló. 

 

Biológia-egészségtan: 

kamaszkori változások: 

testkép, testalkat; az 

egészséges táplálkozás 

alapelvei; 

táplálékkiegészítők 

hatásai és 

mellékhatásai; a 

serdülő 

személyiségének 

jellemző vonásai; az 



 

 

minek a hatására kerülhet sor erre? Mennyiben járul hozzá az 

egészségérzetemhez a sikeres sportélet? Mit tehet egy sportoló saját 

érdekében, hogy a kudarcélményt jobban elviselje? Hogyan 

erősítheti magában, hogy sportolás közben „fejben is mindig ott 

legyen”? Az utánpótlás korosztály részére miért káros fokozottabban 

a teljesítményfokozó szerek használata? Mit jelenthet ebben a 

korban, hogy felelős a sportban őt követőkért és az utódaiért? Mitől 

válik teljessé a sportoló ember?  

 

Az egész-ség hiánya és a parasport örömei 

Hogyan válik teljessé a mozgásukban korlátozott sportolók élete a 

sport által? Hogyan kezdhet sportolni egy fogyatékossággal születő 

gyermek? Milyen lehetőségei vannak, és kik segítik őket a teljes 

értékű sportélethez? Miben segíti a siker a mindennapi életet a 

sporton keresztül?  Hogyan dolgozza fel a kudarcélményt, mi 

segítheti ebben? Miként dolgozható fel egy ép sportoló számára, ha 

betegség vagy baleset hatására mozgásában korlátozottá válik? Mi 

teszi képessé arra a lesérült testű és lelkű sportembert, hogy 

folytassa a sportolást, és újra versenyezni akarjon? Miért nem 

szeretik a parasportolók, ha szánakoznak ép sport-embertársaik 

rajtuk? Az egész-ség hiányával küzdő parasportolók optimizmusa 

miből táplálkozik? 

 

Boldogulás és kiteljesedés a sportban 

Mikor érezheti sikeresnek, értelmesnek az élete alakulását a 

sportoló? Milyen szerepe lehet ebben a sportnak, a pénznek és az 

emberi kapcsolatoknak? Hogy választanak foglalkozást maguknak a 

sportolók, ha befejezik a sportpályafutásukat? Mivel lehet enyhíteni 

a feszültséget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzelte? Vajon 

mindent érdemes kipróbálni az életben, vagy van olyasmi, amit 

egyszer sem? Amit mások tesznek, sokan kipróbálnak, azt helyes 

megtenni? Mit lehet és mit nem szabad tenni a boldogulásért? Vajon 

a sok pénz helyettesítheti-e a sportteljesítménnyel elért örömérzetet, 

ha közben a csapatsportban kispadra szorul a sportoló? 

 

Esélyegyenlőség 

Mit jelent a fair play egy sportoló számára? Miben mérhető a 

becsületes sportoló értéke? Lehet-e a versenysportban az egymás 

ellen küzdő felek között barátság? A nemzeti identitástudat hogyan 

segíti a különféle etnikumokhoz tartozó sportolók közötti 

teljesítmény egyenrangú kezelést? Mit jelent a sportolók számára a 

pozitív és negatív előítélet? Vajon az erények hogyan segíthetik, 

vagy a rosszul értelmezett értékítéletek hogyan károsíthatják a 

sportolók közötti viszonyokat? 

önismeret és az 

önfejlesztés eszközei; 

veszélyforrások 

különféle 

élethelyzetekben; káros 

szenvedélyek. 

 

Vizuális kultúra: képek, 

látványok, 

médiaszövegek, 

események önálló 

elemzése a vizuális 

közlés köznapi és 

művészi formáinak 

felhasználásával; a 

mozgóképi nyelv 

alapjainak, 

működésének 

értelmezése. 

 

Küzdelem és játék: 

konszenzus 

kialakításának 

képessége és 

eszköztárának 

megismerése a 

dramatikus 

tevékenységek 

előkészítése során. 

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, 

őszinteség és tapintat a 

megbeszélések során, 

belső irányítású 

csoportszerveződés 

dramatikus 

tevékenységek során. 

 

Erkölcstan: A testi és 

lelki egészséggel 

kapcsolatos ismeretek 

és az önmagunkért való 

felelősség. A beteg és a 

fogyatékkal élő 

emberek iránti empátia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, 

hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, teljesítményfokozó szerek, 

drog, alkohol, dopping, függőség, értelmes élet, média, befolyásolás, 

korrupció, hitelesség, elismertség, mellőzöttség-érzet, depresszió, fair play, 

gondoskodó szeretet, tisztelet, elfogadás, parasport, paralimpia, 



 

 

fogyatékossággal élő ember, esélyegyenlőség.  

 

 

Tematikai egység Hit, világkép, világnézet 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, sport-

kultúrtörténeti, irodalmi és művészeti ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állításoknak és 

értékeléseknek a megfogalmazása; ezek gyakorlása, fejlesztése. A nagy 

világvallások legfontosabb tanításainak megismertetése. A 

világértelmezések közötti párbeszéd fontosságnak elfogadtatása. 

Sportkultúra és a vallás találkozásának egyedisége és megjelenési 

formáinak elfogadása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A hit szerepe és jelentősége a sportban 

Milyen mértékben befolyásolja a sportolót edzésmunkája és 

versenyei során a szülői házból hozott vallási meggyőződés? 

Hogyan jelenik meg vallási közösségének értékrendje a sportoló 

munkájában? Segíti vagy hátráltatja vallásának gyakorlása a 

sporttevékenység közben? Van-e helye a sportban a vallási 

meggyőződések ütköztetésének? A sportszakemberek munkája 

során jelenthet-e előnyt vagy hátrány, ha valaki vallásának 

hagyományait betartja? 

 

A vallásgyakorlás és a sport  

Hogyan hathat a sportteljesítményre, ha a sportoló időközben válik 

valamely egyház vagy vallási közösség tagjává? Milyen mértékben 

várhat el toleranciát a sporttársaktól egy vallásgyakorló sportoló? 

Milyen hatása lehet a hitnek vagy az imának a sportban? A vallási 

szimbólumok, talizmánok használata milyen vélt vagy valós erővel 

bírhatnak használójuk számára? Befolyásolhatják-e a 

sporteredményt a vallási megkötések, étkezési szokások? Milyen 

mértékű kompromisszumra van szükség a sportolni vágyó férfi/nő 

számára, hogy vallásgyakorlása közben a sportteljesítménye se 

szenvedjen csorbát? Hogyan jelenik ez meg a sportruházatban 

olyan nemzeteknél, ahol a nőknek pl. burkát kell viselniük? 

 

A világvallások erkölcsi üzenete és a sport  

Milyen párhuzam fedezhető fel a sport íratlan szabályai és a nagy 

világvallások jó és a rossz értelmezései között? Mikor válik külön a 

sportban a jó és rossz megítélése a helyes és helytelen magatartás 

értelmezésétől? Milyen értékeket jelenthet a sportoló számára a 

négy sarkalatos erényen felül a keresztény vallás három fő erénye? 

 

A sportolói világlátás, világkép, világnézet 

Szükséges-e a sportolók számára önálló világkép kialakítása? 

Hogyan és milyen hatásokra alakul ki a sportoló világlátása? 

Vizuális kultúra: 

személyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában.  

 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák 

találkozásai a Föld 

különféle térségeiben. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a nagy 

világvallások és a vallási 

háborúk, 20. századi 

világnézetek.  

 

Erkölcstan: a filozófiai 

négy sarkalatos erény: 

okosság, igazságosság, 

bátorság, mértékletesség.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Biblia – 

Ószövetség, és 

Újszövetség, 

Tízparancsolat.  

A kereszténység három 

fő erénye – hit, remény, 

szeretet;  



 

 

Képessé válhat-e bárki a sportolói elhivatottságra? Hogyan alakítja 

a világképet a rendszeres sportolás és az élsport? Mikor lehet és 

egyáltalán lehet-e a sportba a különféle értékrendű világnézeteket 

bevinni? Miért fontos az olimpiai eszme tudatosítása minden 

sportoló számára? 

 

Jövőkép 

Miért van szüksége minden sportolónak célokra, célkitűzésre? 

Mitől függ, hogy valóra válik-e a sportoló álma? Mi történik a 

sportolóval, ha elképzelése, vágyai, nem teljesülnek, álmai 

szertefoszlanak? Hogyan építhető fel, és milyen értékeken alapszik 

a sportoló ember önbizalma és hite, hogy amit tesz, az jó 

környezete és a maga számára? Milyen egyetemes értékrend 

kialakulásához nyújt segítséget a munkájában elismert, jövőképpel 

rendelkező sportember? Minden sportolónak vannak álmai? 

a hét főbűn – torkosság, 

kevélység, fösvénység, 

bujaság, harag, irigység, 

restség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, a hét fő 

erény, Tízparancsolat, meggyőződés, világlátás, világkép, világnézet, hit, 

vallás, világvallás, erkölcsi tanítás, tolerancia, elfogadás, vágyálom, 

jövőkép.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

féléves ciklus  

végén 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit 

veleszületett képességei alkalmassá tesznek a sportolásra, tanulásra, 

önmaga fejlesztésére, mások megértésére és önmaga vizsgálatára. 

Átérzi és megérti, hogy a sportemberek viselkedését, döntéseit tudásuk, 

gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt 

befolyásolják. Megérti, hogy az öröklött képességeik és a fejleszthető 

készségeik a befektetett munka és energia mértékével nem mindig 

arányosak, miáltal különféle mértékű eltérések keletkezhetnek a 

sporttársak eredményességében. Megérti, hogy ez az egyén moralitása 

által dolgozható fel, pozitív vagy negatív irányultsággal. 

Képessé válik a maga és mások gondolataira való reflektálásra, megérti 

mások motivációit és tetteinek mozgatórugóit. 

Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, ugyanakkor a 

sportkarrierrel kapcsolatos hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor 

csak részben képes reálisan felmérni a lehetőségeit. Alkalmassá válik az 

önálló értékrenden alapuló célkitűzésekre. 

Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni a különféle cselekedeteket, 

és el tudja viselni az értékek közötti választással együtt járó belső 

feszültséget. A sportolói tevékenység során megérti, hogy a felelős 

döntésben szerepet játszó erkölcsi jó és rossz közötti választás folyamán 

az erények felismerése hasznára van, morálisan hitelesebbé válik ezáltal a 

személye. 

Felismeri, hogy elindult benne egy folyamat, amely által lassan képes lesz 

ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm 

döntéseket tud hozni.  

Tisztában van vele, hogy baráti és párkapcsolataiban felelősséggel 

tartozik a társaiért. Kezdi felismerni, hogy néha kell tudni igent mondani, 

és mikor kell valamitől elzárkózni. 



 

 

Megerősödik a nemzeti identitástudata, elfogadja a kisebbségben élő 

sporttársak egyenrangúságát. Tisztában van azzal, hogy mindenkinek 

egyenlő jogai vannak a sportéletben, és egyenlő bánásmódot érdemel 

minden sportoló ember. Kezd kialakulni benne az Európai Unióban 

sportoló ember identitástudatának alapja. 

Nyitott más sportkultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

Megérti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján 

igyekszik alkalmazkodni hozzájuk. Az utánpótlás-korosztály minden 

kamaszkori jegyét magán viseli, ezért elkezdi saját érdekérvényesítő 

igényeit feszegetni, hogy maga is alakítójává válhasson a közösségi írott 

és íratlan szabályoknak. 

Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai 

eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. Identitástudata fejlettségének 

megfelelő szinten, a sportéletben a jó és rossz keskeny határmezsgyéjén 

lavírozva próbálgatja a határokat megtapasztalni. Igyekszik a sportéletben 

tiszta eszközökkel előrejutni. 

Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés 

szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.  

Fontosnak érzi a sportolói közösséghez tartozást, tiszteli és becsben tartja 

a tradíciók nyújtotta stabilitásérzetet, miközben törekszik személyes 

autonómiájának megőrzésére. 

Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. 

Életkorának megfelelő szinten tisztában van a függőséget okozó szokások 

súlyos következményeivel. 

Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik 

meg, ami konfliktusok forrása lehet.  

Megtanulta az építő jellegű vitatkozás szabályait; elsajátította a kölcsönös 

odafigyelésen és megértésen alapuló vitakultúra önérvényesítő 

szabályszerűségeit.  

Megértette, hogy a célkitűzések erősítik az akaratot, az erkölcsi normák 

tisztelete erősíti a jellemet; a sportéletben példaképként élni nehéz, de jó 

dolog. 
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Asztalitenisz 
Évfolyam: 1-2. Korosztály: újonc 

 

Cél: 

• Döntő szerepet kap a sokoldalú általános képzés, a fizikai képességek megalapozása. 
• A keringési és légzési szervek fejlesztése, oxigén hiány nélküli, aerob körülmények 

között végrehajtott munkával.  
• Kiemelten kell kezelni az ügyesség, valamint a hajlékonyság, lazaság fejlesztését.   

 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 
I./  KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 
1./ Állóképesség - fejlesztés 
Tartós futás egyéni iramban 5-6 p. 
folyamatosan, megállás nélkül: 
-teremben             - csoportban   
-kimért pályán      - párokban  
-változatos terepen-futás közben kü- 
-oszlopban             lönböző feladatok- 
-körben                  kal  
-szétszórtan  - szerek felhasználásával 
                       /kerüléssel, átbújással/ 
 
2./ Gyorsaság fejlesztés 
-gyorsfutások 5-15 m-es távon  
-         „         15-2o m-es távon  
 gyorsfutások azonos vagy különböző 
 távolságra elhelyezett szerek fölött. 
-futás iramváltoztatással  
-futás irányváltoztatással  
-futás iram és irányváltoztatással  
-gyorsfutás közben jelre feladatok  
 végzése /törökülés, hason fekvés 
stb./ 
-futás körben, hullámvonalban, 
 tárgy kerüléssel. 
 
  3./Reakció – és cselekvésgyorsaság 
      fejlesztés 
 
-Futás közben reagálás különböző 
 jelekre: 
- hangra: vezényszó, sípszó, taps stb. 
- mozdulatra: karmozgás, kézmozgás, 

 
    
 
 -COOPER –teszt teljesítése  
  során a  megtett  távolság  
  a  fiúknál haladja  meg  a  
  22oo métert, a lányoknál a 2ooo           
  métert.   
- Legyen képes 5 percen keresztül  
  egyenletes iramban megállás 
  nélkül futni. 
 
 
 
-Helyes futótechnika kialakítása, 
 elsajátíttatása. 
-A feladatok dinamikus  
 végrehajtása. 
 
-6o m-es síkfutás teljesítése: 
 Fiúk :      9,5  -  13,5  mp. 
 Lányok : 9,7  -  13,3  mp.  
 között. 
 
 
 
 
 
 
 
-Legyenek képesek a különböző 
  jelzésekre a leggyorsabban  
  reagálni.  
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  testmozgás stb. 
-gyorsfutások különböző rajthelyze- 
 tekből /térdelés, guggolás, ülés,  
 fekvőtámasz stb./ hangjelzésre,  
 mozdulat jelre  
 4./ Erőfejlesztés 
-Kar –, has -, hát –, oldal és lábizom 
 erősítő gyakorlatok 
-Csukló-, váll -, hasizom erősítő gya- 
 korlatok: kúszó -, mászó feladatok 
 /pókjárás, rákjárás, nyusziugrás, 
 négykézlábjárás, mackójárás stb./ 
-Fekvőtámaszban mozgások, 
 karral - lábbal -csípővel   
 
-Has –, hátizom erősítő gyakorlatok 
  
 Az előző feladatok–hanyattfekvésben 
 törzs – és lábmozgások, 
 -hason fekvésben – kar-, törzs–, és  
  lábmozgások  
-ülésben - lábmozgások.  
-Lábizom erősítő gyakorlatok: 
 helyben, állásban, guggolásban, 
 mozgás közben /előre-hátra-oldalra/ 
 szökdelések: helyben, haladás 
 közben, egy lábon, páros lábon, 
 szerekkel, szerek és akadályok fel- 
 használásával  
 /ugrókötél, pad, zsámoly/ 
 
5./  Ügyesség fejlesztés 
 a./ Általános 
-Mindkét oldali végtag fejlesztése  
-Mozgáskoordinációt fejlesztő gya- 
 korlatok labda nélkül: 
 pl. gimnasztikai gyakorlatban az el- 
 lentétes oldalú végtagok ellenkező  
 irányú mozgásai /karkörzés, stb./ 
 Labdával végzett gyakorlatok:  
 egyénileg, párokban – különböző 
 méretű és súlyú labdákkal /gumi -      
 labda, teniszlabda, pingpong- 
 labdák stb./ 
-Labdával végzett gyakorlatok: 
       - helyben -állásban 
                      - térdelésben  
                      - guggolásban  
                      - ülésben  
                      - fekvőtámaszban 

-Reakció gyorsaság! 
 
-Minél gyorsabban reagáljon  
 futás közben a különböző 
 jelekre. 
 
-Legyenek képesek testtömegü- 
 ket támaszhelyzetben megtar- 
 tani, pl.nyusziugrás, fekvőtámasz, 
 bordásfalnál. 
 
 
 
 
 
-Legyenek képesek a gyakorlato- 
 kat szabályosan végrehajtani.  
 
 
 
 
 
 
A szökdelések sebességre és  
távolságra történjenek.  
 
Gyors, dinamikus irányváltások.  
 
 
 
 
 
 
-Ismerjenek egyszerű gimnasz- 
 tikai gyakorlatokat. 
 
-A gimnasztikai gyakorlatokat  
 tudják végrehajtani ütemezésre, 
 ütemtartásra.  
 
-Ismerjék a labda továbbításának 
 egyszerű, alapvető formáit  
 /gurítás, egy-két kézzel,  
 kétkezes alsó –, és felsődobás, 
 egykezes felsődobás/.   
 
-Tudják az önmaguknak feldobott, 
 és társtól, vagy tárgyról  
 visszajutott-visszapattanó  
 labdát elkapni, elfogni.  
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                      - hason fekvésben stb. 
-Labdával végzett gyakorlatok: 
     -mozgás , -járás-közben 
                       - mászás-közben  
 
-Reakció –és cselekvésgyorsaság  
 fejlesztése: 
 
-Különböző jelekre adott feladat  
 végrehajtása – az edző mozgásának  
 utánzása tükörképszerűen, 
 társak mozgásának utánzása,   
 irányváltoztatását utánozni tükörkép  
 mozgással. 
 
b./ Speciális  
-Pingponglabdával és ütővel végzett 
 gyakorlatok jobb és bal kézzel  
 egyaránt: 
-helyben-, séta-, futás közben, 
 különböző testhelyzetekben, 
   egyénileg – párokban 
- Reflex fejlesztőgyakorlatok: 
   párokban váratlan oldalra dobott  
   labda elkapása kézzel, ütővel  
   /jobb – bal kézzel/ stb.  
 
6./ Izületi mozgékonyság fejlesztése, 
     izom nyújtás – lazítás 
-Nyújtó-és lazító hatású  
 szabadgyakorlatok: 
- statikus és  
- dinamikus mozgásokkal  

 
-Csukló -, vállizület mozgékonyságát  
 segítő gyakorlatok: 
- csuklókörzés, kézfej -mozgások  
- vállkörzések előre, hátra  
- karhúzások, karkörzések előre, 

hátra, oldalt  
 -     karhúzások test előtt, mögött, 
        fej fölött 
 
-Has-, hát -, oldalizom nyújtó gyak. 
 Hajlítások - előre, hátra, oldalt, 
                    állásban, ülésben  
 Fordítások -állásban, térdelésben, 
                    ülésben  
 
 

 
-Mindkét oldali kézzel tudjon 
 dobni és elkapni különböző 
 méretű labdát.  
 
 
 
 
-Ismerjenek utánzójátékos  
 mászásokat, ugrásokat, irány- 
 változtatós mozgásokat, és  
 azokat tudják alkalmazni.  
 
 
 
 
- A labdaérzéket fejlesztő gyakor- 
  latok során elsajátított   
  „technikai „ ismereteket a 
  célszerűségnek megfelelően  
  alkalmazzák a játékokban. 
 
   
 
 
 
  
 
-Az izomzat nyújthatóságának  
 és az izületi mozgékonyság  
 határának növelése. 
 
 
 
 
-Legyen képes egyidőben moz- 
 gatni bal és jobb karját  
 ellenkező irányba és iramban. 
 
 
 
 
   
-A sérülések elkerülése érde- 
 kében legyenek tisztában a 
 nyújtó és lazító gyakorlatok  
 jelentőségével. 
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-Csípőizület mozgékonyságát  
 segítő gyakorlatok: 
-Állásban –csípőkörzés, terpeszállás- 
 ban csípőtolás oldalra, támadóállás- 
 ban csípőtolás előre, oldalra 
-Térdelésben-terpesz térdelésben  
 csípőtolás hátra, boka közé rugózás 
-Térdelőtámaszban-egyik lábat  
 hátranyújtjuk, a másik láb sarkára  
 ráülünk, terpesz térdelőtámaszban  
 csípőtolás hátra  
-Ülésben – terpeszülés, gátülés, hajlí- 
 tott ülés /Z ülés/, talpak összeérin- 
 tése hajlított térddel /térd rugózások/    
 hajlítások - fordítások 
 előre, oldalt 
 
-Lábizom  nyújtása: /combhajlító -, 
 combfeszítő izmok / 
 
-Bokaizület mozgatása: 
-Állásban –térdhajlat fogásával előre 
 hajolunk és oda húzzuk magunkat, 
 egyik láb enyhén hajlítva, a másik- 
 kal kicsit előre lépve a lábujjat meg- 
 fogjuk és a lábfejet visszafeszítjük- 
 bokakörzés, térdkörzés 
-Guggolásban –egyik láb oldalt  
 nyújtva és a visszafeszített lábfejet 
 fogva ráhajolunk  
-Térdelésben-egyik láb oldalt nyújtva  
 és a visszafeszített lábfejet fogva  
 ráhajolunk 
-Ülésben lábfej gyakorlatok, előre  
 hajlítások 
-Hanyattfekvésben –egyik lábat nyújt- 
 va felemeljük, a térdhajlatot fogjuk  
 mindkét kézzel és óvatosan húzzuk  
 a mellkashoz nyújtva 
 -Hasonfekvésben -bal kézzel a jobb 
 lábfejét megfogjuk és húzzuk hátra  
 hajlított térddel  
 
7./ Testnevelési játékok 
A testnevelési játékok segítségével  
azokat a képességeket, készségeket  
fejleszthetjük, amelyek 
nélkülözhetetlenek az asztalitenisz 
magasszintű fejlesztéséhez: 
gyorsaság, állóképesség, ügyesség 

-Az edzésmunkában tudatosan  
  
 alkalmazzák a nyújtó-, lazító 
 
 gyakorlatokat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-A játékok segítségével alakuljon 
 ki a gyors és jó felismerés, 
 valamint a helyes taktikai  
 megoldásra törekvés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ismerjenek néhány játékot  
 
 olyan szinten, hogy azt a  
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koordinációs képesség, reakció  
gyorsaság, reflex, a helyes taktikai 
elem kiválasztása, gyors és jó hely- 
zetfelismerés, másokkal való  
együttműködés, a győzelem és a  
kudarc elviselése. 
 
FOGÓJÁTÉKOK 
-egyszerű fogó-1 vagy több fogóval 
-félperces   „   -     „        „         „ 
 
-Fogójáték feladatokkal: 
     - névfogó 
     - fogócsere 
     - érintő fogó 
     - páros fogó 
     - fekvőtámaszos fogó  
     - fogójáték különböző haladási  
       formákkal több fogóval  
       /pókjárás, nyusziugrás,   
      békaügetés, sánta róka stb./ 
 
EGYÉB JÁTÉKOK 
  - tűz, víz, repülő  
  - házatlan mókus  
  - balatoni halászok  
  - féltek-e a medvétől?  
  - fekete – fehér  
  - célbadobó versenyek: álló,  
    mozgó célra  
 - sor – és váltó versenyek  
 - cicajáték - 1 vagy több cicával  
                     1 vagy több labdával  
 
8./ Teljesítménymérés, értékelés: 
A tanulók általános fizikai teherbíró- 
képességének mérésére szolgáló 
gyakorlatok:  
 
a/ Aerob állóképesség mérése   
1. Cooper –teszt  / m /  
 
    
2. 2ooo m-es futás / perc / 
 
 
      
 
 
 

 szabadidőben önállóan is  
 
 játszhassák. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiú: 125o m /min/-245o m  / jó /  
Lány:1ooo m   „   -22oo m      „ 
 
Fiú: 18,4o p.   „   - 9,oo p.      „ 
Lány:18,5o p.  „   - 9,1o p.      „ 
 
 
         F i ú                   L á n y 
   11o  -  175 cm - 11o  -  17o cm 
    2,oo -  6,8o m -  2,oo -  5,1o m 
    2,oo -  6,4o m -  2,oo -  5,6o m  
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b./ Motorikus próbák   
  1.  Helyből távolugrás /cm/ 
  2.  Egykezes labdalökés /m/, /2 kg/ 
  3.  Kétkezes dobás hátra /m/, /2 kg/ 
  4.  Mellső fekvőtámasz  
       karhajlítás-karnyújtás /db/ 
  5.  Hanyattfekvésből felülés /1perc/ 
  6.  Hasonfekvés törzsemelés /1perc/ 
  7.  4 ütemű fekvőtámasz /1perc- db/ 
 
c ./ Speciális felmérő és  
        gyakorló feladatok 
  1. Szlalomfutás időre: /perc/  
- A feladat egyszeri végrehajtása 
- A feladat többszöri           „ 
- A távolság bővíthető-szűkíthető  

 
2. Ingafutás időre, vagy db számra  
A feladat végrehajtása egyszeri, 
többszöri ismétléssel időre, vagy  
meghatározott számú oda-vissza 
haladást mennyi idő alatt teljesít a 
tanuló = /idő –perc/  
vagy  
meghatározott idő alatt 
hány hosszt teljesített = /db/  
 
3.   Galoppszökdelés oldalt /sasszé/ 
      /perc vagy db szám/ 
   - megjelölt idő alatt hányszor  
     érinti meg a kijelölt tárgyat /db/ 
   - meghatározott számú tárgyérintést 
     hány perc alatt teljesíti  
 
 4. Galoppszökdelés előre-hátra 
      /sasszé /  
     / perc vagy db/, mint fent 
 
  5.Galoppszökdelés háromszög alak- 
     ban /sasszé/ a mérés az előző fel- 
     mérés szerint /perc vagy db/ 
 

       1o -  2o  db  -     8  -   15  db 
       2o -  25  db  -    15 -   2o  db  
       2o -  3o  db  -    2o -   3o  db  
       15 -  2o  db  -    13 -   2o  db  
 
 
 
  - A távolság 15 m.  
 
 
 
 
 - A távolság 1o m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - A távolság 5 m.  
 
 
 
 
 
 
- A távolság 5 m.  
 
 
 
- A távolság /5 m-5 m -5 m –es/ 
   háromszög.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 14

Évfolyam: 1-2. Korosztály: újonc 

 
Cél: 

• Általános és speciális labdaérzék fejlesztése, sokoldalú mozgáskészség kialakítása.  
• A tanult technikai elemek követelmény szerinti elsajátítása. 
• Alapvető egészségügyi kérdések megismerése, betartása. 
• Sportági ismeret elsajátítása. 
• Rendszeres edzéslátogatásra nevelés.      
• A közösségi szellem erősítése.                                                                      
 

Tananyag Követelmény Megjegyzés 
 
II./  TECHNIKAI  KÉPZÉS   
 
AZ ÜTŐ:  
 
 
AZ ÜTŐBORÍTÁS:   
   -  Softborítás /sima felületű/  
   -  Szendvicsborítás /szemcsés/ 
 
AZ ÜTŐ SÚLYA:  
 
AZ ÜTŐ NYELE:   
 
 
AZ ÜTŐFOGÁS:    

a. Klasszikus /európai/ 
ütőfogás 

b. Tollszárfogás - japán  
                             - kínai   
 

ISMERKEDÉS A  LABDÁVAL                               
Labdázgatás ütő nélkül: 
Egymásnak dobálni a labdát; 
elkapása jobb és balkézzel  
-Az asztal közbeiktatásával: 
 Az asztal végén egy-egy tanuló  
 a háló fölött dobálja át a labdát   
 úgy, hogy a társ térfelén egyet   
 pattanjon, ő elkapja és vissza- 
 dobja.  
-Az előző gyakorlatot kiegészítve 
 először a saját térfelet érje a   
 labda és onnan pattanjon át a   
 háló fölött a másik térfélre.  
 

 
 
 
- Nagy figyelmet kell fordítani 
  az ütő kiválasztására, 
  gondozására.  
 
- A tanítandó stílus figyelembe- 
  vételével választani. 
 
- Ne legyen nehéz.  
 
- Harmonikusan illeszkedjen  
  a tanuló tenyerébe. 
 
- Az ütő nyele ne legyen szorosan  
  fogva. A csukló könnyedén 
  minden irányban mozgatható 
  legyen. Biztosítsa a technikai 
  elemek magasszintű végrehajtását.  
 
- Nehezített feltételekkel. 
 
- Helyezési és helyezkedési 
  feladatokkal.  
- Helyezkedés sasszéval - 
   jobbról-balra egy sasszé, 
   balról-jobbra egy sasszé. 
   A gyakorlatot két sasszéval 
   is végre lehet hajtani.   
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-Mielőtt a konkrét játékelemek  
 oktatását megkezdenénk, előbb   
 meg kell ismertetnünk a tanu- 
 lókkal az ütővel megütött labda 
 pattanási tulajdonságait.  
 
  LABDAÉRZÉKET FEJLESZ- 
  TŐ GYAKORLATOK: 
    
-Labdapattogtatás az ütő tenyeres 
 oldalával: 

- álló helyzetben  
- járással előre-hátra 
- oldalazó /sasszé/ járással 

jobbra-, balra   
- leülés és felállás közben  
- futás közben egyenesen és  

a tárgyak megkerülésével  
 

- Labdapattogtatás az ütő fonák  
  oldalával: 

- álló helyzetben 
- járással előre-hátra 
- oldalazó /sasszé/ járással 

jobbra-balra  
- leülés és felállás közben  
- futás közben egyenesen és 

tárgyak megkerülésével  
 
- Labdapattogtatás összekötése: 
   Egy-egy tenyeres és fonák  
   pattogtatás váltogatva a fenti 
   gyakorlatok végrehajtásával.  
 
- Falra ütögetés: 

- tenyeres oldalról,  
- fonák oldalról,  
- váltogatva.  

Először a falra, majd a földre 
pattan a labda, leesés nélkül. 
  
-Labdaütés társsal: 
 Egy, majd két-három méter  
 távolságból a tanulók egymásnak   
 ütik a labdát a talaj közbeiktatá- 
 sával, majd a labda leesése  
 nélkül:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A feladatnak megfelelően   
figyelembe kell venni: 
  - az ütő tartását, 
  - mozgatásának irányát, 
    nagyságát és gyorsaságát. 
    
  -A gyakorlatokból egyéni  
   versenyen eldönteni ki lesz  
   a bajnok.  
 
 
 
 
 -A futással végzendő gyakor- 
  latoknál váltóversenyeket   
  tartani.  
 
 
 A gyakorlatot: 
-állóhelyzetből, 
-oldalazó /sasszé/ mozgással 
 jobbról-balra, balról-jobbra,  
-mélységmozgással előre-hátra 
 végezzük.   
 
 
 
 
 

- Helyezkedés hajlított  
térdekkel. 

- A labda irányítása.  
- Az ütés erőssége a célnak   

megfeleljen. 
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-tenyeressel, 
-fonákkal,  
-az oldalak váltogatásával.  
-Gyakorlatok az asztal közbeikta- 
  tásával: 
Egyszer az ütőn, egyszer az   
asztalon pattan a labda: 
-egyhelyben,  
-oldalazó /sasszé/ járással az  
 asztal körül vezetve a labdát 

1 kör jobbra  
1 kör balra   

tenyeres-fonák összekötéssel.  
 
 

TECHNIKAI ELEMEK  
 

OKTATÁSA FIÚKNAK 
 

„A” Adogatás: 
 
  1./ Tenyeres gyors adogatás: 
 Menete:  
-a labda feldobásának gyakorlása 
-a lábak állása az asztalhoz,  
  viszonyítva, az ütőt fogó kéz  
  felőli láb kissé hátrább van, 
- a mozdulat árnyékolása. 
 
A mozdulat végrehajtása 
labdával: 
-A szabályosan feldobott labda   
 megütése egy „ölelő” 
 mozdulattal úgy, hogy a labda  
 először a saját, majd a másik 
 térfélen pattanjon. 
    
Helyezési feladatok: 
-fonák oldalról -fonákra helyezve  
-   „           „     - középre        „ 
-   „           „     - tenyeresre    „ 
-tenyeres oldalról- helyezve  
 
2./ Fonák gyors adogatás: 
Menete:  
- a labda feldobásának gyakorlása, 
- a lábak helyzete párhuzamos  
  az asztallal,  
- a mozgás végrehajtása árnyéko- 
  lással,  

 
 

 
- A leírt gyakorlatokat versenyszerűen 
   is végrehajtva. 

 
 
- A labdaérzékelési gyakorlatok kitűnő 
   elsajátítása után lehet rátérni a 
   technikai elemek oktatására.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Az  adogatás végrehajtásakor a  
következőket kell betartani: 
-A könyökből behajlított kar a test 
 oldalvonalától, az asztal magas- 
 ságából indul el és találkozik a  
 feldobott labdával, majd az   
 ellenkező  váll magasságában áll   
 meg az ütő. 
- A gyakorlásnál követelmény: 

- szabályos mozdulat,  
- a biztonság,  
- a pontosság.  

 
 
 
 
 
 
 
Az adogatás végrehajtásakor  
a következőket kell betartani: 
- kiindulóállás. 
- az ütő kiinduló helyzete  
  (a behajlított alsókar vízszintes  
  az asztal lapjával).  
- a feldobott labdát úgy ütjük meg, 
  hogy az alsó kart könyökből az  
  asztal középvonala felé körív  
  mozgással vezetjük, miközben a 
  csuklóval ráborítunk a labdára, 
  amely először a saját, majd a  



 17

- gyakorlása labdával. 
       
Helyezési feladatok: 
-fonák oldalról -fonákra helyezve 
- fonák        „   - középre        „ 
- fonák        „   - tenyeresre    „ 
 
 
„B” Adogatás kezelése: 
 
Gyors adogatások kezelése 
egyszerű droppütéssel:  
Fonák droppal fonákra helyezve 
     „         „     -középre         „       
    „          „     -tenyeresre     „ 
Tenyeres „     -tenyeresre     „   
      „        „     -középre         „    
      „        „     -fonákra         „    
 
 
 
 
 
    A  t a n u l t  t e c h n i k a i    
 
    A gyakorlatok jelölése: 
 
  „A”= adogató játékos feladata  
 
  „F” = fogadó játékos feladata    
 
„A” tenyeres gyors adogatás fo- 
       nákra helyezve  
„F” fonák dropp fonákra helyezve 
                         - középre       „        
                         - tenyeresre   „ 
 
„A” tenyeres gyors adogatás kö- 
       zépre helyezve  
„F” fonák dropp középre helyezve 
                         -fonákra        „  
                         -tenyeresre    „ 
 
„A” tenyeres gyors adogatás  
        tenyeresre helyezve   
„F” tenyeres droppütés tenyeresre  
                                   - középre 
                                   - fonákra   
 
„A” fonák gyors adogatás fonákra  

  partner térfelén pattan le.  
- Az ütő a játszókéz vállmagasságában   
  áll meg. 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyszerű droppütés végre- 
hajtásának követelményei: 
- Az ütőt az érkező labda elé tartjuk. 
- Az ütő a tetőponton, vagy kissé a  
  tetőpont előtt találkozik a labdával.  
- Az ütőszög az érkező labdától 
  függően alkalmazkodik úgy, 
  hogy a labda: 

- ne menjen hosszúra,  
- ne menjen a hálóba, 
- ne legyen magas.  

 
 
e l e m e k  ö s s z e k ö t é s e:  
 
 
 
 
 
 
 
- 1o sikeres gyakorlat után  
  feladatcsere. 
 
 
 
 
- 1o sikeres gyakorlat után  
  feladatcsere.  
 
 
 
 
- 1o sikeres gyakorlat után  
  feladatcsere.  
 
 
 
 
- 1o sikeres gyakorlat után  
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„F” fonák droppütés fonákra  
„F” fonák droppütés középre         
„F” fonák droppütés tenyeresre     
 
„A” fonák gyors adogatás középre 
„F” fonák droppütés fonákra  
„F” fonák droppütés középre        
„F” fonák droppütés tenyeresre    
 
„F” tenyeres droppütés fonákra    
„F” tenyeres droppütés középre   
„F” tenyeres droppütés tenyeresre   
 
„A” fonák gyors adogatás  
       tenyeresre 
 
„F” tenyeres droppütés tenyeresre  
 
„F” tenyeres droppütés középre  
 
„F” tenyeres droppütés fonákra  
 
 
„A” tenyeres gyors adogatás, a  
       hely előre nem jelezve  
 
„F” droppütés az érkező labdától  
      függően - fonákkal helyezve  
                    - tenyeressel    „  
 
 
„A” fonák gyors adogatás, a hely  
       előre nem jelezve  
 
 „F” droppütés az érkező labdától  
        függően - fonákkal helyezve    
                      - tenyeressel    „ 
 
„C” Pörgetések: 
 
1./ Tenyeres pörgetés dropp-
labdából: 
Az oktatás menete:     
- a lábak kiinduló helyzete,   
- a mozdulat árnyékolása,  
- a tenyeres pörgetés 
mozdulatának összekötése 
helyezkedéssel,  
-fonák oldalról /sasszéval/középre   
-fonák oldalról      „      tenyeresre,      

  feladatcsere. 
 
 
 
- 1o sikeres gyakorlat után 
  feladatcsere. 
 
 
 
- 1o sikeres gyakorlat után 
   feladatcsere.  
 
 
- 1o sikeres gyakorlat után 
  feladatcsere. 
 
 - 1o sikeres gyakorlat után 
    feladatcsere. 
- 1o sikeres gyakorlat után 
   feladatcsere. 
- 1o sikeres gyakorlat után 
   feladatcsere. 
                                                                      
- 1o sikeres gyakorlat után  
  feladatcsere.  
                       
 
 
 
  
                      
- 1o sikeres gyakorlat után  
  feladatcsere.  
 
 
 
 
A pörgetés végrehajtásának  
követelményei: 
-hajlított térdek, az ütőt tartó 
 kéz felőli láb hátrább van, 
-az asztal magasságából induló  
 ütő /párhuzamos az asztallal/ 
 a tetőponton, vagy kissé a   
 tetőpont előtt találkozik a labdával,  
-a mozdulat végrehajtásakor előre, az 
áll magasságában keresztbe irányuló 
„ölelő” mozdulatot hajtunk végre   
 törzsfordítással és testsúly 
áthelyezéssel. A rávezető szakaszban 
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-tenyeres oldalról  „      középre,  
-középről              „      fonákra.  
 
A gyakorlatot folyamatosan 
végezve: 
- 1x tenyeres oldalra és vissza  
- 2x       „             „     „        „ 
- 3x       „             „     „        „ 
- 4x       „             „     „        „ 
- 5x       „             „     „        „ 
 
„D” Pörgetés kezelése  
       droppolással: 
 
- Fonák dropp  
 
- Tenyeres dropp   
 
- A két oldal összekötése  
 
 
 
A tanult technikai   
  
„A” fonák gyors adogatás fonákra  
„F”  tenyeres pörgetés            „ 
„A” megfogja a labdát  
 
„A” fo nák gyors adogatás középre  
„F”  alapállásból  helyezkedik kö- 
        zépre, tenyeres pörgetés 
        fonákra helyezve   
„A”  megfogja a labdát  
 
„A” fonák gyors adogatás tenye- 
        resre  
„F”  tenyeres pörgetés fonákra 
„A” megfogja a labdát  
 
„A” fonák gyors adogatás fonákra 
„F” alapállásból kifordul tenye- 
       rest pörget fonákra   
 
„A” fonák dropp fonákra  
„F”  megfogja a labdát  
 
„A” fonák gyors adogatás fonákra  
 „F” alapállásból kifordul tenye-  
       rest  pörget fonákra helyezve  
„A” fonák dropp fonákra  

lassú, az ütő-labda találkozásakor 
felgyorsul a mozdulat.  
 
Követelmény : 
-a  helyezkedés /lábmunka/ 
  harmonikus összekapcsolása a 
  karmunkával /hajlított térdek!/. 
 
 
 
 
A technikai elem végrehajtásának 
követelményei: 
 
-Az ütőt tartó kéz az asztalma- 
 gasság fölött várja a labdát. 
-Az érkező labdától függően meg- 
 választott ütőszöggel eltaláljuk 
 a labdát, majd szükség szerint  
 finom oldalirányú mozdulatot  
 hajtunk végre.  
 
  e l e m e k  ö s s z e k ö t é s e : 
 
- 1o sikeres gyakorlat után  
  feladatcsere.  
 
 
-1o sikeres gyakorlat után  
  feladatcsere.  
 
 
 
 
-A fogadó alapállásból sasszéval 
 helyezkedik tenyeresre, térdhajlí- 
 tás, pörgetés, testsúlyáthelyezés.  
-1o sikeres gyakorlat után csere.  
 
-Gyors kifordulás után a tenyeres 
  pörgetéshez szükséges kiinduló 
  helyzet felvétele, majd a tenye- 
  res pörgetés végrehajtása. 
-1o sikeres gyakorlat után csere.  
 
 
- A technikai elemek szabályos 
   végrehajtása. 
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„F” folyamatosan tenyerest pörget  
       fonákra helyezve  
� 5 percenként feladatcsere 

 
„A” fonák gyors adogatás középre  
„F”  alapállásból helyezkedik   „  
        majd tenyeres pörget fonákra 
„A” fonákkal droppol  középre  
„F”  folyamatosan tenyerest            
        pörget fonákra helyezve    
� 5 percenként feladatcsere 

 
„A” fonák gyors adogatás egye- 
       nesen  
„F” alapállásból helyezkedik az  
       érkező labdára, majd 
       folyamatosan tenyerest   
       pörget egyenesen   
„A” folyamatosan fonákkal  
        droppol egyenesre            
� 5 percenként feladatcsere  

 
„A” fonák gyorsadogatás fonákra  
„F” alapállásból kifordul tenye- 
       rest pörget fonákra helyezve  
„A” fonákkal droppol fonákra- 
       középre 
 „F” tenyerest pörget fonák ½  
       asztalról fonákra helyezve   
� 5 percenként feladatcsere  

 
„A” fonák gyors adogatás középre  
„F” alapállásból helyezkedik a  
       labdára tenyerest pörget  
       fonákra 
„A” fonákkal droppol középre- 
        egyenesen   
„F”  tenyerest pörget tenyeres ½  
        asztalról fonákra helyezve       
� 5 percenként feladatcsere 

 
„A” fonák gyors adogatás fonákra  
„F” alapállásból kifordul tenye-  
       rest pörget fonákra         
„A” fonákkal droppol: 

-fonákra – középre,  
-fonákra-tenyeresre –középre,  
  majd a gyakorlatot   
  folyamatosan ismételni    

„F”  tenyerest pörget 1x ½  aszta- 

 
 
 
 
- A lábmunka összekötése a technika 
  végrehajtásával.  
 
 
 
 
 
 
- Az egyenes pörgetéshez jobban ki  
  kell fordulni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
A helyezkedés összekapcsolása 
a tenyeres pörgetéssel:  
- törzsfordítás, súlypont-áthelyezés a  
  technika végrehajtásakor. 
 
 
 
 
 
- Könnyed, túlmozgás nélküli 
   lábmunka.  
 
- Szabályos technikai kivitelezés. 
 
 
 
 
 
 
- A lábmunka biztosítsa az  
   optimális kiinduló helyzetet 
   a pörgetés végrehajtásához.  
 
- 5 percenként feladatcsere.  
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       lon, 1x egész asztalon  
       folyamatosan  
                                  
„A” fonák gyors adogatás fonákra  
„F”  alapállásból kifordul tenye- 
        rest pörget folyamatosan  
        fonákra   
„A” fonákkal droppol tetszés  
       szerint fonák ½ asztalra  
� 5 percenként feladatcsere 
 

„A” fonák gyors adogatás tenye- 
        resre  
„F”  alapállásból helyezkedik az  
        érkező labdára, majd folya- 
        matosan tenyerest pörget 
        fonákra  
„A” fonákkal tetszés szerint   
       droppol tenyeres ½ asztalra        
� 5 percenként feladatcsere 

 
Tenyeres  pörgetés dropp- 
labdából helyezési feladatok 
 
- fonák oldalról - fonákra  
                          - középre  
                          - tenyeresre  
 
- középről          - középre 
                          - fonákra 
                          - tenyeresre  
 
- tenyeresről      - fonákra 
                          - középre 
                          - tenyeresre  
 
Tenyeres pörgetés dropplabdából: 
  -fonák oldalról tetszés szerint,  
 - középről tetszés szer int  
   helyezve, 
 - tenyeresről         „            „ 
 
Összetett gyakorlat: 
 
-Tenyeres 8-as pörgetés   
 dropp labdából = 
 
„A” fonákkal droppol  
       2x fonák ½ asztalra 
       fonákra- középre- fonákra- 

 
 
 
- Minimum 1o tenyeres pörgetés  
   elérése. 
 
 
 
 
 
 
- Minimum 1o tenyeres pörgetés  
   elérése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-A technikai elemek /pörgetés – 
 droppolás/ végrehajtásának  
 követelményei: 
- biztonság, 
- pontosság.  
 
 
 
 
 
 
 
- Irányítási és helyezkedési  
  követelmények.  
 
 
 
 
 
 
- A tenyeres pörgetés végrehajtá- 
  sakor a törzsfordítás, a testsúly- 
  áthelyezés megvalósuljon.  
 
- Az ütő a labdával a tetőponton,  
  vagy kissé előtte találkozzon. 
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       középre                       
       2x tenyeres ½ asztalra 
       tenyeresre- középre 
       tenyeresre- középre  
„F” tenyerest pörget az érkező 
       labdákra helyezkedve  
� 5 percenként feladatcsere   

 
„A” fonák gyors adogatás középre 
„F” alapállásból helyezkedik   „ 
       folyamatosan tenyerest 
       pörget fonákra helyezve 
„A” fonákkal droppol középre  
� 5 percenként feladatcsere 

 
„A” fonák gyors adogatás  
        tenyeresre helyezve  
„F”  alapállásból helyezkedik  
        az érkező labdára, folyama- 
        tosan tenyeres pörget 
        fonákra 
„A” fonákkal tenyeresre droppol 
� 5 percenként feladatcsere  
 

Fonák pörgetés tanulása 
dropplabdából: 
 
a./ A technikai elem gyakorlása 
    labda nélkül árnyékolással  
    Menete: 
    - Kiinduló helyzet, 
    - lábak állása, hajlított térdek, 
      szembe állva az asztallal,  
    - az alsókar párhuzamos az  
      asztal lapjával, az ütő az  
      asztallal hegyes szöget zár be, 
    - az alsókart könyökből az  
    asztal középvonala felé körív 
    formájában vezetjük, miköz- 
    ben a csuklóval felgyorsítjuk 
    az ütő és a labda találkozását. 
b./ A technikai elem gyakorlása 
     labdával: 
Az asztalra ejtett labda pörgetése 
- fonák oldalra helyezve  
- középre              „ 
- tenyeresre          „ 
 
Gyakorlása partnerrel: 
 

 
 
 
 
 
- Szabályos technikai végrehajtás.  
 
- Minimum 1o folyamatos pörgetés.  
 
 
 
 
 
-Minimum 1o folyamatos pörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A technika végrehajtásának szem- 
pontjai: 
- A labdát a tetőponton vagy kissé  
  előtte találjuk el.  
- Az ütővel vékonyan  húzunk rá a  
   labdára.  
- A mozdulat végrehajtásakor a  
   testsúly áthelyezése kifejező 
   legyen.  
- Jobbkezeseknél ballábról-jobblábra, 
  balkezeseknél pedig  jobblábról- 
  ballábra történjen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A leírtak szerinti végrehajtás. 
 
- A mozdulat végrehajtása ne  
   legyen gyors és merev. 
- Az ütő finoman találkozzon  
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„A” fonák gyors adogatás  
        fonákra helyezve  
„F”  fonák pörgetés fonákra  
„A” megfogja a labdát  
� 5 sikeres gyakorlat után 
     csere 

 
„A” fonák gyors adogatás középre 
„F”  helyezkedik az érkező  
        labdára 
       fonákot pörget fonákra  
„A” megfogja a labdát  
� 5 sikeres gyakorlat után 

csere  
 
„A” fonák gyors adogatás fonákra 
„F”  alapállásban várja a labdát  
        fonákot pörget fonákra  
„A” fonák dropp a fonákra  
„F”  megfogja a labdát és  
        feladatcsere 
 
„A” fonák gyors adogatás fonákra 
„F”  fonák pörgetés fonákra 
          2x  feladatcsere 
          3x           „ 
          4x           „ 
          5x           „ 
„A” fonákkal droppol fonákra  
 
„A” fonák gyors adogatás fonákra 
„F”  folyamatos fonák pörgetés  
„A” fonákkal droppol fonákra  
� 5 percenként feladatcsere  

 
A  t a n u l t  t e c h n i k a i    
- Tenyeres gyors adogatás 
- Fonák gyors adogatás  
- Tenyeres pörgetés  
- Fonák pörgetés  
- Fonák droppolás  
- Tenyeres droppolás  
 
„A” gyors adogatás fonákra 
„F”  fonák pörgetés fonákra  
„A” fonák dropp fonákra-középre 
„F”  l fonák  + 1 tenyeres pörgetés 
       2 fonák  + 2 tenyeres        „ 
       3 fonák  + 3 tenyeres        „ 
       fonákra helyezve  

  a labdával.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Szabályos végrehajtás.  
 
 
- Versenyszerűen gyakorolni!  
 
 
 
- Optimális kiinduló helyzet felvétele.  
- Testsúly áthelyezések.  
- A lábmunka és a karmunka  
  harmonikus összekapcsolása.  
- Minimum 1o folyamatos pörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
e l e m e k  ö s s z e k ö t é s e : 
 
 
 
 
 
 
 
A feladat végrehajtásakor kiemelt  
figyelmet kell fordítani: 
  - a technikai elem végrehajtásához 
    szükséges optimális kiinduló- 
    helyzetre,  
  - a pörgetések biztos, pontos, 
    szabályos végrehajtására. 
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„A” fonák gyors adogatás fonákra 
„F”  fonák pörgetés fonákra  
„A” fonák dropp 2 helyre:  
        fonákra – tenyeresre  
„F”  1 fonák + 1 tenyeres pörgetés 
        2     „    + 1       „             „ 
        3     „    + 1       „             „ 
� 5 percenként feladatcsere 

 
„A” fonák gyors adogatás fonákra 
„F”  alapállásból kifordul  
       tenyerest pörget fonákra  
„A” fonák dropp középre majd  
        2 x a fonák oldalra  
„F” 1 fonák + 2 tenyeres pörgetés 
       /az elsőt kifordulással, a 
       másodikat középre 
       helyezkedve/ a fonák oldalra  
       helyezve   
� 5 percenként feladatcsere  

 
„A” fonák gyors adogatás fonákra 
„F” 1 fonák + 3 tenyeres pörgetés 
       a fonák oldalra helyezve 
„A” fonák dropp1x fonákra, majd 
       tenyeresre – középre - 
       tenyeresre helyezve  
� 5 percenként feladatcsere   

„A” fonák gyors adogatás fonákra 
„F”  fonák – tenyeres pörgetések  
       3 fonák + 3  tenyeres  fonákra 
       2 fonák + 2  tenyeres       „ 
       1 fonák + 1  tenyeres       „ 
„A” fonák dropp a pörgető játé- 
        kos feladatának megfelelően  
� 5 percenként feladatcsere 

 
„A” fonák gyors adogatás fonákra 
        fonák dropp tetszés  
        szerint helyezve  
„F”  az érkező labdának megfele- 
        lően pörgetést alkalmaz  
        fonákra helyezve  
� 5 percenként feladatcsere  

 
„A” gyors adogatás fonákra  
 „F” az érkező labdának megfele- 
       lően pörgetést alkalmaz  
       tenyeresre helyezve  

 
- Az oldalirányú helyezkedéseknél  
  a láb kitámaszt, megállítja a mozgást. 
- Behajlított térdről indul a mozdulat,  
  az ütő vékonyan találja el a labdát, 
  a testsúly áthelyeződik a másik  
  lábra. 
 
- Labdamenetenként minimum  
  1o pörgetés elérése.  
 
 
- Követelmény a gyors kifordulás,  
  térdhajlítás, és a törzsfordítással  
  egyidejű testsúlyáthelyezés.  
 
 
- Labdamenetenként minimum  
  6 pörgetés elérése.  
  
 
   
 
- Labdamenetenként minimum  
  8 pörgetés elérése.  
 
 
 
 
 
 
 
- Labdamenetenként minimum 
  1o pörgetés elérése.  
 
 
 
 
Követelmény mindkét fél részéről: 
- a biztonság, 
- a pontosság.  
 
- Labdamenetenként minimum 
  6 pörgetés végrehajtása.  
 
 
- A lábmunka harmonikus összekap- 
  csolása a pörgetések végrehajtásá- 
  val. 
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„A” tenyeres dropp tetszés 
       szerint helyezve  
� 5 percenként feladatcsere 

 
„A” gyors adogatás fonákra  
„F”  fonák pörgetés szabadon 
        helyezve /egy-egy kifor- 
        dulás tenyeres pörgetés/ 
„A” az érkező labdának meg- 
        felelően fonákra droppol 
� 5 percenként feladatcsere 

 
„A” gyors adogatás tenyeresre 
„F”  tenyeres pörgetés szabadon 
        helyezve 
„A” csak a tenyeresre droppol 
� 5 percenként feladatcsere 

 
 
„A” gyors adogatás szabadon 
        helyezve,  
        droppol szabadon helyezve  
„F”  pörgetést alkalmaz  
        szabadon helyezve  
� 5 percenként feladatcsere 

 
A tanult technikai elemek  
gyakorlása adogatógéppel: 
1./Tenyeres pörgetés dropp lab- 
    dából  
    fonák oldalról fonákra helyezve 
    3o mp.-4o mp.-5o mp.-6o mp.- 
    cserével  
 
2./Fonák pörgetés dropp labdából 
    3omp. fonákra helyezve – 
     cserével  
 
3./Tenyeres pörgetés  
    dropp labdából fonák oldalról 
    3 fonákra-3 középre- 
    3 tenyeresre 
    2     „       2     „       2       „ 
    1     „       1     „       1       „ 
    3o mp.-4o mp.-5o mp.-6o mp.- 
    cserével  
 
4./Fonák pörgetés dropp labdából 
    3 fonákra-3 középre- 
    3 tenyeresre 

- Labdamenetenként minimum 
  6 pörgetés végrehajtása.  
 
 
- A kifordulások gyorsak legyenek, 
  a fonák pörgetéseket taktikusan 
  helyezze a sarkokról középre,  
  majd a sarkok irányába.  
 
- Labdamenetenként minimum 
  8 pörgetés elérése.  
 
- A droppoló játékos igyekezzen  
   laposan droppolni.  
- A pörgető játékos minden pörgetés  
  előtt a lehető legjobb kiinduló 
   lábállást vegye fel.  
- Minimum 1o pörgetés elérése.  
 
- Minimum 5 pörgetés elérése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
-A gyakorlatok  végrehajtásánál  
 lehetőség adódik a hibák kijavítására. 
 
 
 
 
- Helyezkedés: a lábak kiinduló  
  helyzete az adott technikai-elem  
  végrehajtásához. 

- az ütő kiinduló helyzete, 
- a rávezető szakasz,  
- az ütő – labda találkozása,  
- kivezető szakasz,  
- a mozdulat befejező pontja, 

ahol az ütő megáll.  
 
 
 
 
- A  gyakorlatok célja: 
      - a biztonság fokozása,  
      - a  pontosság növelése,  
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    4o mp. cserével  
 
5./Tenyeres pörgetés dropp 
    labdából középről  
   3 fonákra-3 középre- 
   3 tenyeresre 
   2     „       2      „      2       „ 
   1     „       1      „      1       „ 
   3o mp.-4o mp.-5o mp.-6o mp.- 
   cserével  
 
6./Fonák pörgetés dropp labdából 
    szabadon helyezve  
    5o mp. -cserével  
 
7./Tenyeres pörgetés  
    dropp labdából tenyeresről 
    3 fonákra-3 középre- 
    3 tenyeresre 
    2     „       2     „       2        „ 
    1     „       1     „       1        „ 
 
8./1 fonák + 1 tenyeres pörgetés 
    dropp labdából 2 helyről 
    3o mp.-45 mp.-6o mp.- 
     cserével  
 
9./Tenyeres pörgetés  
    dropp labdából,  
    fonák ½ asztalról  
    3o mp.-45 mp.-6o mp.- 
    cserével  
 
1o./ Tenyeres pörgetés  
       dropp labdából  
       tenyeres ½ asztalról  
       3o mp.- 45 mp.-6o mp.-  
       cserével  
 
11./ Fonákra kapott dropp labdát 
       fonákkal pörgeti szabadon  
       helyezve, tetszés szerint  
       kifordul, tenyerest pörget 
       szabadon helyezve  
 
-A tanult technikai-elemek  
 
 edzővel, vagy képzett   
 
 játékossal való gyakorlása  

      - a mozgás koordináció  
        magasabb szintre emelése,  
      - a lábmozgás és a karmozgás  
        harmonikus összekapcsolása, 
      - a fokozottabb terhelés melletti 
        szabályos technikai kivitelezés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A gyakorlatok végrehajtása  
 
  az előző követelményekben  
 
  leírtak figyelembevételével  
 
  történik.  
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 meggyorsítja a tanulók  
 
 fejlődését. Kevesebb hibát 
 
 vétenek, folyamatosabb a  
 
 gyakorlás, a hibajavítás  
 
 azonnal megtörténhet.  
 
FELMÉRÉS A TANULT  
TECHNIKAI ELEMEKBŐL: 
 
a./ Tenyeres pörgetés droppból: 
  - fonákról      - fonákra  helyezve  
  - középről      -      „              „ 
  - tenyeresről  -      „              „ 
  - tenyeresről  - tenyeresre    „ 
  - tenyeresről  - középre        „ 
  - fonák ½ asztalról               „ 
  - tenyeres ½ asztalról           „ 
 
b./ Fonák pörgetés droppból: 
   - fonákról    - fonákra helyezve 
   - fonákról    - középre         „ 
   - fonákról    - tenyeresre     „ 
   - fonákról - fonákra -középre    „ 
   - fonákról - fonákra-tenyeresre „  
 
 
c./ Kétoldali pörgetések  
     összekötése droppból:  
   - 1 fonák + 1 tenyeres  
   - 1 fonák + 2 tenyeres  
      /kifordulással/ 
   - 3 fonák + 1 tenyeres  
   - 2 fonák + 1 tenyeres 
   - 1 fonák + 1 tenyeres  
   - 1 fonák + 3 tenyeres 
   - 1 fonák + 2 tenyeres 
   - 1 fonák + 1 tenyeres  
 
Technikai elemek oktatási  
anyaga 7-8-éves LÁNYOK 
              r é s z é r e: 
 
„A” ADOGATÁSOK: 
 
-Fonák alulnyesett adogatás  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     É r t é k e l é s: 
1./ Gépnél 1 perc alatt 6o-as  
     sebességnél max. 5 hiba.  
2./ Edzővel, vagy haladó játékossal 
     5 kísérlet, min. 1o-es átlag. 
3./ Tanulók egymással  
     5 kísérlet min. 7-es átlag.  
 
 
    É r t é k e l é s: 
1./Gépnél 1 perc alatt 6o-as  
    sebességnél max. 1o hiba.  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal  
    5 kísérlet, min. 9-es átlag.  
3./Tanulók egymással   
    5 kísérlet, min. 6-os átlag.  
 
    É r t é k e l é s: 
1./ Gépnél 1 perc alatt 6o-as 
     sebességnél max. 15 hiba.  
2./ Edzővel, vagy haladó játékossal 
     5 kísérlet, min.8-as átlag.  
3./ Tanulók egymással  
     5 kísérlet, min. 6-os átlag.  
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-Tenyeres gyors          „ 
-Fonák     gyors           „ 
-Tenyeres alulnyesett  „ 
 
„B” ADOGATÁSOK   
      FOGADÁSA: 
 
-Fonák alulnyesett adogatást  
 fonák nyeséssel  
-Tenyeres gyors adogatást  
 tenyeres – fonák kontrával 
-Fonák gyors adogatást  
 fonák – tenyeres kontrával  
-Tenyeres alulnyesett adogatást 
 tenyeres- fonák nyeséssel  
 
„C” KONTRA-ÜTÉSEK: 
 
-Tenyeres kontra  
-Fonák kontra  
-Tenyeres- fonák kontra 
 összekötés 
 
 
„D” LABDATARTÁS: 
 
-Fonák labdatartás 
-Tenyeres labdatartás  
-Fonák- tenyeres labdatartás  
 összekötése  
 
A labdaérzéket fejlesztő 
gyakorlatok azonosak a fiúkéval   
 
Fonák nyesett adogatás 
 
  a./ Gyakorlása labda nélkül:  
    - a mozdulat árnyékolása,  
    - a labda feldobásának és  
      elkapásának gyakorlása,  
    - a lábak állása  
  b./ Gyakorlása labdával  
     - az asztalra ejtett labda  
       áttolása a másik térfélre, 
       feladatcsere 
     - szabályos adogatással  
       végrehajtva,  
       oldalazó sasszé mozgással  
       összekötve  
       feladatcsere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A technika végrehajtásának  
követelményei: 
- kis terpeszállás, a labdát feldobó  
  kéz felé kissé elfordulunk, a test- 
  súly a labdát feldobó kéz felöli  
  lábról átkerül a másikra, miközben 
  az adogató mozgást végrehajtjuk.  
- A kar a test előtt behajlítva van,  
  az ütőt kb.45 fokos szögben kifor- 
  dítva tartjuk. 
- Az ütőt előre és lefelé irányítva kis 
  körívben vezetjük az asztal középvo- 
  nala felé, a labdával a tetőponton,  
  vagy kissé utána a leszállóágon  
  találkozik, a labda alsó körívénél 
  végezve a nyeső mozdulatot.  
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  c./ Szabályos adogatás, a  
       fogadó visszanyesi, az  
       adogató megfogja a labdát 
       és ismétli a feladatot a labda  
       helyezésével,  
       a fogadó fél helyezkedik az 
       érkező labdára  
 
Gyakorlatok a fonák nyesett  
adogatás, és a fonák labdatartás 
összekötésével: 
 
„A” fonák nyesett adogatás  
        fonákra helyezve  
„F”  fonák nyesés fonákra  
„A” fonák nyesés fonákra   
„F”  megfogja a labdát,  
       feladatcsere  
 
„A” fonák nyesett adogatás  
        fonákra helyezve  
„F”  fonák nyesés középre  
„A” helyezkedik, fonák nyesés  
        középre   
„F”  fonák nyesés fonákra  
„A” fonák nyesés fonákra  
„F”  megfogja a labdát és csere  
 
 
 
 
„A” fonák nyesett adogatás  
„F” fonák nyesett fogadás  
„A”-„F” fonák labdatartás  
        mindkét fél részéről  
 
„A” fonák nyesett adogatás  
„F”  fonák nyesés fonákra - 
        középre 
„A” fonákra helyezi a labdát  
       - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” fonák nyesett adogatás  
„F”  fonák nyesés  
        3 fonákra - 1 középre  
        2 fonákra - 1 középre  
        1 fonákra - 1 középre  
        majd a feladatot elölről ism. 
„A” csak a fonákra nyesi a labdát 
        - 5 percenként feladatcsere  

 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmény: 
- Szabályos adogatás.  
- A lábmozgás összekötése  
  a technikai végrehajtással. 
- Vékonyan találkozik az  
   ütő a labdával.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Biztonság, pontosság növelése.  
 
-Hosszú labdamenetek /3o-4o/ 
 elérése.  
 
-Minimum 2o-3o érintéses labda- 
 menetek.  
 
 
 
 
-Minimum 2o-25 érintéses  
 labdamenetek.  
 
 
 
 
 
 
 
-Minimum 15-2o érintéses  
 labdamenetek.  
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„A” fonák nyesett adogatás  
„F”  fonákkal tetszés szerint  
        helyezi a labdát fonák ½ 
        asztalra  
„A” csak a fonákra nyesi a  
        labdát  
       - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” fonák nyesett adogatás  
„F”-„A” tetszés szerint helyezi 
       a labdát fonák ½ asztalra  
 
„A”– „F” mindkét fél részéről 
        fonák labdatartás fonák ½ 
        asztalra, amikor kedvező 
        /rövid/ labda érkezik, rövid 
        ejtés mindkét fél részéről, 
        majd éles hosszú nyeséssel 
        folytatódik a gyakorlat 
 
Tenyeres gyors adogatás  
 tanulása 
 

Menete 
 -A labda feldobásának gyakor- 
  lása az asztal mellett.  
- A lábak állása – az ütőt fogó 
  kéz felőli láb kissé hátrább van. 
- Tenyeres kontra mozdulatának 
  árnyékolása: 
     - a könyökből behajlított kar  
      a test oldalvonalától, az asz- 
      tal magasságából indul el, 
      majd egy ölelő mozdulathoz  
      hasonlóan megy keresztbe  
      az ellenkező váll irányába.  
 
Gyakorlása labdával: 
„A” tenyeres gyors adogatást  ad 
       - tenyeresre 
       - középre 
       - fonákra  
„F” megfogja a labdát,  
      feladatcsere  
 
„A” fonák oldalról kifordulva  
        tenyeres gyorsat adogat 
        - fonákra helyezve  
        - középre          „ 

 
 
 
 
 
-Minimum 15 érintéses  
 labdamenetek.  
 
 
-Minimum 1o-15 érintéses  
 labdamenetek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Szabályos adogatás.  
 
- A mozdulat végrehajtásakor  
  testsúlyáthelyezés.  
 
 
 
- Az ütővel úgy ráfordítani a 
 labdára, hogy 

- ne menjen a hálóba a labda,  
- ne legyen magas a labda,  
- a másik térfélen asztalt érjen, 

      -    a  megjelölt  helyre menjen.  
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        - tenyeresre      „ 
 „F”  megfogja a labdát,  
        feladatcsere 
 
- Tenyeres gyors adogatás  
   mindkét fél részéről szabadon  
   helyezve.  
 
Tenyeres kontraütés: 
 
- Kiinduló állás: kényelmes, laza 
  terpeszállás, az ütőt tartó kéz- 
  felöli láb hátrább helyezkedik el  
  a testsúly erről a lábról – a moz- 
  dulat végrehajtásakor átkerül  
  az ellenkező lábra. 
  Az asztaltól való távolság a  
  tanuló magasságától függ.  
- Az ütő vezetése azonos a  
  tenyeres gyors adogatáséval, 
  a felszálló-ágon, vagy a tető- 
  ponton találkozik a labdával. 
 
Gyakorlása labdával: 
„A” tenyeres gyors adogatás  
        tenyeresre helyezve  
„F”  tenyeres kontraütés 
„A” tenyeres kontraütés  
„F”  megfogja a labdát,  
       feladatcsere  
 
- Tenyeres gyors adogatás után  
  folyamatos tenyeres kontraütés  
  mindkét fél részéről tenyeresre 
  helyezve.  
 
„A” fonák oldalon kifordul  
        tenyeres gyors adogatást 
        ad a fonák oldalra  
„F”  alapállásból kifordul folya- 
        matos tenyeres kontrát üt 
        a fonák oldalra helyezve  
„A” folyamatosan tenyerest 
        kontrázik a fonák oldalra, 
        - 5 percenként feladatcsere 
 
„A” tenyeres gyors adogatást ad 
       középre, majd 2 helyre  
       középre - tenyeresre  
       irányítja a tenyeres kontrát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Optimális kiindulóhelyzet.  
 
- A tanultak szerinti ütővezetés  
  testsúly áthelyezéssel.  
 
 
 
 
- A lábmozgás és az ütővezetés  
  hibáinak kijavítása.  
- Labdamenetenként 3o-5o ütést 
  /fejenként/ elérni.  
 
- Gyors kifordulás, a mozdulat  
   végrehajtásakor törzsfordítás  
   testsúly áthelyezéssel.  
 
- Labdamenetenként 3o-5o ütést 
   /fejenként/ elérni.  
 
 
 
 
- Labdamenetenként 2o-4o ütés 
  /fejenként/ elérése. 
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„F” tenyerest kontrázik 2 helyről 
      középre helyezve a labdát,  
      -5 percenként feladatcsere 
 
„A” tenyeres gyors adogatás  
       fonákra helyezve, majd  
       tenyerest kontrázik  
       fonák ½ asztalra szabadon  
       helyezve  
„F” alapállásból kifordul  
       tenyerest kontrázik fonák 
       ½ asztalról tenyeresre  
       helyezve,  
       - 5 percenként feladatcsere 
 
 
- Tenyeres kontra mindkét fél  
   részéről fonák ½ asztalról 
   szabadon helyezve.  
 
- Tenyeres kontra mindkét fél 
   részéről tenyeres ½ asztalról  
   szabadon helyezve. 
 
„A” tenyeres kontra   
       tenyeres ½ asztalról  
       egyenesen helyezve  
„F”  kifordul tenyerest  
        kontrázik, fonák ½ asztalról 
        egyenesen helyezve  
            
 
Fonák gyors adogatás menete 
- Lábak kiinduló helyzete. 
- Az ütő helyzete a könyökből 
   behajlított alsó kar vízszintes az 
   asztal lapjával, az asztal 
   magasságában helyezkedik el. 
- A feldobott labdát úgy ütjük 
  meg, hogy az alsó kart kö- 
  nyökből előre az asztal közép- 
  vonala felé körív mozgással 
  vezetjük, miközben a csuklóval 
  ráborítunk a labdára.  
- Az ütő elől, a játszó kéz váll- 
  magasságában áll meg.  
- Gyakorlása árnyékolással.  
 
Gyakorlása partnerrel:  
- Fonák gyors adogatás mindkét 

 
- Labdamenetenként 2o-4o ütés  
  /fejenként/ elérése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pontra való játék, pontonként  
   adogatás – csere.  
 
 
- Pontra való játék, pontonként 
  adogatás - csere. 
 
 
- Pontra való játék, játszmánként  
  feladatcsere. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Szabályos adogatás. 
  
- Követelmény: - biztonság,  
                          - pontosság,  
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  fél részéről helyezési 
  feladatokkal: 

- fonákra helyezve  
- középre      „ 
- tenyeresre  „ 

- Fonák gyors adogatás összeköté- 
  se tenyeres kontraütéssel: 
 
„A” fonák gyors adogatás fonákra 
„F” alapállásból kifordul  
       tenyerest kontrázik, 
       feladatcsere 
 
„A” fonák gyors adogatás  
        középre 
„F”  helyezkedik az érkező labdá- 
        ra, tenyerest kontrázik,  
        feladatcsere 
 
„A” fonák gyors adogatás  
        tenyeresre  
„F”  helyezkedik az érkező labdá- 
       ra, tenyerest kontrázik,  
       feladatcsere  
 
Fonák kontraütés  tanulása    
 
- A mozdulat megegyezik a  
  fonák gyors adogatáséval, 
- az ütő felszálló-ágban találkozik 
  a labdával, a csukló megfelelő 
  mozgatásával elősegítjük: 
 ~ a labdára való ráborítást, 
 ~ fokozni lehet a labda 
    lendületét, gyorsaságát, 
 ~ növelni lehet a helyezési  
    pontosságot.  
 
Rávezető gyakorlatok: 

- árnyékolás, 
- karika hajítás,  
- gumikerék hajtása stb. 

 
Gyakorlása társsal: 
„A” fonák gyors adogatás fonákra 
„F”  fonák kontraütés            „ 
„A” megfogja a labdát  
       1o sikeres fonák kontra  
         után feladatcsere  
 

                          - ne legyen magas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Követelmény a technika végrehaj- 
   tásánál: 
 
      ~ Az optimális kiinduló helyzet  
         biztosítása  
                   - a lábak állása,  
                   - az ütő helyzete,  
                   - a technika végrehajtá- 
                      sával egyidőben a  
                      testsúly áthelyezése  
                      megtörténjen.  
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„A” fonák gyors adogatás fonákra 
„F”  fonák kontraütés           „ 
„A” fonák kontraütés           „ 
„F”  megfogja a labdát és csere 
 
„A” fonák gyors adogatás fonákra 
       folyamatos fonák kontraütés 
„F” folyamatos fonák kontraütés 
       fonákra helyezve  
       labdamenetenként adogatás - 
       csere  
 
Fonák kontraütés összekötése 
tenyeres kontraütéssel 
 
„A” fonák gyors adogatás fonákra 
        folyamatos fonák kontra, 

  fonákra- középre helyezve 
„F”  1 fonák, 1 tenyeres 
        kontraütés 
        fonákra helyezve  
        - 5 percenként feladatcsere 
 
„A” fonák gyors adogatás fonákra 
       folyamatos fonák kontra  
       középre-tenyeresre helyezve 
„F” 1 fonák, 1 tenyeres kontra  
       fonákra helyezve  
       - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” fonák gyors adogatás fonákra 
„F” folyamatos fonák kontra  
       fonákra-tenyeresre helyezve 
„F” 1 fonák, 1 tenyeres kontra 
       fonákra helyezve  
       - 5 percenként feladatcsere 
 
 „A” fonák gyors adogatás 
fonákra 
       fonák kontra:  
       3 fonákra - 1 középre 
       2       „      - 1 tenyeresre  
       1       „      - 1 középre 
„F” az érkező labdának megfele- 
      lően kontraütést hajt végre 
      fonákra helyezve  
 
„A” fonák gyors adogatás fonákra 
       folyamatosan fonákkal üt  
       a fonák oldalra  

 
 
- Fonák kontraütés gyakorlása  
  4o-5o folyamatos ütés eléréséig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Az oldalváltás után az optimális  
  kiinduló helyzet felvétele. 
 
 
 
- A lábmozgás harmonikus össze- 
  kötése a technikai végrehajtással. 
 
 
- Labdamenetenként /fejenként/ 
  2o-25 ütés elérése.  
 
- Labdamenetenként /fejenként/ 
  2o-25 ütés elérése.  
 
 
 
 
 
 
- Labdamenetenként /fejenként/ 
  2o ütés elérése.  
 
- Labdamenetenként 15 ütés  
  /fejenként/ elérése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Labdamenetenként 1o ütés  



 35

„F” folyamatos fonák kontra, 
       a megfelelő labdára kifordul 
       tenyeressel kontrázik a fonák 
       oldalra  
„A” kiforduláskor lefordít a  
       tenyeres oldalra, majd a  
       gyakorlat kezdődik elölről  
       - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” gyors adogatás fonákra  
       fonák kontra szabadon 
       helyezve 
„F” az érkező labdának megfele- 
       lően kontraütést hajt végre  
       fonákra helyezve  
       - 5 percenként feladatcsere 
 
„A” gyors adogatás fonákra, 
       tenyeres, vagy fonák kontra 
       szabadon helyezve  
„F” az érkező labdától függően 
       kontrázik középre helyezve  
       - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” gyors adogatás fonákra  
        tenyeressel kontrázik  
        szabadon helyezve  
„F”  az érkező labdától függően  
        kontrázik tenyeresre 
        helyezve 
        - 5 percenként feladatcsere  
 
- Gyors adogatás - mindkét  
  fél részéről kontraütés  
  szabadon helyezve 
  Pontonként adogatás – csere.  
 
Tenyeres nyesett adogatás 
tanulás menete 
- viszonylag szűk terpeszállás, 
- az asztalhoz viszonyítva az  
  ütőt tartó kéz felé a törzs el- 
  fordul,  
- az ütőt fogó kar könyökben 
  hajlított, a csukló hátrafelé 
  feszül,  
- a mozdulat nagyjából a váll 
  magasságából indul el, az  
  ütő a labda alsó ívét találja el 
  majd előre és keresztirányú  

  /fejenként/ elérése.  
 
 
 
 
 
 
- Labdamenetenként 1o ütés elérése. 
 
 
 
 
 
 
- Labdamenetenként 1o ütés elérése.  
 
 
- Játszmákat játszani, 2 pontonként 
  adogatás – cserével. 
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  mozgást végzünk.  
 
Gyakorlása: 
- labda nélkül árnyékolással,  
- labdával, a szabályos  
  adogatásnak megfelelően, 
  társsal.  
 
- Az egyik fél adogat, a másik 
  megfogja a labdát és csere.  
   
- Tenyeres nyesett adogatások  
   helyezési feladatokkal:  

- tenyeresre helyezve 
- középre         „ 
- fonákra         „ 

 
Tenyeres labdatartás /nyesés/ 
tanulása 
 

Menete 
- mindkét láb térdben és bokában 
  behajlik, kissé jobb felé 
  /jobbkezes/ elfordulunk, 
  a testsúly a jobb lábon van  
- az alkar vízszintes az asztal  
   lapjához viszonyítva, az ütő 
   hátrafelé dől, a mozdulat ebből 
   a helyzetből, az asztal 
   magasságából indul el, az ütő  
   lapja a labda alsó ívét találja  
   el, majd a test előtt az asztal 
   felezővonala felé mozog és  
   áll meg.  
 
Rávezető gyakorlatok: 

- árnyékolás,  
- gumikerék hajtása.  

 
Gyakorlása: 
„A” tenyeres nyesett adogatás 
„F”  tenyeres nyesés  
„A” tenyeres nyesés  
„F”  megfogja a labdát, csere  
 
„A” tenyeres nyesett adogatás  
       a fonák oldalról - tenyeresre 
                                 - középre 
„F” alapállásból helyezkedik  az 
       érkező labdára, majd  

 
 
- Az adogatás végrehajtásakor  
  a láb és a karmozgás harmonikus 
  együttműködésére kell törekedni. 
 
 
 
 
 
 
 
- A technikai elem végrehajtásánál  
  kiemelt figyelmet kell fordítani: 
   - a test súlypontjának áthelyezésére 
     a mozdulat végrehajtásával  
     egyidőben,  
   - a kiinduló helyzetből lassan  
     vezetjük az ütőt a labdára, majd 
     a találkozáskor kissé felgyorsul, 
     az ütő szinte alávág a labdának.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Labdamenetenként 2o-3o nyesés  
  elérése /fejenként/. 
 
 
 
 
 
- Labdamenetenként  2o-25 nyesés  
   elérése  / fejenként / 
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       tenyeressel visszanyesi, 
       és felveszi a kiinduló hely- 
       zetet 
       - 5 percenként feladatcsere 
- mindkét fél részéről tenyeres  
  labdatartás, labdamenetenként 
  adogatás – csere.  
 
Fonák és a tenyeres  labdatartás 

/nyesés / ö s s z e k ö t é s e : 

 
„A” nyesett adogatás fonákra,  
        fonák nyesés  
        fonákra -tenyeresre helyezve 
„F”  1 fonák + 1 tenyeres nyesés 
        fonákra helyezve  
        -5 percenként feladatcsere 
 
„A” nyesett adogatás fonákra, 
       fonák nyesés  
       fonákra – középre  
„F” két fonák nyesés helyezke- 
       déssel középre, vagy  
       1 fonák – 1 tenyeres nyesés  
       fonákra helyezve  
       - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” nyesett adogatás tenyeresre, 
       fonák nyesés  
       tenyeresre - középre  
„F” két tenyeres nyesés helyez- 
       kedéssel középre, vagy  
       1 tenyeres – 1 fonák nyesés 
       fonákra helyezve  
       - 5 percenként feladatcsere  
„A” nyesett adogatás, fonák 
       nyesés szabadon helyezve  
„F” az érkező labdának megfe- 
       lelően nyesi vissza a labdát  
       - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” nyesett adogatás, tenyeres 
       nyesés szabadon helyezve 
„F” az érkező labdának megfe- 
       lelően nyesi vissza a labdát  
       tenyeresre helyezve  
       - 5 percenként feladatcsere  
- Nyesett adogatás, az érkező 
  labdától függően mindkét fél  

 
 
- Labdamenetenként 2o-3o nyesés  
   elérése.  
 
 
 
 
 
 
- Labdamenetenként 2o-3o nyesés  
   elérése. 
 
 
 
 
- Labdamenetenként 15-2o nyesés  
   elérése.  
 
 
 
 
- Labdamenetenként 15-2o nyesés  
   elérése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- A helyezkedés és a technikai elem  
  végrehajtása  harmonikus összhang- 
  ban valósuljon meg.  
- Minimum 1o-15 nyesés elérése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1./ Gépnél 1 perc alatt 6o-as sebesség 
     /maximum: 4-6 hiba/  
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  nyesi a labdát – fonákkal, vagy 
  tenyeressel - szabadon helyezve.  
    
   

FELMÉRÉS A TANULT 
TECHNIKAI ELEMEKBŐL 

7-8 – éves L Á N Y O K N A K 
 
a./ Tenyeres kontraütés: 
   - tenyeresről - tenyeresre 
   - középről - fonákra -tenyeresre 
   - tenyeres ½ asztalról - fonákra 
   - fonák ½ asztalról - fonákra  
 
b./ Fonák kontraütés: 
   - fonákról  -  fonákra helyezve 
   - fonákról  -  fonákra - középre 
   - fonákról - fonákra - tenyeresre 
   - fonák ½ asztalról - fonákra  
 
c./ Kontraütések összekötése: 
- 1 fonák + 1 tenyeres - fonákra  
- 1 fonák + 2 tenyeres /kifordulás/ 
- 3 fonák + 1 tenyeres 
  2 fonák + 1 tenyeres 
  1 fonák + 1 tenyeres  
- 1 fonák + 3 tenyeres 
  1 fonák + 2 tenyeres 
  1 fonák + 1 tenyeres 
 
III./  TAKTIKA 
- A taktika jelentősége, szerepe 
  az asztalitenisz játékban.  
- Egyszerű taktikai feladatok a  
  tanult technikai elemek   
  alkalmazásával. 
- Kontraütések taktikai 
  megoldásai. 
- Pörgetések /droppból/ taktikai 
  megoldásai.  
- Nyesések taktikai megoldásai. 
 
IV./ ELMÉLET  
- Az asztalitenisz története a 
kezdet kezdetén. 
- Az edzéssel kapcsolatos  
  tudnivalók. 
- Alapvető egészségügyi 
   ismeretek. 
- A labda röppályája. 

2./ Edzővel, vagy haladó játékossal 
     /5 kísérlet átlaga: 15-25 sikeres/ 
3./ Tanulók egymással  
     /5 kísérlet átlaga: 1o-2o sikeres/ 
 
1./ Gépnél 1 perc alatt 6o-as sebesség 
     /maximum: 3-5 hiba/  
2./ Edzővel, vagy haladó játékossal 
    /5 kísérlet átlaga: 25-3o sikeres/ 
3./ Tanulók egymással  
     /5 kísérlet átlaga: 15-25 sikeres/ 
 
1./ Gépnél 1 perc alatt 6o-as sebesség 
     /maximum: 5-8 hiba/  
2./ Edzővel, vagy haladó játékossal  
     /5 kísérlet átlaga: 2o-25 sikeres/ 
3./ Tanulók egymással  
     /5 kísérlet átlaga: 1o-15 sikeres/ 
 
 
 
- A labda tudatos irányítása, a  
  partner oldal, és mélységmozgásra 
  kényszerítése. 
- Különböző „falsok” alkalmazása. 
 
- A partner gyengébb oldalának  
   következetes megjátszása. 
 
-  Váratlan oldalváltások.  
 
- Rövid és hosszú nyesések 
   alkalmazása  
 
 
- Ismerje az asztalitenisz eredetét. 
  Kezdeti időszak felszerelései: 
  ütő, labda, és asztal.  
- Ismerje az asztalitenisz 
   magyarországi megjelenését. 
- A felszerelés gondozása, tisztántar- 
  tása.  
- Tisztálkodás, öltözködés, étkezés. 
- Felszállóág - tetőpont - leszállóág. 
 
- Előre- hátra-oldal irányú forgások. 
 
- A ragasztással kapcsolatos 
   tudnivalók. 
- El tudja mondani a technikai elem  
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- A labda mozgásirányai. 
- Az ütőborítás cseréje. 
- A tanult technikai elemek 
  értelmi elsajátítása.  
 
V./  VERSENYEZTETÉS 
- A tanult technikai elemekből  
  havonta háziverseny rendezése. 
 

  végrehajtásának fázisait.  
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Évfolyam: 3-4. Korosztály: újonc  

 

Cél: 

• A korosztálynak megfelelő általános fizikai képességek kialakítása. 
• A keringési és légzési szervek továbbfejlesztése, oxigén hiány nélküli aerob körülmények 
• között.  
• A tanult technikai elemek követelményszerinti elsajátítása. Stílus kialakítása a tanuló ké- 
• pességeinek figyelembevételével – támadó asztalközeli, vegyes – kissé hátrábbról, 
• védekező – a játéktér minden pontjáról való játék. 
 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 
 
I./K É P E S S É G F E J L E S Z T É S   
 
1./ Állóképesség fejlesztés 
 
- Tartós futás egyéni iramban 
   legalább 7-8 percen keresztül 
   folyamatosan, megállás nélkül.  
- Futás összetett feladatokkal - sarok- 
  emelés, térdemelés, felugrások. 
- Futás iram – és irányváltoztatással  
  párokban végzett együttes 
  feladatokkal – jelre helycsere, társ 
  körbefutása, stb.  
- Futás akadálypályán, az akadályok 
  számának és magasságának változ- 
  tatásával – babzsák, medicinlabda, 
  pad, zsámoly, stb. 
 
2./ Gyorsaság fejlesztés 
 
- Gyorsfutás 25-6o m-en. 
- Futás sarok- és térdemeléssel.  
- Futás a lépéshossz változtatásával. 
- Futás karikából-karikába történő 
   lépéssel. 
- Futások akadályok felett. 
- Futás cikk-cakkban. 
- Futószökkenésből átmenet gyors- 
  futásba.  
 
3./ Reakció – és  cselekvésgyorsaság 
     fejlesztés  
 
- Reagálás vezényszóra, jelekre  

 
 
 
 
 
- Legyen képes 7 percen  keresztül 
  egyenletes iramban megállás 
  nélkül futni.  
 
- Az összetett futó feladatok  
  pontos végrehajtása. 
 
- A 2ooo m-es futás követelménye. 
  
  Fiú:       8,2    - 15,3    perc  
  Lány:    8,5    - 18,o       „ 
 
 
 
 
 
- 6o m-es síkfutás teljesítése: 
 
  Fiú:       8,2   -   15,o  mp. 
  Lány:    8,2   -   15,5  mp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A rajtok minél rövidebb 
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  mozgás közben.  
- Indulások különböző testhelyze- 
  tekből 5, 1o, 15 m-en.  
- Futás körben jelre különböző  
  feladatok végrehajtása – irányváltoz- 
  tatás, felugrás, megállás, valamilyen 
  testhelyzet felvétele. 
- Átfutások társak által hajtott  
  ugrókötél alatt – egyénileg és  
  társsal is. 
 
4./ Erőfejlesztés  
 
- Kar-, has-, hát-, oldal – és  láb- 
  izom erősítő gyakorlatok. 
- 4-8 ütemű szabad – és kéziszer  
  gyakorlatok – ugrókötél, medicin- 
  labda /1 – 2 kg-os/, kézisúlyzó 
  1 kg-os, pad, zsámoly. 
- Guggolótámaszban lábmozgások, 
  karmozgások – kézzel lépegetés  
  előre és vissza. 
- Fekvőtámaszban kar – és 
  lábmozgások helyben, oldalra, 
  mellső és hátsó fekvőtámaszok.  
- Kúszó-, mászó feladatok szerek  
  igénybevételével is – padon, zsá- 
  molyon stb.  
- Hanyattfekvésben hasizom  erősítés 
  szerek felhasználásával medicinlab- 
  da, kézisúlyzó stb.  
- Ülésben, hanyattfekvésben láb – és 
  törzsemelések előre, oldalra. 
- Oldalon fekvésben láb-, és törzs- 
  mozgások.  
- Hason fekvésben kar-, törzs– és  
  lábemelések.  
- Állásban, guggolásban szökdelések  
  helyben, mozgás közben, és szerek 
  felhasználásával.  
 
5./  Ügyesség- fejlesztés  
 
a./ Általános 
 
- Mindkét oldali végtag fejlesztése. 
- Dobások különböző méretű labdák- 
  kal egy, és két kézzel, különböző 
  dobásmódokkal - alsó, ill. felső -, 
  a dobás irányával szemben, vagy  

 
idő alatti végrehajtása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A különböző izomcsoportok 
 

teherbíró képességének 
 

fokozatos növelése. 
 
 
 
- A motoros próbák követelménye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Legyen képes különböző 
  méretű labdákkal a kijelölt  
  távolságra és célra   
  6 kísérletből minimum 3-szor 
  helyes találatot elérni . 



 42

  oldalt elhelyezkedve. 
- Dobások távolba, célba, mozgó  
   tárgyra – helyből, ill. mozgásból. 
- Labdapattogtatás helyben 
   különböző testhelyzetekben.  
 
b./  Speciális 
 
- Pingpongütővel és labdával vég- 
  zett gyakorlatok jobb és bal kézzel 
  egyaránt. 
- Párban – az egyik irányít a párja  
  utánozza a feladatokat.  
- Pingponglabdát az ütővel célba 
  ütni - fonák és tenyeres oldallal. 
 
- Ezenkívül a 7-8 évesek gyakorlatai- 
  nak pontosabb és magasabb szinten 
  való végrehajtása.  
 
 
6./Izületi mozgékonyság -fejlesztés 
    izomnyújtás és lazítás 
  
- Nyújtó – és lazító hatású   
  szabadgyakorlatok – statikus és 
  dinamikus - mozgásokkal.  
 
- A gyakorlatok megegyeznek a  
  7-8 éves korosztálynál leírtakkal! 
 
7./ Testnevelési játékok  
 
FOGÓJÁTÉKOK 
 
Megegyezik a 7-8 éves 
korosztálynál leírtakkal . 
 
EGYÉB JÁTÉKOK 
- tűz, víz, repülő 
- fekete – fehér 
- „őrbácsi” 
- zsámolylabda 
- labdacica különböző testhely- 
  zetekből 
- célbadobó versenyek 
- sor – és váltóverseny 
- szabadulás a labdától 
- valamint a 7-8 éveseknél tanult 
  játékok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Az izomzat nyújthatóságának 
  és az izületi mozgékonyság 
  határának növelése.  
 
 
 
 
 
 

- Alakuljon ki a játék 
irányítására való törekvés. 
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8./ Teljesítménymérés, értékelés 
 
a./ Aerob  állóképesség  mérése 
1. Cooper-teszt /m/ 
 
2. 2ooo m-es futás /perc/ 
 
b./ Motorikus  próbák 
1. Helyből távolugrás /cm/  
2. Egykezes labdalökés /m/ - /2kg/ 
3. Kétkezes dobás hátra  „         „ 
4. Mellső fekvőtámasz  
     karhajlítás-nyújtás /db./  
5. Hanyattfekvésből felülés /db-perc/ 
6. Hasonfekvésből törzsemelés   
    1 perc/db 
7. 4 ütemű fekvőtámasz 1perc/db 
 

A feladatok részletes ismertetése 
az 1-es számú mellékletben 

található. 
 
c./ Speciális felmérő és gyakorló 
     feladatok 
 

A feladatok részletes ismertetése 
az 1-es számú mellékletben 

találhatók. 
 

A feladatok végrehajtása a 
7-8 éves korosztálynál leírtakkal 

azonos. 
 
 II./ TECHNIKA  
 
A tanult technikai elemek  
i s m é t l é s e (F I Ú K) 
 
A/ ADOGATÁS  
- Tenyeres „gyors” adogatás 
- Fonák          „              „ 
 
B/ FOGADÁS 
- Tenyeres egyszerű droppal  
- Fonák           „              „ 
 
C/  PÖRGETÉS  
- Tenyeres pörgetés dropp labdából 
- Fonák pörgetés dropp labdából 

 
 
 
Fiú:     13oo m /min./ - 27oo m /jó/ 
Lány:  12oo m    „      - 24oo m /jó/ 
 
Fiú:      15,3o / min./-  8,2o   / jó / 
Lány:    18,oo     „   -   8,5o      „ 
 
          Fiú:                 Lány: 
    13o - 19o cm         12o - 18o cm 
   3,oo - 8,oo m         3,oo - 5,5o m 
   3,oo - 7,5o m         3,oo - 6,oo m  
 
      12  - 25  db           1o  -   16 db 
      25  - 32  db           18  -   25 db 
 
      22  -  35  db           22 -   35 db 
      18  -  22  db           15 -   22 db 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Az ismételt technikai elemek 
biztosabb, pontosabb, magasabb 

szinten való végrehajtása. 
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- A két oldal összekötése 
 
D/ DROPPÜTÉS  
- Pörgetés kezelése: 
       ~  fonákkal, 
       ~  tenyeressel, 
       ~  összekötéssel. 
 
A/ ADOGATÁS  
 
- Tenyeres alulnyesett hosszú   
- Tenyeres alulnyesett rövid  
- Fonák alulnyesett hosszú 
- Fonák alulnyesett rövid  
 
Adogatások gyakorlása 
- Tenyeres hosszú adogatás: 
                ~  fonákra, 
                ~  középre, 
                 ~ tenyeresre. 
 
- Fonák alulnyesett hosszú adogatás: 
                      ~ fonákra helyezve 
                      ~ középre        „ 
                      ~ tenyeresre    „ 
 
- Tenyeres alulnyesett rövid adogatás: 
                      ~ fonákra  helyezve 
                      ~ középre        „ 
                      ~ tenyeresre    „ 
 
- Fonák alulnyesett rövid adogatás: 
                      ~ fonákra  helyezve  
                      ~ középre        „ 
                      ~ tenyeresre    „ 
 
B/ ADOGATÁSOK FOGADÁSA 
 
Hosszú nyesett adogatásokat 
 
Tenyeres előkészítő pörgetéssel: 
                      ~ fonákra  helyezve 
                      ~ középre        „ 
                      ~ tenyeresre    „ 
 
Fonák előkészítő pörgetéssel: 
                      ~ fonákra  helyezve  
                      ~ középre        „ 
                      ~ tenyeresre    „ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az adogatások végrehajtásának 
technikája megegyezik a lányok 
oktatási anyagában leírtakkal.  
 
 
 
- A hozzáállás, a technika végre- 
  hajtása a tanultak szerint  
  történjen.  
 
 
- A megfelelő nyesés eléréséhez 
  a labda alsó ívét kell eltalálni. 
  A labda forgásának sebességét, 
  az ütő és a labda találkozása   
  /vékonyan, vastagon/, valamint  a 
   mozdulat gyorsasága határozza 
   meg.  
 
   
 
- A rövid adogatások végrehajtá- 
 sánál minimum 2-szer pattanjon a 
 labda a másik térfélen.  
 
 
 
 
A pörgetések végrehajtásánál 
törekedni kell az optimális kiin- 
duló helyzet felvételére, az ütő a   
tetőponton, vagy a leszállóágon   
találkozik a labdával, a mozdulat   
végrehajtásánál a rávezető   
szakaszban egy lassúbb, az ütő –  
labda találkozásakor egy   
felgyorsult mozdulat  
végrehajtására kerül sor; a testsúly  
a kézfelőli lábról a másikra tevő- 
dik át.  
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A rövid nyesett adogatásokat: 
~ tenyeressel - röviden helyezve 
                      - indítva             „ 
                      - éles nyeséssel  „ 
~ fonákkal     - röviden helyezve  
                       - indítva            „ 
                       - éles nyeséssel „ 
 
Tenyeres alulnyesett rövid 
adogatások és fogadások gyakorlása: 
 
„A” rövid adogatás fonákra  
„F”  fonákkal röviden helyezi fonákra 
„A” fonákkal röviden visszaadja  
       - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” rövid adogatás középre  
„F” fonákkal röviden adja középre  
„F” tenyeressel röviden adja    „ 
       - 5 percenként feladatcsere    
„A” rövid adogatás tenyeresre  
„F”  röviden visszaadja tenyeresre  
       - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” rövid adogatás szabadon helyez 
„F” az érkező labdától függően  
       visszaadja röviden helyezve  
       - 5 percenként feladatcsere  
 
Fonák alulnyesett rövid adogatások és  
fogadások gyakorlása:   
 
„A” rövid adogatás fonákra  
„F” fonákkal röviden helyezi fonákra 
„F” tenyeressel    „          „            „ 
       - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” rövid adogatás középre  
„F” fonákkal röviden helyezi középre 
„F” tenyeressel    „          „            „ 
       - 5 percenként feladatcsere 
 
„A” rövid adogatás tenyeresre  
„F”  tenyeressel röviden visszaadja  
       - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” rövid adogatás szabadon  
„F” a labdától függően röviden  
       visszaadja helyezve  
       - 5 percenként feladatcsere  

 
- Az adogatások gyakorlásakor              
  az elsődleges cél az adott foga- 
  dási mód biztos, helyezett  
  végrehajtása. 
 
 
 
 
 
 
Rövid adogatás ellenőrzése: 
- A rövid adogatásoknál a labda  
  minimum 2-szer pattanjon a  
  másik térfélen. A megfelelő  
  nyesés érdekében az ütővel  
  a  labda alsó ívét kell vékonyan 
  eltalálni.  
 
 
- A rövid fogadásnál a labda  
  tetőpontján, vagy a tetőpont  
  előtt találkozik az ütővel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Az adogatás végrehajtásánál  
  az ütő a labdával közel az asztal 
  magasságában találkozik, az alsó 
  ívét eltalálva, a testsúly az ütőt 
  fogó kéz felőli lábra helyeződik  
  át.  
 
 
 
 
- A rövid fogadások egyik követel- 
  ménye, hogy előbb az előre  
  való helyezkedést kell végrehaj- 
  tani, utána a stabil lábállásból  
  a technika végrehajtását.  
 
 
 



 46

 
Alulnyesett rövid adogatások  
fogadása tenyeres és fonák  
indítással helyezve:  
 
„A” tenyeres adogatás fonákra  
„F” fonák indítás: 
       -  fonákra  
       -  középre 
       -  tenyeresre   
„F” tenyeres indítás – fonákra 
      /kifordul/ 
        - középre 
        - tenyeresre  
        - 5 percenként feladatcsere 
 
 „A” tenyeres adogatás középre  
„F” fonák indítás:  
       - fonákra 
       - középre  
       - tenyeresre  
„F” tenyeres indítás: 
       - fonákra  
       - középre  
       - tenyeresre  
       - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” tenyeres adogatás tenyeresre  
„F”  tenyeres indítás: 
        - keresztbe  
        - középre 
        - egyenesen  
        - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” tenyeres adogatás szabadon  
„F”  az érkező labdától függően  
        indítja szabadon helyezve  
        - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” fonák adogatás: 
        - fonákra  
        - középre  
        - tenyeresre  
„F”  az érkező labdától függően  
         indítja szabadon helyezve  
         - 5 percenként feladatcsere   
 
Alulnyesett rövid adogatások  
fogadás „támadó” nyeséssel:  
 

 
 
 
 
 
- Az indításokat nem ütve,  
  hanem finoman, vékonyan  
  eltalálva a labdát kell végre - 
  hajtani. 
 
 
 
 
 
 
 
- Elsődleges szempont a biztonság 
  és a pontosság.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A sikeres indítások egyik  
  követelménye a megfelelő  
  helyezkedés – mélység-mozgás – 
  a gyors visszaérkezés az alap 
  állásba, ahonnan kedvezően  
  lehet reagálni az érkező labdára. 
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„A” tenyeres adogatás fonákra  
„F”  fonák „támadó” nyesés:  
        - fonákra helyezve  
        - középre       „ 
        - tenyeresre   „ 
        - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” tenyeres adogatás középre  
„F” fonák „támadó”-nyesés helyezve 
„F” tenyeres     „           „             „ 
       - 5 percenként  csere  
 
„A” tenyeres adogatás tenyeresre  
„F”  tenyeres „támadó”- nyesés  
        helyezve  

- 5 percenként feladatcsere 
 
„A” tenyeres adogatás szabadon  
„F” az érkező labdától függően  
       éles nyeséssel szabadon helyezi  

- 5 percenként feladatcsere  
 
„A” fonák adogatás 
       fonákra – középre – tenyeresre  
„F” az érkező labdától függően  
        élesen nyesi helyezve  
       - 5 percenként feladatcsere  
 

LABDATARTÁS /nyesések/ 
GYAKORLÁSA: 

 
- Fonák nyesés helyezési feladatokkal 
- Tenyeres nyesés     „              „ 
- A két oldal összekötése  
 
„A” rövid nyesett adogatás fonákra  
„F”  fonák nyesés fonákra  
„A”-„F” fonák nyesés fonákra  
 
„A” rövid nyesett adogatás tenye- 
       resre  
„F” tenyeres nyesés tenyeresre  
„A”-„F” tenyeres labdatartás  
 
„A” rövid nyesett adogatás fonákra 
„F” fonák nyesés  
       1 fonákra + 1 középre  
„A” 1 fonák    + 1 tenyeres nyesés  
       fonákra helyezve  
       - 5 percenként feladatcsere  

 
 
 
 
 
 
 
A rövid adogatás éles nyeséssel 
való fogadásának eredményes- 
ségét  nagyban növeli a meglepe- 
tésszerű végrehajtás, valamint  
a gyors, pontos irányítás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A technika végrehajtása   
  párhuzamos az asztallal,  
  az ütővel a labda alsó ívét  
  kell eltalálni egy alávágott 
  mozdulattal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Az érkező labdától függően  
  helyezkedjen a labdára: 

- oldalmozgás,  
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„A” rövid nyesett adogatás fonákra  
„F”  fonák nyesés  
       1 fonákra + 1 tenyeresre  
„A” 1 fonák    + 1 tenyeres nyesés  
        fonákra helyezve  
        - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” rövid nyesett adogatás  
       szabadon helyezve  
„F” az érkező labdától függően  
       nyesi a labdát fonákra  
„A” fonákkal szabadon nyesi a  
        labdát   
        - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” rövid nyesett adogatás  
       szabadon helyezve   
„F”-„A” mindkét fél részéről  
       nyesés szabadon helyezve  
 
C/  PÖRGETÉSEK 
 
Tenyeres előkészítő pörgetés  
nyesett labdából /támadóra/: 
 
- Kiinduló-állás: az asztalhoz viszo- 
  nyítva az ütőt tartó kéz felé elfordu- 
  lunk. Térdben és bokában a lábakat 
  behajlítjuk, a testsúly az ütőt tartó 
  kéz felőli lábon van. Az asztaltól  
  való távolság az érkező labda   
  tetőpontjától függ.  
- A mozdulat végrehajtása: 
  az ütő szembedől a hálóval, a szöge 
  attól függ milyen nyesés érkezik. 
  A labdát a tetőponton, vagy kissé  
  utána vékonyan kell eltalálni az  
  ütő felső részével, miközben az alsó 
  kar felfelé irányú mozgást végez, 
  az ütőt a homlok irányába vezetjük. 
 
- A felső test a mozdulat irányába  
  felemelkedik, a testsúlyt az ütőt  
  tartó kéz felőli lábról áthelyezzük 
  a másikra.   
 
 Rávezető gyakorlatok: 

- árnyékolás és 
- gumikerék hajtása.  

- mélységmozgás.  
- Irányítsa a labdát az asztal  
  különböző pontjaira. 
 
- Variálja a nyeséseket: 
          -  éles nyesés  
          -  tolt nyesés  
          -  röviden helyezve  
          -  hosszan      „ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A pörgetés végrehajtása során  
  2 sebességet különböztetünk  
  meg: 
   a../ lassú a rávezető szakaszban, 
   b./ gyors az ütő-labda  
         találkozásakor.  
 
- Követelmény a végrehajtás  
  sorrendjének betartása: 
   1./ helyezkedés a labdára,  
   2./ a kiinduló-helyzet felvétele,  
   3./ a kar, a felsőtest, és a láb  
        egyidejű harmonikus 
        mozgása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből, 1o sikeres 
   pörgetés.  
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 Gyakorlása labdával: 
„A” rövid nyesett adogatás helyezve  
„F”  hosszan nyesi fonákra  
„A” alapállásból kifordul tenyerest 
       pörget fonákra  
„F” megfogja a labdát, feladatcsere  
 
„A” rövid nyesett adogatás helyezve 
„F”  hosszan nyesi középre  
„A” helyezkedik tenyerest pörget  
       középre  
„F” megfogja a labdát, feladatcsere  
 
„A” rövid nyesett adogatás helyezve  
„F”  hosszan nyesi tenyeresre  
„A” helyezkedik, tenyerest pörget  
       tenyeresre  
„F” megfogja a labdát, feladatcsere  
 
„A” rövid nyesett adogatás helyezve 
„F”  hosszan nyesi a labdát fonákra 
„A” alapállásból kifordul tenyerest 
        pörget: fonákra- középre - 
        tenyeresre 
„F”  az érkező labdától függően  
        droppol helyezve  
„A” megfogja a labdát, ismétli a  
        feladatot  
        - 5 percenként feladatcsere   
 
„A” rövid nyesett adogatás helyezve 
„F”  hosszan nyesi a labdát középre 
„A” tenyerest pörget: fonákra - 
        középre - tenyeresre  
„F”  droppol helyezve  
„A” megfogja a labdát, ismétel  
        - 5 percenként feladatcsere   
 
„A” rövid nyesett adogatás helyezve 
„F”  hosszan nyes tenyeresre  
„A” tenyerest pörget  
       fonákra - középre - tenyeresre 
„F”  droppol helyezve  
„A” megfogja a labdát, ismétel 
       - 5 percenként feladatcsere  
 

Fonák előkészítő pörgetés nyesett  
labdából /támadóra/: 

 

 
 
- 1o kísérletből, 1o sikeres  
   pörgetés.  
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből 1o sikeres  
   pörgetés.  
 
 
- A 3x1o kísérletből 27 sikeres 
   pörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A 3x1o kísérletből 27 sikeres 
  pörgetés.  
 
 
 
 
 
 
- A 3x1o kísérletből 27 sikeres 
  pörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A fonák pörgetés végrehajtásánál 
 a tenyereshez hasonlóan 2 sebes- 
 séget különböztetünk meg: 
     - a rávezető szakaszon lassú, 
     - az ütő – labda találkozásakor 
       felgyorsulót. 



 50

- Kiinduló-állás: terpeszállás, a sza- 
  bad kéz felé elfordulva, a lábak  
  térdben és bokában behajlanak, a  
  felső test  kissé elfordul, a testsúly  
  a szabad kéz felőli lábon van.  
- A mozgás végrehajtása: az ütőt  
  tartó kéz az érkező labdától függően  
  az asztal magasságából indul el,  
  a labdával a tetőponton, vagy kissé  
  a leszállóágon találkozik /vékonyan 
  eltalálva/, majd felfelé előre enyhén  
  keresztirányú mozgást végez, a  
  testsúly áthelyeződik az ütőt tartó 
  kézre.  
 
Rávezető gyakorlatok: 
    - Árnyékolás,  
    - gumikerék hajtása.  
 
Gyakorlása labdával: 
„A” alulnyesett, hosszú adogatást  
       ad fonákra, a visszaérkező  
       labdát megfogja  
„F” fonák előkészítő pörgetés: 
       fonákra - középre - tenyeresre 
       - 5 percenként feladatcsere 
  
„A” alulnyesett hosszú adogatás 
        fonákra helyezve  
„F”  fonák előkészítő pörgetés  
        fonákra helyezve  
„A” fonák dropp fonákra helyezve 
„F”  megfogja a labdát, csere  
 
„A” alulnyesett hosszú adogatás  
       fonákra helyezve 3-szor  
„F” fonák előkészítő pörgetés:  

- fonákra helyezve  
- középre        „ 
- tenyeresre    „  

„A” az érkező labdától függően 
       droppol helyezve  
„F” 3 sikeres fonák pörgetés után  
       fonák - közép - tenyeres,   
       feladatcsere  
 

VÉDŐJÁTÉKOS 
KIVÁLASZTÁSA 

 
Labdatartás:   

 
- Az ütő szöge aszerint változik  
  milyen labda érkezik. Erősen  
  nyesett labdánál nyitottabb, a  
  mozdulat kivezetése magasabban,  
  kevésbé nyesett, vagy magasabb 
  labdánál zártabb, a mozdulat  
  kivezetése alacsonyabb ívű lesz.  
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből 1o sikeres  
  fonák előkészítő pörgetés.  
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből 1o sikeres  
  fonák előkészítő pörgetés.  
 
 
 
 
 
- 9 kísérletből 9 sikeres  
  fonák pörgetés.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Asztal fölötti nyesések: 
    - biztos,  
    - pontos,  
    - hatékony elsajátítása.  
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- Fonák nyesés  
- Tenyeres nyesés  
- A két oldal összekötése  

 
A nyesések végrehajtása megegyezik  
a lányok anyagában leírtakkal. 
 
Pörgetés visszanyesése fonákkal 
- Kiinduló-állás: a fonák oldal felé  
  kissé elfordulva, a térdek 
  hajlítottak, a törzs elfordul, az ütő az 
  ellenkező váll magasságából indul 
  el.  
  A mozdulat végrehajtása: előre 
  lefelé a térdek előtt történik a 
  testsúly az ütőt tartó kéz felőli lábra 
  áthelyeződik, az ütő a labdával a 
  leszállóágban – az asztal szintje, 
  vagy valamivel alatta – találkozik, 
  majd az érkező labdától függően 
  tovább vezetve fejeződik be.  
 
Rávezető gyakorlat: 
  -árnyékolás  
 
Gyakorlása labdával: 
 
„A” fonák gyors adogatás fonákra  
„F”  fonák védőnyesés fonákra  
 
„A” fonák gyors adogatás fonákra  
„F”  fonák nyesés fonákra  
„A” fonákot pörget, majd kifordul  
        tenyerest pörget fonákra  
        folyamatosan  
  
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  hosszan nyesi helyezve  
„A” folyamatosan pörget fonákra  
 
Pörgetés visszanyesése tenyeressel  
 
- Kiinduló-állás: az asztalhoz 
  viszonyítva az ütőt tartó kéz felé 
  elfordul, a térdek behajlítva, a 
  testsúly az ütőt tartó kéz felőli 
  lábon van.  
  A nyeső mozdulat végrehajtása: 
- A tenyeres oldal felőli váll magas- 
  ságából indul előre lefelé haladva, 

 
 
 
 
- Folyamatos 1o pörgetés   
  visszanyesése fonákkal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A technikai elem végrehajtásánál 
  kiemelt figyelmet kell fordítani  
  a lábak, a felső test, és a karmoz- 
  dulat harmonikus együttműködé- 
  sére. A labda hátsó, majd alsó 
  ívére kell rávezetni az ütőt, az  
  érkező pörgetéstől függően.  
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  a labdával - leszállóágon - az asz- 
  tal magasságában, vagy kissé lejjebb 
  találkozik, az ütő kivezetése  
  a térdek előtt történik az érkező  
  pörgetéstől függően, a testsúly át- 
  helyeződik a másik lábra.  
 
Rávezető gyakorlás: 
 – árnyékolás  
 
Gyakorlás labdával : 
 
„A” gyors adogatás tenyeresre  
„F”  tenyeres nyesés       „ 
 
„A”  gyors adogatás tenyeresre  
„F”   tenyeres nyesés       „ 
„A”  tenyeres pörgetés:  
        1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x 
„F”  tenyeres védés tenyeresre  
 
„A” gyors adogatás tenyeresre  
„F” folyamatos tenyeres védés  
„A” folyamatos      „      pörgetés  
 
Előkészítő pörgetések helyezve 
 
„A” gyors adogatás fonákra  
„F” fonák nyesés  
„A” tenyeres előkészítő pörgetés:  
       4x fonákra  +  1x tenyeresre  
       5x       „       + 1x           „ 
       6x       „       + 1x           „ 
       7x       „       + 1x           „ 
       8x       „       + 1x           „ 
„F” az érkező labdától függően   
       nyesi vissza fonákra, vagy 
       középre 
 
„A” gyors adogatás tenyeresre  
„F”  tenyeres nyesés       „ 
„A” tenyeres előkészítő pörgetés:  
       4x tenyeresre  + 1x  fonákra  
       5x         „         + 1x        „ 
       6x         „         + 1x        „ 
       7x         „         + 1x        „ 
       8x         „         + 1x        „ 
„F” az érkező labdától függően  
       nyesi vissza tenyeresre, vagy 
       középre 

 
 
 
 
 
- 1o folyamatos pörgetés elérése. 
 
- 1o folyamatos pörgetés 
   visszaadása.  

 
 
 
- A gyakorlatot sikeresen meg- 
  csinálni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- A gyakorlatot sikeresen  
  végrehajtani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mindegyik feladatból   
  6-8 folyamatos pörgetés  
  elérése.  
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„A” gyors adogatás szabadon  hely. 
„F”  nyesi a labdát           „          „ 
„A” el őkészítő pörgetések szabadon 
       helyezve  
 
Fonák  előkészítő  pörgetés  
védőjátékos ellen folyamatosan 
 
- fonákra helyezve  
- középre         „ 
- tenyeresre     „ 
- szabadon       „ 
 
A tanult technikai elemek gyakor- 
lása adogatógéppel 
 
- Tenyeres és fonák pörgetések dropp 
  labdából helyezési és helyezkedési  
  feladatokkal. Biztonság, pontosság 
  növelése, hibajavítás, a láb és a  
  karmozgás harmonikus összekap- 
  csolása.  
 
- Tenyeres és fonák előkészítő  
  pörgetések nyesett labdából,  
  helyezési feladatokkal.  
 
Technikai elemek gyakorlása, 
összekötése soklabdás edzés 
keretében  
 
 CÉL:  
- A lábmunka gyakorlása  
   /oldal és mélységmozgás/ 
- Technikai elemek összekötése  
- Hibajavítás  
- Biztonság-pontosság-hatékonyság 
   növelése.  
 

FELMÉRÉS A TANULT 
TECHNIKAI ELEMEKBŐL 

 
a./ Tenyeres pörgetés dropp labdából  
 
- fonákról -  fonákra  helyezve  
- középről -         „              „ 
- tenyeresről -     „              „ 
- tenyeresről - tenyeresre   „ 
- tenyeresről - középre       „ 

 
- A gyakorlatokat fokozatosan  
  növekvő időtartamban végezni, 
  a technika szabályos kivitelezése 
  igényével.  
 
 
- Taktikai megoldások  
  gyakorlása.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1./Gépnél 1 perc alatt /6o-as seb./ 
    max . 4 hiba  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
   /5 kísérlet, minimum 15-ös átlag/ 
3./Tanulók egymással 
   /5 kísérlet, minimum 1o-es átlag/ 
 
 
 
 
 
1./Gépnél 1 perc alatt /6o-as seb./ 
    /maximum 6 hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
    /5 kísérlet, min.13-as átlag/ 
3./Tanulók egymással  
   /5 kísérlet, minimum 1o-es átlag/ 
 
 
1./Gépnél 1 perc alatt /6o-as seb./ 
    /maximum 6 hiba/  
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- tenyeresről - fonákra       „ 
- fonák ½ asztalról             „ 
- tenyeres ½ asztalról         „ 
 
 
b./ Fonák pörgetés dropp labdából 
 
- fonákról -  fonákra  helyezve  
- fonákról -  középre       „ 
- fonákról -  tenyeresre   „ 
- fonákról -  fonákra - középre  
- fonákról -  fonákra - tenyeresre  
 
c./ Pörgetések összekötése dropp 
    labdából 
 
- 1 fonák    +     1 tenyeres pörgetés 
- 1 fonák    +     2 tenyeres       „ 
   /kifordulással és egész asztalon/ 
- 3 fonák    +     1 tenyeres pörgetés  
  2 fonák    +     1 tenyeres      „ 
  1 fonák    +     1 tenyeres      „ 
- 1 fonák    +    3 tenyeres       „ 
  1 fonák    +     2 tenyeres      „ 
  1 fonák    +     1 tenyeres      „ 
 
d./ Tenyeres pörgetés nyesett 
     labdából 
 
- fonákról      - fonákra  helyezve  
- középről     -  fonákra        „ 
- tenyeresről  - fonákra        „ 
- tenyeresről  - tenyeresre    „   
- tenyeresről  - középre        „ 
  
e./ Fonák pörgetés nyesett labdából 
 
- fonákról  -  fonákra helyezve  
- fonákról  -  középre        „ 
- fonákról  -  tenyeresre    „ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
  /5 kísérlet, min. 12-es átlag/  
3./Tanulók egymással   
   /5 kísérlet min.9-es átlag/  
 
 
 
1./Gépnél 1 perc alatt /6o-as seb./ 
   /maximum 1o hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
   /5 kísérlet, min. 7-es átlag/  
3./ Tanulók egymással  
   /5 kísérlet, min. 5-ös átlag/  
 
 
 
1./Gépnél 4o mp. alatt  
    /maximum 6 hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
   /5 kísérlet, min. 4-es átlag/ 
3./ Tanulók egymással  
   /5 kísérlet, min. 3-as átlag/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Az adogatásokat biztosabban, 
  pontosabban, erősebb nyesések - 
  kel végrehajtani.  
 
- Minden adogatás - fogadás  
  előtt a megfelelő kiinduló- 
  helyzetet felvenni.  
 
- A gyakorlatok végrehajtásánál  
  kiemelt figyelmet kapjon az  
  érkező labdákra való 
  helyezkedés, valamint a két oldal 
  /tenyeres- fonák/ harmonikus 
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A tanult technikai elemek 
i s m é t l é s e  (L Á N Y O K) 

 
Labdaérzéket fejlesztő gyakorlatok: 
 
A/ ADOGATÁS 
- Fonák alulnyesett hosszú adogatás 
- Tenyeres      „             „          „ 
- Tenyeres gyors adogatás  
- Fonák gyors adogatás  
 
B/ ADOGATÁS FOGADÁSA 
- Fonák nyeséssel helyezve 
- Tenyeres nyeséssel    „ 
- Tenyeres kontra ütéssel  
- Fonák         „          „ 
 
C/ KONTRA ÜTÉSEK 
- Tenyeres kontraütés helyezve 
- Fonák              „                „ 
- Kontraütések összekötése  
 
D/ LABDATARTÁS /nyesés/ 
- Fonák nyesés helyezéssel 
- Tenyeres nyesés       „ 
- A két oldal összekötése  
 
E/ PÖRGETÉSEK 
 
F/ DROPPÜTÉSEK 
 
G/ VÉDŐJÁTÉK 
 
A/ ADOGATÁS  
 
Alulnyesett rövid adogatás: 
- Tenyeressel  helyezve  
- Fonákkal            „ 
 
 
 
 
 

  összekapcsolása.  
 
- A helyezkedés – oldal és 
  mélység irányban – biztosítsa a 
  technikai elem biztosabb, 
  hatékonyabb végrehajtását.  
 
 
 
 
 
 
 
- Az ütővel a labda alsó ívét egy 
  gyors mozdulattal találjuk el;  
  egyúttal a kar mozgása megáll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A rövid adogatás gyakorlásánál 
  minimum 2-szer pattanjon a  
  labda a másik térfélen.  
 
- Az adogatás végrehajtásakor  
   a láb és a karmozgás együtt-  
   működésére van szükség. 
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Gyakorlása: 
- Tenyeres rövid adogatás:  
       - fonákra helyezve  
       - középre        „ 
       - tenyeresre    „ 
 
- Fonák rövid adogatás: 
        - fonákra  helyezve  
        - középre        „ 
        - tenyeresre    „ 
 
Oldalfalsos hosszú adogatások: 
- Tenyeressel    - fonákra helyezve  
                         - középre       „ 
                         - tenyeresre    „ 
 
- Fonákkal        - fonákra        „ 
                         - középre        „ 
                         - tenyeresre    „ 
 
B/ ADOGATÁS FOGADÁSA 
 
Alulnyesett  rövid adogatások: 
- Tenyeressel    - röviden helyezve 
                          - indítva             „ 
                          - éles nyeséssel  „ 
 
- Fonákkal         - röviden helyezve  
                          - indítva             „ 
                          - éles nyeséssel  „ 
 
Hosszú adogatások: 
- Fonák ütéssel helyezve  
- Tenyeres ütéssel    „ 
- Tenyeres pörgetéssel helyezve  
 

KONTRA ÜTÉSEK ÖSSZEKAP- 
CSOLÁSA  A TANULT  ADOGA- 

TÁSOKKAL ÉS FOGADÁSOKKAL 
. 

C/ BEFEJEZŐ ÜTÉSEK 
 
1./ Tenyeressel helyezve 
2./ Fonákkal helyezve 
 
A mozdulat végrehajtása hasonló 
a kontraütésekéhez azzal a különb- 
séggel, hogy: 
- hosszabb a rávezető szakasz,  

 
- Lendületes oldalirányú mozdulat 
  végrehajtása, az ütővel a labda  
  oldalsó ívét eltalálva, hosszú  
  kivezető szakasszal.  
 
 
 
 
 
 
 
- Az adogatások fogadásánál  
  elsődleges követelmény:  
     - a megoldás kiválasztása az  
        érkező labda függvénye,  
     - a röviden kezelt, vagy indított 
        labdáknál a finom 
        labdaérintés, 
     - a biztonság, a pontos 
        helyezés. 
 
- Az ütések, vagy a pörgetések  
  erejét az érkező labda határozza 
  meg.  
 
 
 
- Követelmény az érkező labdától 
  függő helyezkedés /oldal és  
  mélységmozgás/, a testsúly át- 
  helyezések, a gazdaságos moz- 
  gás /ne legyen túlmozgás/, 
  az ütő és a labda optimális pon- 
  ton való találkozása.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- A befejező ütések sikeres  
  végrehajtásának egyik döntő  
  szempontja a megfelelő labda  
  kiválasztása.  
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- gyorsabb a mozdulat végrehajtása, 
- az egész test nagyobb lendülettel 
  vesz részt a végrehajtásban,  
- a labdát a csúcsponton ütjük meg, 
- a fonák befejező ütésnél a csukló 
  mozgása rásegítő, irányító jellegű. 
 
Feladatok a befejező ütések  
Alkalmazására: 
 
„A” gyors adogatás tenyeresre  
„F”  tenyeres kontraütés tenyeresre 
„A” folyamatos tenyeres kontraütés, 
        a kedvező labdából befejező  
        ütést üt az asztal meghatározott 
        pontjára 
        - 1o sikeres után feladatcsere 
 
„A” gyors adogatás fonákra  
„F”  folyamatos fonák kontra fonákra 
„A” a kedvező labdát tenyeresre  
       fordítja  
„F” tenyeres befejező ütés: 
       tenyeresre - középre - fonákra  
       - 1o sikeres feladat után csere 
 
„A” gyors adogatás fonákra  
„F”  folyamatos fonák kontra fonákra 
„A” a kedvező labdából kifordul  
        tenyeres befejezőt üt  
        fonákra - középre - tenyeresre 
         - 1o sikeres után feladatcsere  
 
„A” gyors adogatás fonákra  
„F”  fonák kontra fonákra  
„A” a kedvező labdából fonák befe- 
       jező ütést üt helyezve  
       - 1o sikeres után feladatcsere  
 
„A” gyors adogatás szabadon 
        helyezve 
„F”  kontraütés szabadon helyezve 
„A”-„F” aki kedvező labdát kap  
        tenyeres, vagy fonák befejező 
        ütést alkalmaz  
 
D/ NYESÉSEK  
 
Rövid labdából támadó nyesések:   
- Fonákkal:       - fonákra helyezve  

 
 
 
 
 
 
 
A befejező tenyeres és fonák  
ütések sikeres végrehajtásának 
követelményei:  
- helyezkedés, a legjobb pozíció 
  biztosítása a végrehajtáshoz,  
- a megfelelő labda kiválasztása,  
- az ütés erősségének a megválasz- 
   tása,  
- az ütés helyezése a körülmények  
  figyelembevételével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Alkalmazása rövid játék során  
  taktikai céllal, meglepetéssze- 
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                         - középre        „ 
                         - tenyeresre    „ 
 
- Tenyeressel:  - fonákra         „ 
                         - középre        „ 
                         - tenyeresre    „ 
 
E/ PÖRGETÉSEK 
 
1./ Tenyeres előkészítő pörgetés  
     nyesett labdából helyezve  
2./ Tenyeres előkészítő pörgetés  
     dropp labdából helyezve  
3./ Fonák előkészítő pörgetés  
     nyesett labdából helyezve  
 
A pörgetések végrehajtása, valamint 

gyakorlásának és követel- 
ményének anyaga megegyezik 

a fiúk anyagában leírtakkal. 
 
F/ DROPPÜTÉSEK  
(pörgetések kezelése) 
 
- Nyesett labda pörgetése után  
- Dropp labda         „            „  
  tenyeressel-fonákkal  helyezve 
 
A droppütések végrehajtása, valamint 
gyakorlásának és követel- 

ményének anyaga megegyezik a 
fiúk anyagában leírtakkal. 

 
G/ VÉDŐJÁTÉK 
 
Pörgetés visszanyesése: 
- Fonákkal  helyezve  
- Tenyeressel  helyezve  
- Összekötéssel  helyezve  
 
A kétoldali védőnyesések       
végrehajtása, valamint gyakorlá- 
sának, és követelményének 
anyaga megegyezik a fiúk 
anyagában leírtakkal. 
 
Gyakorlatok az újonnan tanult 
technikai elemek játékba való  
beépítésébe: 
 

  rűen.  
 
- Rövid, gyors mozdulattal, az  
  asztallal párhuzamos ütőtartással, 
  a labda alsó ívét eltalálva  
  történik.  
 
 
- Követelmény az előkészítő  
  pörgetések alkalmazásánál 
  a ki nem kényszerített   
  hibák minimálisra csökkentése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A végrehajtás gyakorlásakor  
  kiemelt figyelemmel a biztonság 
  és a helyezés követelményeire. 
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„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja fonákra  
„A” fonák kontra szabad fordítással 
„F”  tenyeres pörgetés, vagy ütés  
„A” szabad játék  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  hosszan nyesi fonákra  
„A” fonál pörgetés fonákra  
„F”  fonák dropp tenyeresre  
„A” tenyeres pörgetés szabadon  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja középre  
„A” tenyeres pörgetés tenyeresre  
„F”  tenyeres dropp szabadon  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  hosszú támadó nyesés középre  
„A” tenyerest pörget szabadon  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja tenyeresre  
„A” tenyerest pörget szabadon  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  hosszú támadó nyesés tenyeresre 
„A” tenyerest pörget szabadon 
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  röviden fogad         „ 
„A” a labdától függően választ  

- rövid visszaadás,  
- indítás,  
- meglepetésszerű éles nyesés 

közül.  
„F” szabad játék  
 
„A” hosszú oldalfalsos adogatás  
„F”  az érkező labdától függően 
        pörgeti, vagy üti a labdát  
„A” szabad játék a legjobb válasz- 
       lépés alkalmazásával  
 
„A” meglepetésszerű, „kil őtt” adoga- 
        tás helyezve  
„F”  fogadás az érkező labdától  
        függően 
„A” szabad játék  
 

 
 
 
 
 
 
- A biztonság, a pontosság,  
  és a szabályos mozdulatok  
  végrehajtásának 
  követelményével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A gyakorlatok végrehajtása  
  során  lehetőség adódik a hiba- 
  javításra , a biztonság növelésére, 
  a lábmunka / oldal és mélység / 
  összekapcsolására a technikával,  
  a megoldás helyes megválasztá- 
  sára . 
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„A” hosszú oldalfalsos adogatás 
       fonákra 
„F” /védő játékos/ fonák nyesés   
„A”1 fonák pörgetés után kifordul, 
       folyamatosan tenyerest pörget  
       fonákra helyezve, a kedvező  
       labdából átfordít a tenyeres oldal- 
       ra, ha magas a labda befejező  
       tenyeres ütést alkalmaz  
„F” nyesések variálása hosszan,  
       röviden, erősen, toltan   
 
A tanult technikai elemek  
gyakorlása adogatógéppel: 
 
1./ Tenyeres pörgetés dropp labdából 
     tenyeresről - középről - fonákról 
     helyezési feladatokkal  
    3o mp.- 4o mp. - 5o mp. - 6o mp. 
     cserével.  
 
2./ Fonák kontra összekötése tenyeres 
     pörgetéssel helyezési feladatokkal. 
 
3./ Tenyeres pörgetés nyesett labdá- 
     ból folyamatosan technika - takti- 
     kai feladatokkal.  
 
A tanult technikai elemek gyakorlása  
soklabdás feladatokkal: 
 
Cél:  
- a lábmunka gyakorlása,  
- technikai elemek összekötése, 
- hibajavítás,  
- biztonság - pontosság - hatékonyság 
  növelése,  
- gyorsaság fejlesztése.  

FELMÉRÉS A TANULT 

TECHNIKAI ELEMEKBŐL 
 
a./ Tenyeres pörgetés dropp labdából 

- tenyeresről  -  tenyeresre 
-        „           -  középre  
-        „           -  fonákra  
- középről      -  középre 
-        „           -  fonákra  
-        „           -  tenyeresre 
- fonákról      -  fonákra 

 
 
 
 
 
 
- A felmérési anyagban leírt  
  követelmények gyakorlása,  
  teljesítése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A gyakorlás során törekedni  
 kell az adott technikai elemek 
 megfelelő ritmusban való  
 végrehajtására.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1./Gépnél 1 perc alatt /6o-as seb./ 
     /maximum 8 hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
     /5 kísérlet, min. 8-as átlag/ 
3./ Tanulók egymással  
    /5 kísérlet, min. 6-os átlag/ 
 
 
 
 
1./Gépnél 1 perc alatt  /6o-as seb./ 
     /maximum 12 hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
    /5 kísérlet, min. 8-as átlag/ 
3./Tanulók egymással  
    /5 kísérlet, min. 6-os átlag /  
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-        „           -  középre  
-        „           -  tenyeresre  

 
b./ Fonák kontra összekötése  
     tenyeres pörgetéssel: 
- 1 fonák kontra + 1 tenyeres pörgetés 
 
- 1     „         „     +2         „            „ 
   /kifordul, egész asztal/ 
                    
- 3    „    kontra  + 1 tenyeres pörgetés 
  2     „          „    + 1        „            „ 
  1     „          „    + 1        „            „ 
 
- 1     „          „    + 3        „            „ 
  1     „          „     +2        „            „ 
  1     „          „     +1        „            „  
 
c./ Tenyeres pörgetés nyesett labdából 
- fonákról fonákra  - középre 
  tenyeresre helyezve  
- tenyeresről - tenyeresre - középre - 
  fonákra helyezve   
- középről fonákra - tenyeresre  
 
d./ Fonák pörgetés nyesett labdából: 
- fonákról - fonákra helyezve  
 
 
e./ Pörgetések összekötése nyesett  
    labdából: 
- 3 fonák pörgetés után folyamatos 
     tenyeres pörgetés helyezve  
- 2 fonák pörgetés után folyamatos 
      tenyeres pörgetés  
- 1 fonák pörgetés után folyamatos  
     tenyeres pörgetés  
 
III./ TAKTIKA  
 
- Taktikus gondolkodásmód kifej- 
   lesztése, a taktikai ismeretek, és 
   azok alkalmazásának tudatosítása, 
   gyakorlati elsajátítása.  
 
- Taktikai feladatok a tanult technikai 
   elemek alkalmazásával. 
 
IV./ ELMÉLET 
  

 
 
 
 
 
 
 
1./Gépnél 1 perc alatt /6o-as seb./ 
    /maximum 15 hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
   /5 kísérlet, min. 6-os átlag/ 
3./Tanulók egymással  
   /5 kísérlet, min. 4-es átlag/ 
 
 
1./ Gépnél 3o mp. alatt  
     /max. 6 hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
    /5 kísérlet, min 5-ös átlag/ 
3./Tanulók egymással  
    /5 kísérlet, min. 4-es átlag/ 
 
1./Gépnél 1 perc alatt /6o-as seb./ 
    /max. 15 hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
    /5 kísérlet, min. 6-os átlag/ 
3./Tanulók egymással  
    /5 kísérlet, min. 4-es átlag/ 
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- A tanult technikai elemek értelmi  
  elsajátítása. 
 
-  Alapvető egészségügyi ismeretek: 
   - tisztálkodás, 
   - öltözködés,  
   - táplálkozás.  
 
A SPORTÁG TÖRTÉNETE: 
- a kialakulás időszaka 1926-ig 
       - Milyen változások jellemzik ezt  
         az időszakot? 
       - Milyen volt a felszerelés - a 

  játék? 
       - A játék szabályai? 
       - A magyar játékosok sikerei 
       - A korszak legjobbjai  
 
V./ VERSENYZÉS 
 
- Háziversenyeken gyakorolni a  
  pontra való játékot, a taktikai  
  megoldásokat.  
 
- Korosztályos egyéni és csapat- 
  versenyeken való részvétel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A versenyeken tapasztaltak  
  feldolgozása és beépítése az  
  edzésmunkába.  
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Évfolyam:5-6. Korosztály: újonc 

 
Cél: 

• A fizikai képességek fejlesztésének anyaga hasonló az előző évfolyamoknál alkalmazott 
• feladatokhoz, de a gyakorlatok nehézségi fokának és intenzitásának fokozatos emelésével 
• végrehajtva.  
• Az elsajátított technikai, taktikai elemek elméleti megalapozása, alkalmazásuk 

tudatosítása. - A támadó technikai elemek biztonságának, eredményességének növelése, a 
ki nem 

• kényszerített hibák csökkentése.  
• - A sportági ismeret bővítése.  
 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 
I./  KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 
1./  Állóképesség  - fejlesztés 
Tartós futás egyéni iramban legalább   
9-1o percen keresztül folyamatosan, 
megállás nélkül. 
- Futás sarok - és térdemeléssel, 
  keresztlépéssel, oldalazva. 
- Akadályfutás 5o-6o m-es távon  
  akadályok átugrásával - pad,  
  labda, stb.  
- Futás iram - és irányváltoztatással  
  1oo-2oo m-es távon.  
 
2./  Gyorsaság fejlesztés  
- Gyorsfutások 25-6o m-en.  
- Rajtgyakorlatok különböző kiinduló 
  helyzetekből - állás, térdelőrajt, 
  guggolás, fekvőtámasz, stb.6o m-en 
- Fokozó futások 3o-6o m-en.  
- Futószökkenésből átmenet   
  gyorsfutásba.  
- Gyorsfutások irányváltoztatással  
  2o-3o m-en.  
 
3./ Reakció - és cselekvésgyorsaság 
     fejlesztés 
- Futás közben hangjelzésre irány – 
  és iramváltoztatások. 
- Rajtgyakorlatok jelre különböző 
  kiinduló helyzetekből 25-3o m-en. 
- Párokban mozgás közben egymás  
  mozgását rövid időn belül   
  leutánozni, szerepcserével. 

 
 
 
- Legyen képes 1o percen  
  keresztül egyenletes iramban, 
  megállás nélkül futni.  
 
- A 2ooo m-es futás követelménye:  
 
Fiú:    14,2o   -   8,oo  perc  
Lány:  17,oo   -   8,3o  perc  
 
 
 
 
 
 
- 6o m-es futás teljesítése: 
 
Fiú:     8,6   -   13,o  mp. között 
Lány:  8,5   -   14,o  mp. között 
 
 
 
 
 
 
- A rajtok minél rövidebb idő  
  alatti végrehajtása. 
 
- Minél gyorsabban reagáljon 
  a mozdulatjelre. 
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- Futás közben hang, vagy mozdulat 
  jelekre a megjelölt testhelyzet  
  azonnali felvétele.  
 
- Társak által hajtott ugrókötéllel 
   szökdelés.  
 
4./ Erőfejlesztés 
Kar-, has-, hát-, oldal-, lábizom 
erősítő gyakorlatok. 
- 4-8 ütemű szabad kéziszergyakor- 
  latok /ugrókötél, pad, zsámoly,  
  bordásfal, medicinlabda 1-2 kg.,  
  kézisúlyzó /1 kg-os/.  
- Különböző testhelyzetekben hely- 
  ben végzett erősítő gyakorlatok: 
  guggolótámasz, fekvőtámasz, ülés. 
- Szerekkel a kézben /medicinlabda,  
  kézisúlyzó /kis kiterjedésű mozgá- 
  sok – guggolóállásból kilépés előre, 
  hátra, oldalra, terpeszállásba,  
  kéziszer emeléssel magastartásba.  
- Szerekkel a kézben nagyobb kiter- 
  jedésű mozgások előre, hátra,  
  oldalt  - galoppszökdelés medicin- 
  labdával a kézben előre, hátra, 
  oldalt.  
- Ugrókötéllel szökdelés helyben,  
  haladás közben, álló és guggoló  
  helyzetben.  
- A teljesítmény mérésnél szereplő 
  motorikus próbák gyakorlatai   
  az ismétlésszámok és a pihenőidők 
  megfelelő változtatásával.  
 
5./ Ügyesség - fejlesztés 
Mindkét oldali végtag fejlesztése.  
  
Az előző korosztályoknál alkalmazott  
gyakorlatok ismétlése. 
 
- Különböző méretű labdák haszná- 
  lata a gyakorlatoknál.  
- A labda feldobása, elkapása  
  egy és két kézzel. 
- A labda feldobása közben külön- 
  bőző  feladatok  végrehajtása  - 
  fordulat, guggolás, felugrás, stb. 
- Labdavezetés jobb,  illetve bal kéz- 
  zel helyben, különböző testhely- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Az erőfejlesztő feladatok   
  végrehajtása közben a szerek 
  biztonságos alkalmazása,  
  az ismétlésszám növelése  
  esetében is.  
 
- A motorikus próbák követel- 
  ményeinek a teljesítése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A labdakezelés mindkét 
  kézzel zökkenőmentes és 
  megfelelő ritmusú legyen.  
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  zetekben.  
 
- Labdavezetés mozgás közben – 
  kézzel, lábbal és különböző  
  testhelyzetekben: pókjárás,  
  négykézláb-járás, stb.  
- Pingpongütővel és labdával  
  végzett gyakorlatok egyénileg,  
  párban, különböző testhelyzetekben. 
  
6./  Izületi mozgékonyság fejlesztése 
      -  izom nyújtás és lazítás 
Nyújtó – és lazító hatású szabad, 
és bordásfal gyakorlatok: 
- Állásban végzett nyújtó hatású   
  kar-, váll-, törzs-, lábgyakorlatok 
- Guggolásban hát-, lábizom nyújtó 
  gyakorlatok. 
- Térdelésben, térdelőtámaszban  
  csípő-, láb-, hátizom - nyújtó gya- 
  korlatok.  
- Ülésben csípő-, láb-, hát-,  
  oldalizom - nyújtó gyakorlatok. 
- Hanyattfekvésben láb-, hasizom- 
  nyújtó gyakorlatok – hanyattfekvés 
  oldalsó középtartás mellkas emelés, 
  támasz fejjel a talajon.  
- Hason fekvésben has-, lábizom  
  nyújtás – hason fekvésben bal kéz- 
  zel jobb lábujjat húzzuk hajlított  
  térddel hátra  /combfeszítő izom 
  nyújtása/.  
 

Valamint a 7-8 éves korosztálynál 
leírt mozgásanyag. 
 
7./  Testnevelési játékok 
 
FOGÓJÁTÉKOK 
 
A 7-8 éves korosztálynál leírtak 
alkalmazása. 
 
-Fogójáték labdával: 
  - 1 vagy több fogóval,  
  - 1 vagy több labdával,   
  - egyénileg és párban.  
 
- Keresztező fogó: a fogó és az üldö- 
  zött között átfut valaki, akkor őt kell  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Az izomzat nyújthatóságának 
  és az izületi mozgékonyság  
  határának növelése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A játékok közben a megfelelő 
  taktikai elem kiválasztása. 
- Az ellenfél taktikájára való 
  gyors reagálás .  
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  kergetnie a fogónak. Lehet egyéni- 
  leg és párban is játszani.  
 
- Karoló fogó: párban egymással kar- 
  fűzéssel szétszórtan állnak a gyere- 
  kek, a fogó futva üldöz valakit, 
  az üldözött belekarol a pár egyik  
  tagjába, akkor a másikat kell kerget- 
  nie a fogónak.  
 
- Fészekfogó  
 
- Terpeszfogó átbújással 
 
EGYÉB JÁTÉKOK 
- Tűz – víz – repülő 
- Fekete – fehér  
- Labdakergető 
- „Üsd ki a körből ” 
- Célbadobó versenyek  
- Zsámolylabda 
- Pontszerző, különböző méretű 
  labdákkal  
 

Továbbá az első évfolyamoknál 
leírt játékok. 

 
 8./ Teljesítmény mérés, értékelés 
 
a./ Aerob állóképesség mérése 
1.  Cooper – teszt /m/  
 
2. 2ooo m-es  futás  / perc / 
 
b./ Motoros próbák 
1. Helyből távolugrás (cm) 
2. Egykezes labdalökés (m/2kg) 
3. Kétkezes dobás hátra (m/2kg). 
4. Mellső fekvőtámasz  
    karhajlítás-nyújtás (db) 
5. Hanyattfekvésből felülés 
    (1perc/db) 
6. Hasonfekvésből törzsemelés  
    (1 perc/db) 
7. 4 ütemű fekvőtámasz 1perc/db 
 

A feladatok részletes ismertetése 
az 1-es számú mellékletben található. 
 
c./ Speciális felmérő és gyakorló 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiú  :   15oo /min./- 28oo m /jó/ 
Lány:  14oo    „    -  25oo m   „ 
 
Fiú  :   14,2o   „    -    8,oo perc /jó/ 
Lány:  17,oo   „    -    8,3o   „     „  
 
          
            Fiú:                   Lány: 
   15o  -  21o cm     13o  -  19o cm 
   4,5o -  9,oo  m     4,oo -  6,oo  m 
   4,5o – 1o,oo m    3,6o -  6,8o  m 
      
     15  -  3o    db       11  -   18  db 
 
     3o  -  4o    db       2o  -   35   db  
      
     25  -  45    db       25  -   38   db 
     2o  -  25    db       18  -   25   db  
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     feladatok 
 

A feladatok részletes ismertetése 

az 1-es számú mellékletben 
található. 

 
A feladatok végrehajtása a 7-8 éves 

korosztálynál leírtakkal azonos. 
 
II./ TECHNIKA 
 
      Ismétlés  (11-12-éves fiúk)  
 
A/ ADOGATÁS 
- Tenyeres alulnyesett hosszú  
- Tenyeres         „         rövid  
- Fonák             „          hosszú 
- Fonák             „          rövid  
 
B/ ADOGATÁS FOGADÁSA 
A hosszú adogatásokat:              
  - Tenyeres előkészítő pörgetéssel 
  - Fonák előkészítő pörgetéssel 
    helyre  
 
A rövid adogatásokat: 
  fonákkal – tenyeressel  
   - röviden,  
   - indítva,  
   - nyeséssel.  
 
C/ PÖRGETÉSEK 
- Tenyeres előkészítő pörgetés dropp 
   labdából helyezve  
- Tenyeres előkészítő pörgetés nyesett 
   labdából helyezve /támadó és védő/ 
- Fonák előkészítő pörgetés dropp  
   labdából helyezve  
- Fonák előkészítő pörgetés nyesett  
   labdából helyezve /támadóra és 
   védőre/ 
 
D/ DROPPÜTÉS  
/pörgetés kezelés/  
- Nyesett labdából érkező pörgetések 
- Dropp labdából érkező pörgetések 
  kezelése: 
    - fonákkal helyezve,  
    - tenyeressel helyezve,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A hosszút erős nyeséssel 
   helyezve. 
- A rövid minimum 2-szer 
   pattanjon a másik térfélen. 
 
 
- 1o kísérletből,1o sikeres pörgetés 
- 1o         „        1o       „            „ 
 
 
 
- A fogadási mód megválasztása 
   az érkező adogatástól függően, 
   biztonság, pontosság 
   követelményével.  
 
 
- Az optimális kiinduló-állás 
  felvétele. 
- A ki nem kényszerített hibák  
  csökkentése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Az érkező labdától függően az 
  ütőszög megválasztása, a  tech- 
  nika végrehajtása a biztonság, a 
  helyezés követelményével. 
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    - összekötéssel helyezve.  
 
E/ VÉDŐJÁTÉKOS 
Pörgetés lekezelése nyeséssel: 
 - fonákkal helyezve,  
 - tenyeressel helyezve,  
 - összekötéssel helyezve.  
 
F/ NYESÉSEK 
Rövid labdák nyesése helyezve: 
 - fonákkal és  
 - tenyeressel.  
 
 
A/ ADOGATÁS  
Oldalfalsos hosszú adogatás: 
- tenyeressel helyezve  
- fonákkal helyezve  
 
Oldalfalsos rövid adogatás:                                       
- tenyeressel helyezve  
- fonákkal helyezve  
 
 
B/ ADOGATÁS FOGADÁSA 
Oldalfalsos hosszú adogatás: 
- Tenyeres előkészítő pörgetéssel  
- Fonák előkészítő             „ 
  
Oldalfalsos rövid adogatást: 
(tenyeressel – fonákkal) 
- röviden helyezve  
- indítva        „ 
- asztalfölötti pörgetéssel 
- dropp nyeséssel  
- támadó nyeséssel  
 
C/ PÖRGETÉS 
Tenyeres befejező pörgetés dropp  
labdából helyezve: 
 
A befejező pörgetés végrehajtásának   
szempontjai: 
- az ütő és a labda találkozása a lehető 
  leggyorsabb,  
- a labdával a tetőpont előtt ,vagy a 
  tetőponton találkozik, 
- az ütőszög az érkező labdától függő- 
  en /nagy -, kis fals, ill. magas,  
  vagy lapos/ zárunk, vagy nyitunk, 

 
 
 
- 1o folyamatos pörgetés 
   visszaadása: fonákkal, 
   tenyeressel, összekötéssel.  
 
 
 
- Támadó nyesések alkalmazása, 
   gyors mélységmozgással, a  
   röviden és hosszan érkező  
   labdák megjátszására.  
 
- Egy körívszerű mozdulattal, 
  a labda oldalsó ívét eltalálva, 
  a test előtt vezetjük el az ütőt. 
 
- A labda oldalsó ívével gyors  
  mozdulattal találkozik az ütő, 
  a csukló a kívánt irányban 
  mozog, majd a kar mozgása 
  azonnal megáll.  
 
Követelmény: 1o kísérletből, 
- 1o sikeres tenyeres, és   
- 1o sikeres fonák pörgetés.  
 
A végrehajtás követelményei: 
- a megfelelő ütőszög 
   megválasztása, a pörgetésnél 
   vékonyan találkozik az ütő a 
   labdával, az érkező adogatástól 
   függően a legjobb megoldás 
   alkalmazása. 
 
 
 
 
 
 
A végrehajtás  követelményei: 
- a megfelelő labda kiválasztása,  
- optimális helyezkedés a  
  pörgetés végrehajtásához,   
- a labda helyezése.  
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- a mozdulat kivezetése laposabb  
  ívben halad előre.  
 
Pörgetés lepörgetése tenyeressel 
helyezve: 
Előnyei: 
- alkalmazásakor nem kell  
  elmenni az asztaltól, 
- ellentámadásba lehet átmenni,  
- azonnali pontszerzést 
  eredményezhet.  
 
E/ VÉDŐJÁTÉKOS 
- Adogatások után kapott nyesések, 
  vagy indítások tenyeressel, vagy  
  fonákkal való pörgetése: 
  - előkészítő, 
  - befejező.  
 
- A labdamenet alatt kicsúszott,  
  vagy nyesett labdákból:   
  - előkészítő pörgetések,  
  - befejező pörgetések. 
 
Magas labdák ütése tenyeressel:   
- fonákra helyezve,  
- a célszerűségnek megfelelően  
  helyezve.  
 
Gyakorlatok az ismételt és az  
új technikai elemek összekötésével: 
„A” tenyeres oldalfalsos rövid  
       adogatás helyezve  
„F” röviden fogad helyezve   

  - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
        fonákra - középre - tenyeresre 
„F”  indítja a labdát –fonákkal, 
        vagy - tenyeressel  
        fonákra - középre - tenyeresre  
        - 5 percenként feladatcsere 
  
„A” rövid oldalfalsos adogatás 
       helyezve 
„F” asztalfölötti pörgetéssel helyezve   

   - 5 percenként feladatcsere  
 
„A” rövid oldalfalsos adogatás  „ 
„F”  dropp - nyeséssel helyezve  

 
 
 
- A taktikailag kiszorított ellenfél 
  pörgetését - a felszálló-ágon, 
  vagy a tetőponton találjuk el. 
- A mozdulat végrehajtásánál az  
  asztallal szinte párhuzamos az 
  ütő /az érkező labdától függ/, és  
  rövid lapos ívű karmozgás.  
 
 
- A kétoldali védekező nyesések  
  csiszolása, oldal és mélység  
  mozgással való összekötése,  
  a nyesések variálása. 
 
 
- A tanult támadó technikai elemek 
  lehetőség szerinti alkalmazása.  
 
 
 
 
- Úgy kell helyezni a leütéseket, 
  hogy a partner tenyeressel ne  
  tudja visszaütni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A rövid adogatások fogadását 
  addig kell gyakorolni, míg  
  a biztonság és a pontosság  
  követelményeinek nem felelnek 
  meg. 
 
 
- A fogadási módok kiválasztása  
  az érkező adogatásoktól, 
  valamint az ellenfél 
  játéktudásától függ.  
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    - 5 percenként feladatcsere 
 
„A” rövid oldalfalsos adogatás    „ 
„F”  a tetőponton támadó nyeséssel  
        - 5 percenként feladatcsere  
 
 „A” rövid oldalfalsos adogatás  
„F” röviden fogad 
      fonákra - középre - tenyeresre  
      indítja  
      fonákra - középre -tenyeresre 
      - pörgetéssel     „        „            „ 
      - droppolással   „        „            „ 
      - éles nyeséssel „        „            „ 
      - 1o percenként feladatcsere   
 
Előkészítő pörgetések összekötése 
- tenyeres lepörgetésekkel 
- befejező pörgetésekkel:  
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja                     
„A” pörgeti a labdát fonákra  
„F” droppol helyezve  
„A” az érkező labdától függően  
       előkészítő, a kedvező labdából 
       tenyeres befejező pörgetés hajt 
       végre  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F” hosszan nyesi fonákra  
„A” fonák pörgetés fonákra  
„F” droppol fonákra  
„A” a kedvező labdából kifordul 
       tenyeres befejezőt pörget 
       helyezve 
 
„A” oldalfalsos hosszú adogatás  
       fonákra helyezve  
„F” fonák pörgetés helyezve  
„A” tenyeressel lepörget  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja középre  
„A” tenyeressel pörget tenyeresre  
„F” tenyeressel lepörget   
 
„A” kicsúsztatott adogatás középre  
„F”  tenyerest pörget fonákra  
„A” kifordul tenyeressel lepörget  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az összetett gyakorlatok végre- 
hajtásának követelményei:  
  - Az oldal, és mélységben való 
    helyezkedéssel az optimális  
    kiinduló-helyzet biztosítása.  
  - A technikai elemek magasszintű 
    összekötése.  
  - Az adott technikai elem végre- 
    hajtásához a megfelelő sebesség 
    megválasztása.  
  - Magasfokú figyelem, belső  
    motiváció, versenyszellem  
    a gyakorlatok sikeres végrehaj- 
    tása érdekében .  
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 „A” rövid adogatás helyezve  
„F”  röviden leteszi          „ 
„A” röviden     „               „ 
„F”  indítja                        „ 
„A” fonákra pörgeti a labdát  
„F”  droppolja a pörgetést helyezve  
„A” az érkező labdától függően   
       fonákot, vagy tenyerest pörget, 
       a kedvező labdából tenyeres  
       befejező pörgetést hajt végre  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  nyesi a labdát fonákra  
„A” fonák, vagy tenyeres pörgetés  
       fonákra - középre - tenyeresre  
„F” az érkező pörgetéseket  
        lepörgeti helyezve  
       - a sikeres gyakorlat-sor után 
       feladatcsere 
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  nyesi a labdát középre  
„A” tenyeres pörgetés: 
       fonákra - „F” tenyeressel lepörget 
       középre-    „            „             „ 
       tenyeresre  „           „              „ 
       - a sikeres gyakorlat-sor után 
       feladatcsere 
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  nyesi a labdát tenyeresre  
„A” tenyeres pörgetés:  
       fonákra - „F” tenyeressel lepörget 
       középre -    „          „              „ 
       tenyeresre- „          „               „ 
       - a sikeres gyakorlat-sor után 
       feladatcsere 
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja a labdát: 
        fonákra - középre - tenyeresre  
„A” pörgeti a labdát: 
       fonákra - középre - tenyeresre  
„F” tenyeressel lepörget: 
       fonákra - középre - tenyeresre  
 
Támadó játékos gyakorlatai  
védőjátékos ellen: 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F” hosszan nyes           „ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 6 sikeres  
   lepörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 6 sikeres  
   lepörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 6 sikeres 
   lepörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 6 sikeres 
   lepörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- A támadó játékos részéről  
  min.6-8 sikeres pörgetés  
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„A”8-1o pörgetés a fonákra, a ked- 
      vező labdából tenyeresre  
      6-8  pörgetés a fonákra         „ 
      4-6        „                „             „ 
      2-4        „                „             „ 
      a magas labdából befejező 
      pörgetés 
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  hosszan nyesi helyezve  
„A” pörgeti a labdát: 
       - hosszan-röviden fonák  
       ½ asztalra 
       a kedvező labdából gyors lefordí- 
       tás középre, vagy tenyeresre,  
       a magas labdából befejező 
       pörgetés  
 
Védőjátékos támadó ellen: 
„A” rövid adogatás helyezve /védő/ 
„F”  indítja, vagy nyesi helyezve  
„A” el őkészítő pörgetés fonákra  
„F”  fonák dropp fonákra  
„A” befejező pörgetés helyezve  
 
„A” rövid  adogatás   
„F”  a labdától függően fogad  
„A” a kedvező labda esetén  
       befejezőt pörget  
 
„A” hosszú adogatás helyezve  
„F”  pörgeti a labdát helyezve  
„A” a kedvező labdából lepörget, 
        nem kedvezőnél droppolja, 
        vagy visszanyesi a labdát  
 
Adogató géppel való gyakorlás: 
- 5-4-3-2-1-fonák előkészítő pörgetés  
  után kifordulás, tenyeres befejező  
  pörgetés helyezve  
  3o mp.- 4o mp.- 5o mp.- 6o mp. 
 
- 5-4-3-2-1-fonák előkészítő pörgetés 
  után középről tenyeres befejező  
  pörgetés helyezve   
  3o mp. - 4o mp.- 5o mp.- 6o mp.  
- 5-4-3-2-1-fonák előkészítő pörgetés 
  után tenyeresről befejező pörgetés  
  3o mp.- 4o mp.-5o mp.- 6o mp. 
 

 nyesett labdából.  
 
- A védőjátékos min. 8-1o  
   folyamatos pörgetést tudjon  
   visszaadni.  
 
 
 
- A támadó játékos képes legyen  
  mozgatni védekező ellenfelét, 
  oldal és mélység irányban is. 
 
- A védőjátékos képes legyen a  
   nyeséseket variálni /tolt, erős/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A sikeres támadó technikai  
   elemek alkalmazásának elsőd- 
   leges feltétele az érkező  
   labdától függően való megoldás 
   kiválasztása.  
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min.8 sikeres  
   befejező pörgetés.  
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres 
   befejező pörgetés.  
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres  
   befejező pörgetés.  
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Soklabdás gyakorlatok:  
1-játékos nyesett labdát ad tenyeresre 
2-    „     tenyerest pörget           „ 
3-    „     tenyeressel lepörget  
 
1-    „    rövid labdát ad helyezve  
2-    „    indítja fonákra-középre-teny. 
3-    „   tenyeres befejezőt pörget  
 
1-    „   nyesett labdát ad fonákra  
2-    „   fonákkal pörgeti fonákra  
1-    „   droppol tenyeresre  
2-    „   tenyeres befejezőt pörget  
 

Felmérések a tanult technikai 
elemekből: 

 
a./ Tenyeres pörgetés dropp labdából:   
     - fonákról  -  fonákra  helyezve  
     - középről -         „                „ 
     - tenyeresről -     „                „ 
     - tenyeresről-tenyeresre       „ 
     - tenyeresről-középre           „ 
     - fonák ½ asztalról fonákra  „ 
     - tenyeres ½ asztalról           „ 
 
b./ Fonák pörgetés dropp labdából: 
     - fonákról  -  fonákra  helyezve 
     - fonákról  -  középre         „ 
     - fonákról  -  tenyeresre     „ 
     - fonákról  -  fonákra - középre  
     - fonákról  -  fonákra - tenyeresre 
 
c./ Tenyeres-fonák pörgetés összekö- 
      tése dropp labdából: 
     1 fonák     + 1 tenyeres pörgetés  
     1 fonák     + 2 tenyeres pörgetés  
      /kifordulás, egész asztal/ 
     3 fonák     + 1 tenyeres pörgetés  
     2    „         + 1       „             „ 
     1    „         + 1       „             „ 
 
     1 fonák     + 3       „              „ 
     1     „        + 2       „              „ 
     1     „        + 1       „              „ 
 
d./Tenyeres pörgetés nyesett labdából 
    folyamatosan: 

- fonákról  -  fonákra  helyezve  
- középről  -        „             „ 

 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres  
   lepörgetés.  
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres  
   befejező pörgetés.   
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres 
   befejező pörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
1./Gépnél 1 perc alatt /6o-as seb./ 
     /maximum 2-3 hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal  
    /5 kísérlet, min.2o-as átlag/ 
3./Tanulók egymással  
    /5 kísérlet, min.14-es átlag/ 
 
 
 
1./Gépnél 1 perc alatt /6o-as seb./ 
     /maximum 4 hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
   /5 kísérlet, min. 15-ös átlag/ 
3./Tanulók egymással   
    /5 kísérlet, min. 12-es átlag/ 
 
 
1./Gépnél 1 perc alatt /6o-as seb./ 
      /maximum 5 hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
     /5 kísérlet, min. 14-es átlag/ 
3./ Tanulók egymással  
     /5 kísérlet, min. 11-es átlag/ 
 
 
 
 
 
 
 
1./Gépnél 1 perc alatt/6o-as seb./ 
    /maximum 6 hiba/  
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- tenyeresről -     „             „ 
- tenyeresről - középre      „ 
- tenyeresről - tenyeresre  „ 

 
e./ Fonák pörgetés nyesett labdából: 
    -  fonákról  -  fonákra helyezve  
    -        „        -  középre        „ 
    -        „        -  tenyeresre    „ 
 
 
 
 
f./ Pörgetések összekötése nyesett  
     labdából: 
   - 3 fonák után folyamatos tenyeres 
   - 2 fonák    „           „               „ 
   - 1 fonák    „           „               „ 
                             pörgetés        „ 
 
Ismétlés  (11-12-éves lányok) 
 
A/ ADOGATÁS 
- Alulnyesett, és oldalfalsos hosszú 
  adogatások helyezve.  
 
- Alulnyesett rövid adogatások  
   helyezve.  
 
B/ ADOGATÁSOK FOGADÁSA 
A hosszú adogatásokat: 
- fonák ütéssel           helyezve  
- tenyeres ütéssel              „ 
- tenyeres pörgetéssel       „ 
 
A rövid adogatásokat: 
- röviden helyezve  
- indítva         „ 
- támadó nyeséssel helyezve  
 
C/ KONTRAÜTÉSEK 
- Tenyeres kontraütések helyezési  
   és helyezkedési feladatokkal. 
 
- Fonák kontraütések helyezési 
  és helyezkedési feladatokkal. 
- Kontraütések összekötése tenyeres 
  és fonák befejező ütésekkel.  
 
D/ LABDATARTÁS  
     /nyesés/ 

2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
   /5 kísérlet, min. 1o-es átlag/ 
3./Tanulók egymással  
   /5 kísérlet, min. 6-os átlag/ 
 
1./Gépnél 1 perc alatt /6o-as seb./ 
     /maximum 1o hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
   /5 kísérlet, min.8-as átlag/ 
3./ Tanulók egymással 
    /5 kísérlet min.6-os átlag/ 
 
1./Gépnél 1 perc alatt /6o-as seb./ 
    /maximum 12 hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
   /5 kísérlet, min.7-es átlag/ 
3./Tanulók egymással  
   /5 kísérlet min. 5-ös átlag/ 
 
 
 
 
- Biztonság, pontosság.  
 
 
- Biztonság, pontosság.  
 
 
 
- Biztonság, pontosság.  
 
 
 
 
- Biztonság, pontosság.  
 
 
 
 
 
- Helyezkedés, biztonság,  
  pontosság. 
 
 
 
- A befejező ütéshez a megfelelő  
  labda kiválasztása.  
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- Fonák nyesések variálva  
- Tenyeres nyesések variálva  
- Összekötéssel helyezési 
  feladatokkal röviden-hosszan, tolva, 
  élesen  
  „támadó” nyeséssel  
 
 E/ PÖRGETÉSEK 
- Tenyeres pörgetés nyesett labdából  
  helyezési, és helyezkedési 
  feladatokkal 
- Tenyeres pörgetés dropp labdából  
  helyezési, és helyezkedési felada- 
  tokkal   
- Fonák pörgetés nyesett  labdából 
  helyezési, és helyezkedési felada- 
  tokkal  
  
F/ DROPPÜTÉSEK 
      /pörgetés kezelése/ 
- Fonákkal, nyesett labda pörgetése 
   után dropp             „            „ 
- Tenyeressel nyesett labda pörgetése 
   után dropp labda pörgetése 
                   
G/ VÉDŐJÁTÉKOS 
- Pörgetés visszanyesése: 
   - fonákkal helyezve 
   - tenyeressel      „ 
   - összekötéssel  „ 
- Asztalfölötti rövid labdák nyesése: 
   - fonákkal helyezve  
   - tenyeressel     „ 
- Tenyeres pörgetés nyesett labdából 
   helyezési feladatokkal 
- Fonák pörgetés nyesett labdából  
   helyezési feladatokkal  
 
A/ ADOGATÁS 
Fonák rövid oldalfalsos adogatás: 
- fonákra helyezve  
- középre         „ 
- tenyeresre     „ 
Tenyeres rövid oldalfalsos adogatás:  
- fonákra helyezve  
- középre         „ 
- tenyeresre     „ 
 

A végrehajtás megegyezik a fiúk 
anyagában leírtakkal. 

- Sokoldalú nyesések elsajátítása 
  helyezési feladatokkal.  
 
 
 
 
 
 
- Minimum 8-1o folyamatos  
   pörgetés.  
 
- Minimum 15-2o folyamatos  
   pörgetés.  
 
- Minimum 4-5 folyamatos  
   pörgetés.  
 
 
 
- Biztonság, pontosság, az érkező 
  pörgetésnek megfelelő ütőtartás 
  és vezetés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Az adogatás ne csússzon ki , 
   jól helyezett, és  különböző 
   falsokkal legyen végrehajtva.  
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 B/ ADOGATÁS FOGADÁSA 
Rövid adogatásokat: 
- tenyeressel és fonákkal 
    ~ indítással helyezve  
    ~ támadó nyeséssel helyezve  
    ~ asztalfölötti ütéssel, pörgetéssel 
    ~ rövid visszaadással helyezve  
 

A technikai elemek végrehajtása 
megegyezik a fiúk anyagában 

leírtakkal. 
 
E/ PÖRGETÉSEK 
Fonák pörgetés dropp labdából 
 

A végrehajtása megegyezik a fiúk 
anyagában leírtakkal. 

 
Gyakorlása: 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  fonákra nyesi a labdát  
„A” fonák pörgetés fonákra  
„F”  fonák dropp fonákra  
„A” folyamatos fonák pörgetés  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja fonákra  
„A” fonák pörgetés fonákra - középre  
„F” fonák dropp fonákra  
„A” 8-1o fonák pörgetés után kifor- 
        dul tenyeres befejező pörgetés:  

6-8 fonák pörgetés után  bef.. 
         4-6      „           „         „       „ 
         2-4      „           „         „       „ 
         1-2      „           „         „       „ 
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja, vagy nyesi fonákra  
„A” fonák pörgetés:  
        - 5 fonákra + 1 tenyeresre  
        - 4      „       + 1 középre 
        - 3      „       + 1 tenyeresre  
        - 2      „       + 1 középre 
        - 1      „       + 1 tenyeresre  
„F”  az érkező labdától függően  
        droppol fonákra helyezve  
  
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja szabadon helyezve  

 
 
- Az érkező adogatástól függően  
  a legjobb fogadási mód alkal- 
  mazása, a biztonság és a pontos- 
  ság szem előtt tartásával.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Minimum 8-1o fonák pörgetés 
  elérése. 
 
 
 
 
- A gyakorlat teljesítése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A gyakorlat teljesítése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A gyakorlat teljesítése.  
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„A” pörgeti a labdát fonákra  
„F” droppol szabadon helyezve  
„A” az érkező labdától függően  
       pörget fonákra helyezve:  
       8-1o pörgetés után befejező ütés,  
        vagy pörgetés  
       6-8         „         „        „            „ 
       4-6         „         „        „            „ 
       2-4         „         „        „            „ 
 
Folyamatos tenyeres és fonák  
pörgetés nyesett labdából: 
1./ Előkészítő pörgetések: 
      - Tenyeressel helyezve  
      - Fonákkal              „ 
      - Összekötéssel       „ 
 
2./ Tenyeres befejező pörgetés: 
      - nyesett labdából  
            ~ támadóra  
            ~ védekezőre 
 
„A” hosszú adogatás fonákra  
„F”  nyesi a labdát fonákra  
„A” 1 fonák pörgetés után kifordul, 
        tenyeressel pörget fonákra   
 
„A” hosszú adogatás fonákra  
„F” folyamatosan nyesi a labdát  
       fonák ½ asztalra helyezve  
„A” tenyeressel pörget fonák  
        ½ asztalra  
 
„A” hosszú adogatás tenyeresre  
„F”  tenyeressel nyes         „ 
„A” tenyeressel pörget      „ 
  
„A” hosszú adogatás fonákra  
„F”  nyesi a labdát fonákra  
„A” fonákot pörget fonákra  
       - 5-6 fonák pörgetés után tenye- 
           resre fordít, majd szabad játék  
       - 3-4    „            „          „        „ 
       - 2-3    „            „          „        „ 
       - 1-2    „            „          „        „ 
 
„A” hosszú adogatás fonákra  
„F” nyesi a labdát              „ 
„A”1 fonák pörgetés után kifordul, 
       tenyerest pörget fonákra, a ked- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 8-1o folyamatos pörgetés elérése. 
 
 
 
 
- 8-1o folyamatos pörgetés elérése. 
 
 
 
 
 
- 8-1o folyamatos pörgetés elérése. 
 
 
 
- 8-10 folyamatos pörgetés elérése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 8-1o folyamatos pörgetés elérése.  
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       vező labdából tenyeresre pörget 
„F” az érkező labdától függően  
       nyesi a labdát, a tenyeresre  
       kapottat szabadon helyezve 
 
G/ VÉDŐJÁTÉKOS  
Rövid labdák indítása helyezve: 
- tenyeressel    
- fonákkal  
Tenyeres pörgetés dropp labdából:   
- fonákra 
- középre 
- tenyeresre helyezve  
 
Gyakorlás adogató géppel: 
- Fonák pörgetés nyesett labdából: 
  fonákra - középre - tenyeresre  
- Tenyeres pörgetés nyesett labdából: 
  fonákra - középre - tenyeresre 
- Fonák és a tenyeres pörgetés  
  összekötése nyesett labdából 
- Fonák pörgetése dropp labdából: 
  fonákra - középre - tenyeresre  
- Tenyeres pörgetés dropp labdából: 
  fonákra - középre - tenyeresre  
- A két oldal összekötése előkészítő 
  és befejező ütéssel, vagy pörgetéssel 
 
Soklabdás gyakorlatok: 
(A tanult technikai elemek összekö- 
 tése, hibajavítása.) 
- Rövid játék:- röviden, 
                      - indítva, 
                      - éles nyeséssel.  
- Rövid játékból kapott hosszú 
  nyesések pörgetése: 
  tenyeressel – fonákkal.  
- Indítások – ütése, pörgetése  
   tenyeressel és fonákkal.  
- Fonák kontra, fonák pörgetések  
  összekötése tenyeres előkészítő  
  és befejező pörgetéssel, ütéssel.  
- A rövid és a hosszú adogatások  
  fogadása helyezési és helyezkedési 
  feladatokkal.  
 

Felmérések a tanult technikai 
elemekből 

 
a./ Tenyeres pörgetés dropp labdából: 

 
 
 
 
 
 
- Elsősorban az adogatások után  
   kapott rövid labdákat.  
 
- 1 előkészítő pörgetés után  
   tenyeres befejező pörgetés  
   a kedvező labdából. 
 
 
 
- 6-8 fonák pörgetés teljesítése. 
 
- 8-1o tenyeres pörgetés teljesítése. 
 
- 6-8 pörgetés teljesítése.  
 
- A felmérési követelmény  
   teljesítése.  
- A felmérési követelmény  
   teljesítése. 
- A felmérési követelmény  
   teljesítése.  
 
 
- A gyakorlatok megfelelő  
  ritmusban való végrehajtása.  
 
 
 
- Biztonságra, pontosságra való  
  törekvés.  
 
 
 
- Helyezkedés, a lábmunka  
  harmonikus összekapcsolása 
  a technikai elem végrehajtásával. 
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     - tenyeresről - tenyeresre 
                          - középre 
                          - fonákra  
     - középről     - fonákra 
                          - középre 
                          - tenyeresre  
     - fonákról     - fonákra 
                          - középre 
                          - tenyeresre  
 
b./ Fonák pörgetés dropp labdából: 

 - fonákról  - fonákra  
                       - középre 
                       - tenyeresre  
 
c./ Pörgetések összekötése   
     dropp labdából: 
   - 1 fonák    +  1  tenyeres pörgetés  
   - 1 fonák    +  2  tenyeres pörgetés  
      /kifordul, egész asztal/ 
   - 3 fonák    +  1  tenyeres pörgetés  
      2     „       +  1         „             „ 
      1     „       +  1         „             „ 
   - 1 fonák    +  3 tenyeres  pörgetés  
      1     „       +  2         „             „ 
      1     „       +  1         „             „ 
 
d./Tenyeres pörgetés nyesett labdából  
   - fonákról - középről - tenyeresről 
        ~ fonákra  helyezve 
        ~ középre        „ 
        ~ tenyeresre     
 
 
 e./ Fonák pörgetés nyesett labdából: 
     - fonákról - fonákra helyezve 
               „     - középre        „ 
               „     - tenyeresre    „   
 
 
 
f./ Pörgetések összekötése: 
    - 3 fonák pörgetés után folyamatos 
      tenyeres pörgetés  
    - 2 fonák pörgetés után folyamatos 
       tenyeres pörgetés  
    - 1 fonák pörgetés után folyamatos 
       tenyeres pörgetés  
 
III./ TAKTIKA 

1./Gépnél 1 perc alatt /6o-as seb./ 
     /maximum 5 hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
     /5 kísérlet, min.15-ös átlag/ 
3./ Tanulók egymással 
     /5 kísérlet, min. 1o-es átlag/ 
 
 
 
 
1./Gépnél 1 perc alatt  
   /maximum 6 hiba/  
2/Edzővel, vagy haladó játékossal    
   /5 kísérlet, min.10-es átlag/ 
3./Tanulók egymással   
   /5 kísérlet, min. 7-es átlag/ 
 
1./Gépnél 1 perc alatt  
   /maximum 8 hiba/ 
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
   /5 kísérlet, min. 9-es átlag/ 
3./Tanulók egymással  
   /5 kísérlet, min. 6-os átlag/ 
 
 
 
 
1./Gépnél 1 perc alatt  
     /maximum 1o hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
   /5 kísérlet, min. 7-es átlag/ 
3./Tanulók egymással  
   /5 kísérlet, min. 5-ös átlag/  
 
1./Gépnél 1 perc alatt  
     /maximum 9 hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
   /5 kísérlet, min. 7-es átlag/ 
3./Tanulók egymással  
   /5 kísérlet, min. 5-ös átlag/ 
 
1./Gépnél 1 perc alatt  
    /maximum 1o hiba/  
2./Edzővel, vagy haladó játékossal 
   /5 kísérlet, min. 8-as átlag/ 
3./Tanulók egymással  
   /5 kísérlet, min. 6-os átlag/  
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- Taktikai feladatok a tanult techni- 
  kai elemek alkalmazásával.  
- Rövid adogatások különböző 
  falsokkal helyezve.  
- Adogatások kezelésének 
   megoldásai. 
- Előkészítő és befejező pörgetések, 
  tenyeres lepörgetések . 
- Ellenőrző mérkőzések taktikai  
  feladatokkal.  
- Védekező játékos elleni taktikai  
   megoldások. 
 
 IV./ ELMÉLET 
 
- Az asztalitenisz története: 
  A klasszikus /gumiütős időszak/ 
  -1926-1952-ig.  
  -1926 a gumiborítás megjelenése, 
   gyors elterjedése. 
   Új technikai elemek alkalmazása  
   - támadó technika - a labda húzása, 
                                        „      ütése,  
  - védekező    „        - nyesések.  
- Egészségügyi szabályok ismétlése. 
- A dohányzás, az alkohol,  
  a doppingszerek egészségre ártalmas 
  hatásai.  
 
V./  VERSENYZÉS 
 
- Felmérő mérkőzések az edzések  
  keretében.  
 
- Hazai korosztályos csapat és  
  egyéni versenyeken való indulás. 
 
- Nemzetközi korosztályos versenye- 
  ken való részvétel. 
 
 

Adogatás taktikája: 
- támadó játékos ellen,  
- védekező játékos ellen.  
  
 
 
 
 
Fogadás taktikája: 
- támadó játékos ellen,  
- védekező játékos ellen,  
- kiváló fonák játékos ellen, 
- veszélyesen pörgető tenyeres 
   játékos ellen.  
 
 
- Kik voltak a korszak legjobb  
   játékosai? 
- Hogy szerepeltek a magyar  
  játékosok? 
- Mi okozta a sportág átmeneti  
  válságát? 
- Milyen szabályváltoztatásokat  
  vezetett be a Nemzetközi  
  Asztalitenisz Szövetség? 
- Az adogatás jelentősége? 
- Az adogatás megválasztása? 
- Az adogatás fajtái? 
 
 
 
 
- A tapasztaltak edzésmunkába  
   való beépítése. 
 
- A tanultak versenyszerű  
  alkalmazása.  
 
- Az alkalmazkodó-képesség  
  magasabb szintre való   
  fejlesztése.  

 
 
 
 
 
 



 81

Évfolyam: 7-8. Korosztály: újonc 

 
Cél: 

• Az általános fizikai képességek tovább fejlesztése, kiemelt hangsúlyt kapva azok a  
• képességek, amelyek a technikai elemek magas szinten való elsajátítását és alkalmazását 
• teszik lehetővé.  
• Az eddig elsajátított technikai elemek ismétlése, csiszolása, magasabb szinten való  
• végrehajtása, a biztonság, a pontosság és a hatékonyság igényességével.  
• - A sportági ismeretek bővítése.  
 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 
  I./ KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 
 1./ Állóképesség - fejlesztés 
Tartós futás egyéni iramban,  
legalább 1o-12 percen keresztül  
folyamatosan, megállás nélkül. 
- Futás iramváltoztatással egyéni  
  ütemben 6-8 percen keresztül. 
- Futóiskola - futás feladatokkal: 
   - magas térdemeléssel, 
   sarokemeléssel, futó – ugró 
   mozgásokkal, indiánszökdelés.  
- Futás iramváltoztatással a táv fo- 
  kozatos növelésével, illetve a táv 
  ismételt lefutásával különböző  
  pihenőidők beiktatásával.  
 
 2./ Gyorsaság  - fejlesztés  
- Gyorsfutások 3o-6o m-en.  
- Fokozó futások 3o-6o m-en.  
- Gyorsfutás növekvő lépéshossz 
  alkalmazásával. 
- Gyorsfutás növekvő lépésszámmal. 
- Rajtversenyek 15-2o m-en  
  különböző testhelyzetekből. 
- Gyorsfutások oda-vissza: 
  alapvonaltól a célig, és vissza  
  1o-15m-es távolság között, 
  többszöri ismétlés - számmal, 
  pihenőidők közbeiktatásával 
  - különböző testhelyzetekből 
  rajtolva is. 
- Galoppszökdelés oldalt 1o-15 m-es 
  távon oda-vissza többszöri ismét- 
  lésszámmal, pihenőidők közbeik- 
  tatásával.  

 
 
- Legyen képes 12 percen  
   keresztül egyenletes iramban  
   megállás nélkül futni.  
 
- Cooper-teszt  követelménye: 
  Fiú:     16oo   -   3ooo  m 
  Lány:  141o   -   26oo  m  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Meghatározott távolságon  
  belül tudja növelni és  
  csökkenteni a futás iramát.  
 
- 6o m-es síkfutás teljesítése: 
  Fiú:    8,o   -   12,o  mp. 
  Lány:  8,1   -   12,2  mp.  
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3./ Reakció –, és cselekvésgyorsaság 
     fejlesztése 
- Futás közben hangjelzésre /taps, síp- 
  szó/ iram-, illetve irányváltoztatás.  
- Futás közben hangjelzésre előre 
  meghatározott feladat végrehajtása, 
  majd futás tovább /pl. hasonfekvés/. 
-Futás közben mozdulat jelre /pl. 
  karemelés az edző részéről = 
  iram –  és irányváltoztatás/. 
- Futás közben mozdulatjelzésre előre 
  meghatározott feladat végrehajtása  
  /pl. csípőre tett kézzel guggolásban  
  kell lemenni és rögtön futás tovább/. 
 
  4./ Erőfejlesztés 
Kar-, has-, hát-, oldal-, és lábizom  
erősítő gyakorlatok. 
- 4-8 ütemű szabadgyakorlati alap- 
  formájú gyakorlatok. 
- Kitartóképességet is fejlesztő sza- 
   badgyakorlatok és sorozat gimnasz- 
   tika /32 ütemű gyakorlatok/.  
- Dinamikus izomerőt fejlesztő kézi- 
  szer - gyakorlatok: 
  - medicinlabda 2-3 kg-os,  
  - kézisúlyzó 1-2 kg-os,  
  - ugrókötél,  
  - gumikötél, 
  - pad, zsámoly, bordásfal,  
  - bordásfalba beakaszt- 
     ható ferdepad.  
- Az előző évfolyamokban végzett  
  erősítő gyakorlatok emelve az  
  ismétlésszámot, az intenzitást.  
- A teljesítménymérésnél szereplő  
  motorikus próbák gyakorlatai,  
  az ismétlésszámok megfelelő 
  változtatásával.  
 
 5./ Ügyesség - fejlesztés 
Mindkét oldali végtag fejlesztése. 
Az előző korosztályoknál megjelölt  
gyakorlatok ismétlése, fejlesztése, 
pontosabb, jobb végrehajtása.  
- Különböző típusú, méretű labdákkal 
  végzett gyakorlatok /kézilabda, 
  focilabda, gumilabda, szivacslabda, 
  teniszlabda, p.p.labda/. 

 
 
 
- Az összetett feladatok minél 
  gyorsabb végrehajtása.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A motorikus próbák   
  követelményeinek teljesítése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A célba dobás pontosságára 
  való törekvés helyben lévő 
  és mozgó tárgyra.  
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- Labda egyensúlyozása, kézháton,  
  háton, lábfejen. 
- Labda pörgetése ujjon.  
- Labdavezetés, gurítás kézzel, lábbal 
  menetiránynak háttal, egyenesen, 
  szlalomban, irányváltoztatással. 
- Különböző testhelyzetekben labda- 
  vezetés mindkét kézzel /jobb-bal/ 
  haladás közben előre-hátra. 
- Párokban labda átadások különböző 
  formái egy, két labdával, helyben 
  haladás közben.  
 
 6./ Izületi mozgékonyság fejlesz- 
      tése, izom - nyújtás, és lazítás 
Nyújtó-, lazító hatású szabad-,  
bordásfal-, és társas gyakorlatok.  
Az előző évfolyamoknál leírt  
gyakorlatok pontosabb, és többszöri  
ismétlésszámmal való végrehajtása. 
A hatásfokot társ közreműködésével   
és „ kényszerítő” szerek használatával  
/bordásfal, gumikötél/ lehet növelni.  
- Nyújtó hatású váll-, csípő gyakor- 
  latok: állásban, térdelésben, térdelő 
  támaszban, ülésben, oldalon fekvés- 
  ben. 
- Nyújtó – lazító hatású kar-, has-, 
  hát- és lábizom gyakorlatok 
  állásban, guggolásban, térdelésben, 
  térdelőtámaszban, ülésben, hason 
  fekvésben, hanyattfekvésben.  
- Vállizület nyújtó gyakorlatok: 
  - állásban a bal kart a fej mellett   
    hátranyújtjuk, a jobb kart alul,  
    derék mellett – a test mögött  meg- 
    fogjuk a kezünket. 
  - Bordásfalnál  - szemben helyezke- 
    dünk terpeszállásban, törzs- 
    döntés előre és fej magasságban  
    megfogjuk a bordásfalat mindkét  
    kézzel, rugózik lefelé a törzs, 
    / törzsdöntéseket végzünk/. 
 
- Társas gyakorlat - törökülésben 
  helyezkedik az egyikük, a társa a  
  háta mögé áll és megfogja a társa  
  kezét magas-tartásban, térdével  
  oldalról megtámasztja a hátát és  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Az izomzat nyújthatóságának 
  és az izületi mozgékonyság  
  határának növelése.  
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  nagyon óvatosan húzza felfelé és  
  hátrafelé a társ karját.  
 
 7./ Testnevelési játékok 
 
FOGÓJÁTÉKOK  
 
Az előző korosztályoknál 
leírt fogók. 
 
- Fogó medicinlabdával a kézben  
  /egyszerű fogó, érintő fogó,  
   páros fogó/. 
- Fogó pingpongütővel   
   ~ rajta a labda,  
   ~ pattogtatva.  
- Terpeszfogó átbújással párokban, 
  kézfogással futás.  
- Fogó körben állva, különböző 
  testhelyzetekből indulva, 
 állásból, ülésből, ill. fekvésből. 
 
EGYÉB JÁTÉKOK 

 
Az előző évfolyamoknál 
leírt játékok. 
 
- Labdavezetéses fogók különböző  
  testhelyzetekben haladva. 
- „Kesztyűs játék” /kesztyű helyett 
   labda/, a játéktér közepén egy zsá- 
   molyra teszünk egy labdát  
   /marok, tenisz, pingponglabda/, a  
   zsámolytól egyenlő távolságra  
   egymással szemben vonalon  
   helyezkedik el a két csapat, beszá- 
   mozunk minden játékost, és az  
   azonos számú játékosok a számukat 
   hallva megpróbálják a zsámoly- 
   ról bevinni a helyükre úgy, hogy 
   az ellenfelük ne fogja meg a labda 
   megfogásának pillanatától amíg a 
   helyére, a vonal mögé beér.  
- „Pacsizás” kézzel állásban, fekvő- 
   támaszban, ill. állásban.  
 
8./ Teljesítménymérés,  értékelés 
 
a./ Aerob állóképesség 
1. Cooper – teszt /m/  

 
 
 
 
 
 
 
- Játék közben legyen képes 
  társának mozgásához alkal- 
  mazkodni. Tudja kiszámítani 
  a társa által dobott, ütött  
  labda mozgásának ívét,  
  erejét, és irányát.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiú:   16oo m /min./ - 3ooo m   /jó/ 
Lány:141o m     „      - 26oo m    „ 
 
Fiú:   13,25 perc „     -  7,3o perc „ 
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2. 2ooo m-es futás /perc/             
 
b./ Motoros próbák 
1. Helyből távolugrás /cm/ 
2. Egykezes labdalökés m/3 kg 
3. Kétkezes dobás hátra „   „ 
4. Mellső fekvőtámasz, 
    karhajlítás - nyújtás /db/ 
5. Hanyattfekvésből felülés db/1 perc 
6. Hasonfekvésből törzsemelés  
    db/1 perc  
7. 4 ütemű fekvőtámasz db/1 perc 
 
A feladatok részletes ismertetése az 
1 számú mellékletben található. 
 
c./ Speciális felmérő és gyakorló 
     feladatok 
 
A feladatok részletes ismertetése az 
1 sz. mellékletben található. A fel- 
adatok azonosak a 7-8 évesekével, 
- a darabszám, távolság, mérési idő 
változtatásával lehet gyakorolni. 
 
 II./  TECHNIKA                
(Ismétlés: 13-14 éves fiúk) 
 
A/ ADOGATÁS 
- Alulnyesett rövid adogatások: 
   - tenyeressel,  
   - fonákkal.  
- Oldalfalsos rövid adogatások: 
   - tenyeressel,  
   - fonákkal.  
- Alulnyesett hosszú adogatások: 
   - tenyeressel,  
   - fonákkal.  
- Oldalfalsos hosszú adogatások: 
   - tenyeressel, 
   - fonákkal.  
 
B/ ADOGATÁSOK FOGADÁSA 
Rövid adogatásokat: 
/tenyeressel - fonákkal/ 
- röviden helyezve  
- indítva        „ 
- éles nyeséssel helyezve  
Hosszú adogatásokat: 

Lány:16,3o   „    „     -  8,3o   „     „ 
 
            Fiú:                Lány: 

165 -  22o cm - 145-195  cm. 
5,5o - 1o,oo m -  4,5o-6,5o m 
6,oo -  11,oo m - 4,4o-7,5o m  
        
       2o -  35 db -  12  -  2o  db 
       3o -  45 db -  22  -  4o  db  
        
       3o -  5o db -  25  -  4o  db 
       25 -  3o  db - 2o  -  3o  db  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Minimum kétszer pattanjon a  
  másik térfélen. Tolt és élesen 
  nyesett adogatások elsajátítása. 
 
- Ne legyen magas, a kijelölt 
  ponton pattanjon le. 
 
 
 
- Erőteljesen megnyesett, és  
  gyors adogatások legyenek, 
  váratlanul helyezve.  
 
 
Elsődleges követelmény az  
adogatások kezelésénél: 
- biztonság,  
- pontosság,  
- a taktikai szempontok  

figyelembevételével.  
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- Tenyeres előkészítő pörgetéssel 
- Fonák              „              „ 
- Tenyeres befejező pörgetéssel 
- Fonák             „              „ 
 
Minden gyakorlatot helyezkedési  
és helyezési feladatokkal. 
 
C/ PÖRGETÉSEK 
a./ Tenyeres előkészítő pörgetés  
    dropp labdából helyezve.  
 
b./ Tenyeres előkészítő pörgetés  
      nyesett labdából helyezve: 
      - támadó játékosra,  
      - védekező játékosra.  
 
c./  Tenyeres befejező pörgetés  
      dropp labdából helyezve. 
 
d./ Tenyeres lepörgetés. 
 
e./ Fonák előkészítő pörgetés  
     dropp labdából helyezve.  
 
f./ Fonák előkészítő pörgetés  
    nyesett labdából: 
    - támadó játékosra, 
    - védekező játékosra.  
 
D/ DROPPÜTÉSEK 
/pörgetés kezelése/ 
- Nyesett labdából érkező pörgetést: 
   - fonák droppal,  
   - tenyeres droppal.  
- Dropp labdából érkező pörgetést: 
   - fonák droppal, 
   - tenyeres droppal. 
 
E/ VÉDŐJÁTÉKOS 
Pörgetés lekezelése: 
- fonák nyeséssel helyezve  
- tenyeres nyeséssel      „ 
- összekötéssel              „ 
 
Az adogatások után kapott: 
- indítások - nyesések - pörgetések  
- tenyeres előkészítő pörgetéssel  
- fonák előkészítő            „ 
- tenyeres befejező          „ 

- Az érkező labdától függően  
  kell megválasztani a pörgetések 
  végrehajtásának milyenségét. 
 
 
 
 
 
- Labdamenetenként min. 15  
 pörgetés elérése.  
 
- 15 kísérletből min.14 sikeres. 
 
- Folyamatos pörgetés labdame- 
  netenként min.6 pörgetés.  
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres.  
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres.  
 
- Labdamenetenként min. 1o 
   pörgetés elérése. 
 
- 15 kísérletből min.13 sikeres 
  pörgetés elérése.  
- Folyamatos pörgetés  labdame- 
  netenként min. 4 pörgetés.  
 
 
 
 
Végrehajtási követelmény: 
- biztonság,  
- pontosság,  
- taktikai fegyelem.   
 
 
 
- 8-1o folyamatos pörgetés  
  visszaadása, az érkező pörgetés- 
  től függő oldal, és mélységmoz- 
  gás továbbfejlesztése.  
 
-A gyakorlatok végrehajtásának 
 követelményei a támadó játé- 
 kosokéval azonos.  
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- tenyeres lepörgetéssel helyezve  
  
A végrehajtási módot az érkező  
labdától függően kell kiválasztani. 
 
A/ ADOGATÁS 
a./ Határeseti adogatások: 
    /kicsúsztatott/ 
    - tenyeressel helyezve  
    - fonákkal            „ 
b./ Gyors „kilőtt” adogatások: 
     - tenyeressel helyezve  
     - fonákkal           „ 
 
 B/ ADOGATÁSOK FOGADÁSA 
a./ Határeseti adogatásokat: 
     - tenyeres nagy falsú pörgetéssel 
     - fonák        „        „            „ 
b./ Gyors „kilőtt” adogatásokat: 
      - tenyeres és fonák ütéssel  
      - tenyeres és fonák pörgetéssel  
 
Gyakorlatok: 
„A” „kicsúsztatott” adogatás fonákra  
„F”  fonákkal pörget fonákra  
„A” fonákkal lepörget szabadon  
 
„A” „kicsúsztatott” adogatás középre 
„F”  megpörgeti középre  
„A” tenyeressel lepörgeti helyezve  
 
„A” „kicsúsztatott” adogatás tenye- 
        resre  
„F”  megpörgeti tenyeresre  
„A” tenyeressel lepörget  
 
c./ Gyors „kilőtt” adogatások  
     tenyeressel – fonákkal helyezve: 
„A” tenyeres adogatás fonákra  
„F”  tetszés szerint fogad  
„A” befejező pörgetést alkalmaz  
 
„A” tenyeres adogatás középre  
„F”  az érkező labdától függően fogad 
„A” befejező pörgetést alkalmaz  
 
„A” fonák adogatás helyezve  
„F” az érkező labdától függően fogad 
„A” befejező pörgetést alkalmaz   
 

 
 

 
 
 
 
- Taktikai célból, ha lepörgetést 
  akarunk alkalmazni.  
 
 
- Követelmény a váratlan  meg- 
  lepetésszerű alkalmazás.  
 
 
 
- Ha időben észrevesszük, hogy  
  gyors adogatás érkezik, abban  
  az esetben előkészítő, vagy befe- 
  jező pörgetés alkalmazásával  
  támadást kezdeményezhetünk.  
 
 
- 1o kísérletből min.8 sikeres  
   lepörgetés.  
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres  
   lepörgetés.  
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres 
   lepörgetés.  
 
 
 
 
 
 
- Az ellenfelet váratlanul érje  
  az adogatás, ne tudjon optimá- 
  lisan felkészülni a fogadására. 
 
- Az adogatáskor megtévesztő  
 mozdulatot végezni, gyorsan  
 és pontosan helyezve legyen  
 végrehajtva. 
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C/ PÖRGETÉSEK 
a./ Fonák befejező pörgetés  
      dropp labdából: 
- A technikai elem végrehajtása  
  hasonló a fonák dropp pörgetéshez, 
  az ütő szöge az érkező labdától 
  függ: 
  - magas labdánál kisebb, 
  - alacsony labdánál nyitottabb,  
  - a tetőponton, vagy előtte találkozik 
    a labdával,  
  - az ütő gyorsan találkozik a 
    labdával, 
  - a mozdulat kivezetését az érkező  
    labda határozza meg.  
 
Gyakorlatok : 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  nyesi a labdát fonákra  
„A” fonák pörgetés fonákra  
„F” droppol fonákra   
„A” kedvező labdából befejező pörg. 
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja a labdát fonákra  
„A” fonák pörgetés fonákra  
„F”  droppol fonákra  
„A” a kedvező labdából befejező  
       pörgetés helyezve  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F” nyesi a labdát középre -tenyeresre 
„A” tenyerest pörget fonákra  
„F” droppol fonákra  
„A” fonák előkészítő, vagy befejező 
       pörgetés helyezve  
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja középre, vagy tenyeresre  
„A” tenyerest pörget fonákra  
„F” droppol fonákra  
„A” fonák befejező pörgetés helyezve 
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja, vagy nyesi helyezve  
„A” fonákra pörget  
„F”  fonákkal droppol szabadon hely. 
„A” kedvező labdából fonák befejező 
       pörgetés helyezve  
 
b./ Pörgetés lepörgetése fonákkal 

 
 
 
- Egyszerű gyakorlatok végrehaj- 
  tásánál 1o kísérletből min. 9 
  sikeres befejező pörgetés.  
 
- Összetett gyakorlatokból  
  1o kísérletből min. 8 sikeres 
  befejező pörgetés. 
 
 
 
 
 
 
 
- A megfelelő labdát kell kivá- 
  lasztani a befejező pörgetéshez. 
  
- 1o kísérletből min. 8 sikeres 
  befejező pörgetés. 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres  
   befejező pörgetés.  
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres 
   befejező pörgetés.  
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres  
  fonák befejező pörgetés.  
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres 
   fonák befejező pörgetés.  
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- A végrehajtása hasonló a fonák  
  dropp labda pörgetéséhez,  
  azonban az ütő és a labda találko- 
  zásakor /felszálló-ág, vagy tetőpont/ 
  a csuklóval finoman „ráhúzunk” 
  a labdára, a mozdulat kivezetése 
  rövid lesz . 
 
Gyakorlatok: 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F” fonákra nyesi a labdát  
„A” fonákkal pörget fonákra  
„F”  fonákkal lepörget helyezve  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  fonákra indítja a labdát  
„A” fonákkal pörget fonákra  
„F”  fonákkal lepörget helyezve  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  nyesi, vagy indítja középre  
„A” tenyeres pörgetés fonákra  
„F”  fonák dropp fonákra  
„A” fonák pörgetés fonákra  
„F”  fonákkal lepörget helyezve  
 
„A” kicsúsztatja az adogatást fonákra 
„F”  fonák pörgetés fonákra  
„A” fonák lepörgetés helyezve  
 
c./ Tenyeres és fonák befejező  
     pörgetés nyesett labdából 
     /támadó  játékosra / 
A végrehajtása hasonló  a dropp labda 
befejező  pörgetéséhez  ,  
azonban az ütő a labdával gyorsan , 
de vékonyabban találkozik a tető- 
ponton , a mozdulat kivezetése is  
/ a labdától függően / magasabban 
 történik .  
 
Gyakorlatok: 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  nyesi a labdát : 
       fonákra - középre - tenyeresre 
„A” tenyeres befejező pörgetés  
       fonákról fonák befejező pörgetés 
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  röviden visszaadja helyezve  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 7 sikeres  
  fonák lepörgetés.  
 
 
 
- 1o kísérletből min. 7 sikeres  
   fonák lepörgetés.  
 
 
 
- 1o kísérletből min. 7 sikeres 
  fonák lepörgetés.  
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres 
   fonák lepörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 6 sikeres  
   befejező pörgetés.  
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 6 sikeres 
   befejező pörgetés.  
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„A” nyesi a labdát - fonákra 
                              - középre 
                              - tenyeresre  
„F” tenyeres befejező pörgetés  
      fonákról fonák befejező pörgetés 
 
d./ Tenyeres és fonák befejező  
     pörgetés védőjátékos ellen 
 
Gyakorlatok:  
- Folyamatos előkészítő pörgetés  
  fonákra, a kedvező labdából 
  befejező pörgetés helyezve. 
  
- Folyamatos előkészítő pörgetés  
  fonákra – középre helyezve,  
  a kedvező labdából befejező 
  pörgetés. 
 
- Folyamatos előkészítő pörgetés  
  fonákra – tenyeresre helyezve , 
  a kedvező labdából befejező 
  pörgetés. 
 
 
- Folyamatos előkészítő pörgetés  
  fonákra, a védőjátékost előre-hátra 
  mozgatva, hibázásra, vagy magas  
  labda adására kényszerítjük, amiből 
  befejező ütést, vagy pörgetést hajt- 
  hatunk végre.  
e./ Pörgetés visszapörgetése  
     asztal távolból 
- Az ütő a tetőponton, vagy kissé 
  utána találkozik a labdával /ha 
  lemaradunk a labdáról, akkor ahol 
  elérjük/,  
  a labdától függően laposabb, vagy  
  magasabb körívet végzünk a karral, 
  a karmozgás hossza az érkező  
  labdától, valamint az asztaltól való  
  távolságtól függ. 
 
Gyakorlatok: 
- Mindkét fél részéről visszapörgetés 
  ~ Tenyeressel: 
        - tenyeresről - tenyeresre  
        - középről     - középre  
        - fonákról     - fonákra   
  ~ Fonákkal:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Türelmes, taktikus előkészítő  
   pörgetésekkel kidolgozni a  
   labdamenetet „ziccerig”. 
 
- Képes legyen a magas labdáig  
  folyamatosan pörgetni. 
 
 
 
- A kedvező labdából lefordítani 
  a tenyeresre, ha magas labda  
  érkezik befejező pörgetés, vagy  
  ütés, ha lapos labda, akkor  
  kezdődik elölről. 
 
- A pörgetéssel való mélység  
  mozgatásához magas színtű  
  technikai tudásra van szükség.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Alkalmazása, ha a labdamenet  
  során kiszorulunk az asztaltól,  
  azzal a feltétellel, ha van lehető- 
  ség, akkor igyekezzünk az  
  asztal közelbe visszajutni.  
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          - fonákról    - fonákra  
           - fonákról   - helyezve  
  ~ Összekötéssel: 
  Folyamatos egyirányú pörgetésből 
  az egyik fél átfordít a másik oldalra. 
 
E/ VÉDŐJÁTÉKOS 
Adogatások után kapott nyesések, 
indításokból, pörgetésekből: 
- Tenyeres befejező pörgetések: 
  fonákra - középre - tenyeresre 
- Fonák befejező pörgetések: 
  fonákra -középre - tenyeresre  
- Tenyeres lepörgetés helyezve 
- Tenyeres visszapörgetés: 
  fonákra - középre - tenyeresre  
 
G/ MAGAS LABDÁK LEÜTÉSE 
- Tenyeressel az ellenfél fonákjára 
  helyezve.  
 
Gyakorlás adogató géppel: 

 

a./ Tenyeres előkészítő és befejező 
     pörgetés dropp labdából 
- Fonák oldalról folyamatosan  
   tetszés szerint helyezve,  
   a meghatározott labdából  
   befejező pörgetés. 
 
- Középről folyamatos pörgetés  
  helyezve, a meghatározott lab- 
  dából befejező pörgetés. 
- Tenyeresről folyamatos pörgetés 
   helyezve, a meghatározott lab- 
   dából befejező pörgetés.  
 
b./ Fonák előkészítő és befejező 
     pörgetés dropp labdából    
- fonákra helyezve - a megjelöltből 
- középre       „       - befejező pörgetés 
- tenyeresre   „       - helyezve 
   
c./ Tenyeres előkészítő és befejező 
     pörgetés nyesett labdából 
- Tenyeres előkészítő pörgetés: 
  fonákra - középre - tenyeresre 
  a meghatározott labdából befejező 
  pörgetés helyezve. 

 
 
 
 
 
 
- A gyakorlatok végrehajtásának 
  sikerességét az érkező labdáknak  
  megfelelő technikai elemek  
  kiválasztása határozza meg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres 
   befejező pörgetés.  
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres  
   befejező pörgetés.  
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres  
   befejező pörgetés.  
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres  
  befejező pörgetés.  
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 7 sikeres 
   befejező pörgetés.  
 
 



 92

- 2-3 fonák pörgetés után folyamatos 
  tenyeres pörgetés, a megjelölt  
  számú labdából befejező 
  pörgetés helyezve. 
 
d./ Fonák befejező pörgetés  
      nyesett labdából  
- 5 fonák előkészítő pörgetés után  
                fonák befejező pörgetés  
- 4 fonák         „               „          „ 
- 3 fonák         „               „          „ 
- 2 fonák         „               „          „ 
- 1 fonák         „               „          „ 
 
Soklabdás gyakorlatok: 
„A” nyesett labdát ad fonákra  
„F”  fonák pörgetés fonákra  
„A” fonák dropp fonákra  
„F”  fonák befejező pörgetés helyezve 
        - 1o sikeres gyakorlat után csere 
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja                     „ 
„A” pörgeti a labdát fonákra  
„F” fonák lepörgetés helyezve  
      - 1o sikeres gyakorlat után csere  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  nyesi a labdát tenyeresre  
„A” tenyeres befejező pörgetés  
       - 1o sikeres gyakorlat után csere 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  nyesi a labdát fonákra  
„A” fonák befejező pörgetés helyezve 
       - 1o sikeres gyakorlat után csere 
 
„A”  folyamatosan pörget   
        fonákra - középre - tenyeresre 
„F”   droppol az érkező labdától 
         függően helyezve  
         a kedvező labdából lepörget 
         tenyeressel, vagy fonákkal  
         - 1o sikeres gyakorlat után csere 
 
Felmérés a tanult technikai elemekből 
 
a./ Pörgetés dropp labdából: 
Tenyeressel: 
- fonák ½ asztalról  
- tenyeres ½ asztalról 

- 1o kísérletből min. 7 sikeres 
   befejező pörgetés.  
 
 
 
 
 
- Az 5 gyakorlatból min. 4 sikeres 
  befejező pörgetés.  
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres  
   befejező pörgetés.  
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres 
   fonák lepörgetés.  
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres 
   befejező pörgetés.  
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres 
   fonák befejező pörgetés.  
 
 
 
- 1o kísérletből min. 6 sikeres  
   lepörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 5 kísérlet átlaga min.2o.  
- 5       „        „        „   2o. 
- 5       „        „        „   16. 
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- 2x fonák + 2x tenyeres  
   ½ asztalról /8-as gyakorlat/      
Fonákkal: 
- fonákról - fonákra  
-        „     -1 fonákra +1 középre 
-        „     -1 fonákra +1 tenyeresre 
Összekötéssel: 
- 1 fonák + 1 tenyeres pörgetés  
- 1 fonák + 2 tenyeres       „ 
   /kifordul, majd egész asztal/ 
    
- 3 fonák + 1 tenyeres pörgetés  
  2     „    +  1         „            „ 
  1     „    +  1         „            „ 
 
- 1 fonák + 4 tenyeres pörgetés  
   /1/2 asztalról/ 
 
b./ Pörgetés nyesett labdából: 
- Tenyeressel helyezve 
- Fonákkal             „ 
 
c./ Pörgetés visszapörgetése 
- Tenyeressel - tenyeresre  
- Fonákkal     - fonákra  
- Összekötéssel helyezve 
 
 ( Ismétlés: 13-14 éves lányok) 
 
A/ ADOGATÁS 
1./ Alulnyesett rövid adogatás: 
     - Tenyeressel helyezve  
    - Fonákkal             „ 
2./ Oldalfalsos rövid adogatás: 
     - Tenyeressel helyezve  
     - Fonákkal              „ 
3./ Alulnyesett hosszú adogatás: 
     - Tenyeressel helyezve  
     - Fonákkal              „       
4./ Oldalfalsos hosszú adogatás: 
     - Tenyeressel helyezve  
     - Fonákkal              „ 
 
B/ ADOGATÁS FOGADÁSA 
1./ Rövid adogatásokat: 
     - röviden helyezve  
     - indítva         „ 
     - éles nyeséssel helyezve  
2./ Hosszú adogatásokat: 
      - ütésekkel helyezve  

 
 
- 5       „       „      min. 2o. 
- 5       „       „         „   15. 
- 5       „       „         „   12. 
 
- 5       „       „      min. 2o. 
- 5       „       „         „   15. 
       
 
 
 - 5       „       „     min. 15. 
 
 
 
 - 5       „       „      min. 15. 
 
 
- 5 kísérlet átlaga min. 1o.  
- 5      „         „      min.  6. 
 
 
- 5 kísérlet átlaga  min. 12. 
- 5       „          „     min.  8. 
- 5       „          „     min.  6. 
 
 
 
 
 
- Minimum 2-szer pattanjon a  
  másik térfélen, erősen nyesve. 
 
- Minimum 2-szer pattanjon a  
  másik térfélen, minél nagyobb 
  oldalfalssal végrehajtva.  
 
- Erős nyeséssel végrehajtva.  
 
- Gyors, oldalirányú falsokkal. 
 
 
 
 
- Az érkező adogatástól függően 
  a legeredményesebb fogadási 
  mód kiválasztása.  
 
- A biztonság és a helyezés 
  igényével.  
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      - pörgetésekkel helyezve  
 
C/ KONTRAÜTÉSEK 
      - Fonákkal helyezve  
      - Tenyeressel helyezve  
      - Összekötéssel helyezve  
 A kontraütésekből kapott kedvező 
 labdákat: 
      - tenyeres befejező ütéssel  
      - fonák befejező ütéssel  
 
D/ LABDATARTÁS  
/nyesés/ 
A nyesések magas szintre fejlesztése  
helyezési feladatokkal. 
 
E/ PÖRGETÉSEK 
1./ Tenyeres előkészítő pörgetés  
     nyesett labdából helyezve.  
2./ Tenyeres előkészítő pörgetés  
     dropp labdából helyezve. 
3./ Fonák előkészítő pörgetés  
     nyesett labdából helyezve. 
4./ Fonák előkészítő pörgetés  
     dropp labdából helyezve.  
 
5./ Tenyeres befejező pörgetés  
     kontra -dropp - nyesett labdából. 
 
F/ DROPPÜTÉSEK 
/pörgetés kezelése droppal/ 
1./ Fonák dropp: 
     - nyesett labdából érkező pörgetés 
     - dropp labdábólérkező pörgetés  
2./ Tenyeres dropp: 
     - nyesett labdából érkező pörgetés 
     - dropp labdából érkező pörgetés  
 
G/ VÉDŐJÁTÉKOS  
1./ Pörgetés visszanyesése: 
     - fonákkal helyezve  
     - tenyeressel helyezve  
     - összekötéssel helyezve  
2./ Asztalfölötti rövid labdák nyesése: 
      - fonákkal helyezve  
      - tenyeressel      „ 
3./ Tenyeres előkészítő pörgetés: 
       - nyesett labdából helyezve  
       - dropp           „               „ 
4./ Fonák előkészítő pörgetés: 

 
 
- Magasabb szinten, keményebben 
  végrehajtva. 
 
 
- Elsődleges követelmény a  
  sikeres és eredményes végre - 
  hajtáshoz a megfelelő labda  
  kiválasztása.  
 
 
 
- Rövid – hosszú, tolt, éles és 
  erős nyesések variálása. 
 
 
- 1o folyamatos pörgetés helyezve. 
 
- 2o folyamatos pörgetés helyezve.  
 
- 6 folyamatos pörgetés helyezve.  
 
- 12 folyamatos pörgetés helyezve.  
 
 
- 1o kísérletből min. 7 sikeres 
   befejező pörgetés.  
 
 
 
 
-1o kísérletből min.9 sikeres dropp 
-1o kísérletből min 9 sikeres dropp 
 
-1o kísérletből min.9 sikeres dropp 
-1o kísérletből min.9 sikeres dropp  
 
 
 
- Min.1o folyamatos nyesés helyre 
- Min.1o          „            „          „ 
- Min.1o          „            „          „ 
 
- Támadó nyeséssel.  
- Támadó nyeséssel.  
 
- 1o kísérletből min.9 sikeres pörg. 
- 1o kísérletből min. 9      „        „ 
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        - nyesett labdából helyezve  
        - dropp labdából           „ 
5./ Tenyeres befejező pörgetés: 
        - nyesett labdából helyezve  
        - dropp labdából helyezve  
 
H/ MAGAS LABDÁK LEÜTÉSE 
- Hátulról feldobált magas labdákat 
   csak tenyeressel leütni úgy  
   helyezve, hogy az ellenfél ne  
   tudjon tenyeressel visszaütni. 
 
A/  ADOGATÁS 
1./ Tenyeres gyors „kilőtt” adogatás: 
      fonákra - középre - tenyeresre 
 2./ Fonák gyors „kilőtt” adogatás: 
      fonákra - középre – tenyeresre 
 
B/ ADOGATÁS FOGADÁSA 
A gyors „kilőtt” adogatásokat: 
- Fonákra kapott:  
  - fonák ütéssel  
  - fonák pörgetéssel 
- Középre kapott:  
  - tenyeres ütéssel 
  -  tenyeres pörgetéssel  
  -  fonák ütéssel  
  -  fonák  pörgetéssel  
- Tenyeresre kapott: 
  - tenyeres ütéssel  
  - tenyeres pörgetéssel  
 
E/ PÖRGETÉSEK 
a./ Fonák befejező pörgetés 
 
A végrehajtása megegyezik a fiúk 
anyagában leírtakkal. 
  
Gyakorlatok: 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  nyesi fonákra  
„A” fonák pörgetés fonákra  
„F”  fonák dropp            „ 
„A” fonák befejező pörgetés  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja fonákra  
„A” fonák befejező pörgetés  
 
„A” rövid adogatás helyezve  

- 1o kísérletből min. 8 sikeres    „ 
- 1o kísérletből min. 9       „       „ 
 
- 1o kísérletből min. 8       „       „ 
- 1o kísérletből min. 9       „       „ 
 
 
- Tökéletes hozzáállás, a labdát  
  a tetőponton megütve, úgy  
  helyezni, hogy az ellenfél lehető- 
  leg csak fonákkal tudjon beleérni. 
 
 
- Jól helyezett és meglepetésszerű 
  legyen.  
- Jól helyezett és meglepetésszerű 
  legyen.  
 
 
- A gyors adogatásokat, ha időben 
  észrevesszük, előkészítő, vagy  
  befejező pörgetésekkel megfelelő 
  biztonsággal lehet fogadni. 
- Ha váratlanul ér bennünket, az 
  érkező labdától függően kell  
  a visszaadási módot megválasz- 
  tani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres 
  fonák befejező pörgetés.  
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres  
  fonák befejező pörgetés.  
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres 
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„F”  nyesi középre  
„A” tenyeres előkészítő pörgetés  
        tenyeresre   
„F”  fonákra droppol  
„A” fonák befejező pörgetés  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja középre  
„A” tenyeres pörgetés fonákra  
„F”  fonák dropp fonákra  
„A” fonák befejező pörgetés  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja tenyeresre  
„A” tenyeres pörgetés tenyeresre és 
       fonákra  
„F”  droppol tenyeresre – fonákra  
„A” fonák befejező pörgetés  
„A” „kil őtt” adogatás fonákra  
„F”   fonák kontra fonákra  
„A”  3-4 fonák kontra után befejező 
         ütés, vagy pörgetés  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  nyesi a labdát fonákra  
„A” fonák befejező pörgetés helyezve 
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  röviden fogadja helyezve  
„A” indítja fonákra  
„F” fonák kontra  
„A” fonák befejező pörgetés helyezve 
 
b./ Pörgetés lepörgetése  tenyeressel  
         
A végrehajtása azonos a fiúk 
anyagában leírtakkal. 
 
1./ Nyesett labdából megpörgetett 
     labda lepörgetése. 
2./ Kontra, vagy dropp labdából  
      megpörgetett labda lepörgetése. 
 
Gyakorlatok: 
„A” kicsúsztatott adogatás: 
       - fonákra  
       - középre  
       - tenyeresre  
„F” pörgeti a labdát: 
      - fonákra 

   fonák befejező pörgetés.  
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres 
   fonák befejező pörgetés.  
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres  
   fonák befejező pörgetés.  
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres  
   befejező ütés, vagy pörgetés.  
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres 
   fonák befejező pörgetés.  
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres  
   fonák befejező pörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 10 kísérletből min. 7 sikeres  
   tenyeres lepörgetés.  
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      - középre 
      - tenyeresre  
„A” tenyeressel lepörget helyezve  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  nyesi a labdát:  
        - fonákra  
        - középre  
        - tenyeresre  
„A” pörgeti a labdát: 
       - fonákra  
       - középre 
       - tenyeresre  
„F”  tenyeressel lepörget helyezve  
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja fonákra – középre 
       tenyeresre 
„A” pörget       „           „             „ 
„F”  tenyeressel lepörget helyezve  
 
„A” hosszú gyors adogatás  
       középre – tenyeresre  
 „F” pörget középre – tenyeresre  
„A” tenyeressel lepörget helyezve  
 
„A”+”F” rövid játék mindkét fél 
        részéről  
„F”  indítja a labdát  helyezve  
„A” pörget fonákra  
„F”  droppol helyezve  
„A”  4-6 pörgetés fonákra, majd  
        lefordít a tenyeresre, és középre  
„F”  a tenyeresre, vagy a középre  
        kapott labdát tenyeressel 
        lepörgeti 
 
c./ Pörgetés visszapörgetése  
     asztaltávolból 
- tenyeressel helyezve 
- fonákkal            „ 
- összekötéssel     „ 
 
A technikai elemek végrehajtása 
a fiúk anyagában leírtakkal azonos. 
 
1./ Hosszú adogatás tenyeresre, mind- 
     két fél részéről tenyeres visszapör- 
     getés. 
2./ Hosszú adogatás tenyeresre,  

 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres  
   tenyeres lepörgetés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres  
   tenyeres lepörgetés.  
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres  
   tenyeres lepörgetés.  
 
 
 
- 1o kísérletből min. 7 sikeres  
   tenyeres lepörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Folyamatos 1o pörgetés elérése. 
 
 
- Folyamatos 1o pörgetés elérése. 
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     mindkét fél részéről tenyeres  
     pörgetés ½ asztalra helyezve.  
3./ Fonák hosszú adogatás fonákra  
     mindkét fél részéről fonák 
     pörgetés. 
4./ ”A” tenyeressel pörget két helyre  
     „F” csak a tenyeresre pörget.  
5./  Mindkét fél részéről tenyeres  
      pörgetés, a kedvező labdából  
      lefordítás fonákra, mindkét fél 
      részéről fonák pörgetés.  
6./ Mindkét fél részéről visszapörg. 
     szabadon helyezve, a kedvező  
     labda után helyezkedés asztal- 
     közelbe.   
 
G/ VÉDŐJÁTÉKOS 
- Tenyeres befejező pörgetés nyesett 
   labdából helyezve.  
- Tenyeres befejező pörgetés dropp  
   labdából helyezve.  
- Pörgetés lepörgetése tenyeressel. 
- Pörgetés visszapörgetése  asztal- 
  távolból tenyeressel helyezve.  
 
A technikai elemek végrehajtása 
megegyezik a fiúk anyagában 
leírtakkal. 
 
1./ Rövid adogatás után kapott  
     hosszú nyesett labdából tenyeres 
     befejező pörgetés. 
2./ Rövid adogatás után kapott 
     indított labdából tenyeres befejező 
     pörgetés. 
3./ A labdamenet során kapott nyesett 
     labdából tenyeres befejező 
     pörgetés. 
4./ A labdamenet során tenyeresre  
     kapott pörgetés visszapörgetése.  
5./ Adogatás után kapott pörgetés  
     lepörgetése tenyeressel. 
6./ Fonák védésből kifordul tenyeres 
     visszapörgetése.  
 
Az eddig tanult technikai elemek 
összekötése helyezési és helyezkedési  
feladatokkal 
 
Gyakorlás adogató géppel: 

 
 
- Folyamatos 8 pörgetés elérése.  
 
 
- Folyamatos 7 pörgetés elérése.  
 
- Folyamatos 1o pörgetés elérése.  
 
 
 
- A megfelelő labda kiválasztása 
  után lehet asztalközelbe  
  visszajutni.  
 
 
- 1o kísérletből 9 sikeres.  
 
- 1o kísérletből 9 sikeres.  
 
- 1o kísérletből 8 sikeres. 
- Folyamatos  8-1o visszapörgetés. 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres. 
 
 
- 1o kísérletből min. 9. sikeres. 
 
 
- 1o kísérletből min. 7 sikeres. 
 
 
- 1o kísérletből min. 7 sikeres. 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres.  
 
 
 
 
Követelmény: 
- biztonság, 
- pontosság, 
- hatékonyság. 
 
 



 99

a./ Támadó játékosok 
1./ Nyesett labdából befejező pörgetés 
     - tenyeressel  
     - fonákkal  
2./ Dropp labdából befejező pörgetés:  
     - tenyeressel 
     - fonákkal  
3./ Pörgetés kezelése droppal: 
    fonák - tenyeres összekötés  
4./ Pörgetés lepörgetése tenyeressel 
5./ Pörgetés visszapörgetése: 
     tenyeressel – fonákkal 
     összekötéssel 
6./ Folyamatos előkészítő pörgetés  
     nyesett labdából védőre: 
    - tenyeressel  
    - fonákkal  
    - összekötéssel  
    - a megfelelő labdából tenyeres 
      befejező pörgetés helyezve.  
 
b./ Védőjátékosok 
- Pörgetés visszaadása: 
  - folyamatos fonák nyeséssel 
  - folyamatos tenyeres     „ 
  - összekötéssel helyezve  
- Nyesett labdából tenyeres, fonák 
   előkészítő pörgetések helyezve.  
- Nyesett labdából tenyeres, fonák  
  befejező pörgetések helyezve. 
- Dropp labdából előkészítő és befeje- 
  ző pörgetések helyezve.  
- Tenyeres visszapörgetés helyezve  
- Asztalfölötti nyesések helyezve. 
 
A soklabdás gyakorlatok célja: 
 - hibajavítás,  
 - technikai elemek összekötése,  
   helyezési és helyezkedési feladatok- 
   kal,  
- az átütőerő növelése,  
- terhelés alatt a biztonság   
  megtartása.  
 
A lányok felmérési  anyaga 
megegyezik a fiúkéval. 
 
III./ TAKTIKA 
 
Taktikai feladatok a tanult  

 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres. 
- 1o         „        min  8       „ 
 
- 1o         „        min.  9      „ 
- 1o         „        min.  8      „ 
 
- Folyamatos 8 sikeres droppolás.  
- 1o kísérletből min. 8 sikeres.  
 
- Folyamatos 1o visszapörgetés.  
- Folyamatos   8           „ 
 
- Folyamatos 1o- 12 pörgetés. 
- Folyamatos  4- 6       „ 
- Folyamatos 1o            „ 
 
 
 
 
 
- Folyamatos 12 nyesés.  
- Folyamatos 12       „ 
- Folyamatos 8-1o    „ 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres.  
- 1o kísérletből min. 8 sikeres.  
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres. 
 
- Folyamatos 6-8 visszapörgetés.  
- Támadó nyesések helyezve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Az ellenfél erősségének és  
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 technikai elemek alkalmazásával. 
- Adogatások taktikája.  
- Adogatások fogadásának taktikája. 
- Előkészítő és befejező pörgetések 
  taktikája. 
- Lepörgetések taktikai megoldásai. 
- Visszapörgetések taktikája.  
- Taktikai megoldások kiváló tenye- 
   rest pörgető ellenfél ellen.  
- Taktikai variációk kiváló fonák  
   játékos ellen.  
- Védőjátékos elleni taktikai 
   megoldások.   
IV.  ELMÉLET 
Az  asztalitenisz története : 
-  Az átmeneti időszak /1952-1959/. 
- 1952 a szivacs ütő megjelenése,  
   hatása a játékra. 
- Egészségügyi kérdések ismétlése, 
  a sportszerű életmód kérdései. 
- A tanult technikai elemek értelmi  
   elsajátítása, és elemzése:  
          a./ Kiinduló helyezet  
          b./ Rávezető szakasz  
          c./ Az ütő és a labda találkozása 
          d./ Kivezető szakasz  
          e./ Befejező pont  
- Az adogatás és a hozzákapcsolódó  
  technikai elemek tudatos alkalma- 
  zása , a taktikai terv figyelembe- 
  vételével. 
- Az adogatás-kezelés és a hozzá  
  kapcsolódó technikai elemek - az  
  érkező labdától függően való-  alkal- 
  mazása, a taktikai terv figyelembe- 
  vételével. 
- A sportember jó tulajdonságai,  
  sportolói példaképek, az akarati  
  tulajdonságok szerepe az asztali- 
  teniszező teljesítményében.  
                               
V. VERSENYZÉS 
 
a./ Háziversenyek 
- Kéthavonta az azonos korosztályúak 
  körmérkőzése. 
- Negyedévente a 11-14 évesek 
  összevont körmérkőzéses bajnokság 
  rendezése előny adással.  
b./ Hazai csapat és egyéni ranglista 

  gyengéinek a felismerése. 
 
- Taktikai fegyelem betartása.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A korszak legjobb játékosai? 
- A szivacs ütő betiltásának okai? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ismerje a támadó és a védekező 
  játékosok elleni variációkat.  
- A saját adogatásból min.  
  6o %-os pontszerzés. 
- Az adogatás kezelésből min. 
  5o %-os pontszerzés.  
 
 
 
- Ismerje az elmúlt fél évszázad 
  legeredményesebb magyar játé- 
  kosait, erényeiket. 
 
 
 
 
 
A versenyek kiválasztásának 
szempontjai: 
- a technikai képzettség 
  színvonala, 
- ranglista pontok gyűjtése, 
- tapasztalatszerzése, 
  alkalmazkodóképesség 
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      (versenyeken való részvétel) 
- Korosztályos csapatbajnokságokban 
- Felnőtt                     „ 
- Saját korosztályú ranglista vers.-en 
- Magasabb   „            „            „ 
c./ Minél több nemzetközi versenyen 
    elindulni, valamint a serdülő EB 
    csapatba bekerülni 

  fejlesztése, 
- taktikai ismeretek bővítése, 
- a versenytapasztalatok 
  kielemzése, a hiányosságok 
  beépítése az edzésmunkába. 
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Évfolyam: 9-10. Korosztály: serdülő 

 
Cél: 

• Tovább folytatni a fizikai képességek fejlesztését, különösen azokat, amelyek a  
• felkészülést, valamint a teljesítményt befolyásolják.  
• A tanult technikai elemek magas szinten való végrehajtása, harmonikus összekapcsolása  

a 
• lábmunkával.  
• Az adogatás előnyeinek ponterősebb érvényesítése. 
• Az adogatás-fogadás hátrányainak kiegyenlítése, a labda játékban tartása, észszerű  
• kockázat vállalás, ellentámadásba való átmenet lehetőségének a megteremtése.  
 

Tananyag Követelmény Megjegyzés 
 
I./  KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 
1./ Állóképesség  - fejlesztés 
Tartós futás egyéni iramban   
12 - 15 percen keresztül folyama- 
tosan, megállás nélkül.  
- Futás iramváltoztatással 6 - 8 perc. 
- Futás iramváltoztatással a táv foko- 
  zatos növelésével /3oo m, 4oo m,  
  5oo m, 6oom – es távolságokon/. 
- Futás az azonos táv ismételt lefutá- 
  sával, pihenőidők közbeiktatásával  
  /pl. 5 x 3oo m 1 perces pihenőkkel/ 
  Fokozatosan csökkenthetjük a  
  pihenőidőket /pl. 5 x 3oo m, 
  5o mp., 4o mp., 3o mp., 2o mp./ 
 
2./ Gyorsaság - fejlesztés 
- Futóiskola 3o-6o m-es távon /ma- 
  gas térdemeléssel, sarokemeléssel, 
  a kettő változtatásával.  
- Fokozó futások 3o - 6o m-en.  
- Galoppszökdelés előre, oldalt  
  1o - 2o m-en.  
- Futás cikk - cakkban, 1o – 2o m-en.  
- Ingafutások a távolság fokozatos  
  növelésével, és csökkentésével,  
  az ismétlésszám növelésével, csök- 
  kentésével, a pihenőidők csökken- 
  tésével, emelésével.  
- Rajtgyakorlatok 15 – 2o m-en  kü- 
  lönböző kiinduló helyzetekből. 
- Szlalom-futások a távolság és az  

 
 
 
- Legyen képes 15 percen   
  keresztül egyenletes iramban  
  megállás nélkül futni.  
 
- Cooper - teszt teljesítése:  
  Fiú:    17oo   -   31oo  m 
  Lány: 14oo   -   262o  m  
 
 
 
 
 
 
 
 
- A  6o m-es síkfutás teljesítése: 
  Fiú:     7,8   -   11,o  mp.  
  Lány:   8,5   -  12,o  mp.  
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  ismétlésszámok változtatásával.  
 
3./ Reakció - és cselekvésgyorsaság 
     fejlesztése  
- Közepes iramú futás közben hang- 
  jelzésre iram-, ill. irányváltoztatás. 
- Gyorsfutás közben hangjelzésre  
  iram-, ill. irányváltoztatás. 
- Közepes iramú futás közben hang- 
  jelzésre előre meghatározott feladat 
  végrehajtása.  
- Gyorsfutás közben hangjelzésre  
  előre meghatározott feladat végre- 
  hajtása.  
- Galoppszökdelés oldalra oda -  
  vissza különböző távolságok 
  megjelölésével; közben hangjelzésre 
  meghatározott feladat végrehajtása, 
  közben mozdulat-jelzésre /karmoz- 
  gásra/ meghatározott feladat végre- 
  hajtása, illetve irányváltoztatás.  
- Galoppszökdelés előre – hátra   
  az előző feladatok szerint.  
 
4./ Erőfejlesztés 
- Kar-, váll-, csukló-, has-, hát-,  
  oldal-, lábizom erősítő gyakorlatok. 
- Az előző évfolyamokban végzett  
  erősítő gyakorlatok; az ismétlés- 
  szám, intenzitás, és a kézi-szer  
  súlyának fokozatos emelésével  
  /kézi-súlyzó, medicinlabda, fekvő- 
  pad dőlésszögének változtatása stb./. 
- A teljesítmény mérésénél szereplő  
  motorikus próbák gyakorlatai az  
  ismétlésszám megfelelő 
  változtatásával.  
 
5./ Ügyesség - fejlesztés 
-  Mindkét oldali végtag fejlesztése. 
   Az előző korosztályoknál használt 
   gyakorlatok ismétlése, fejlesztése, 
   hibalehetőségek csökkentése. 
- Különböző típusú és méretű  lab- 
  dákkal végzett egyéni, páros ver- 
  senyek  /pl. párokban fejelés külön- 
  bőző típusú labdákkal -gumilabda,  
  teniszlabda stb./. 
- Párokban különböző testhelyzetek- 
  ben p.p. ütővel, labdával egymásnak 

 
 
- Az  iram- és irányváltoztatások 
  minél gyorsabb végrehajtása.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A motorikus próbák   
  követelményeinek teljesítése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A célba dobás, ütés pontos 
  végrehajtása, 1o kísérletből 
  legalább 8 sikeres találat.  
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  továbbított labdás feladatok.  
 
- Speciális ügyességfejlesztő gyakor- 
  latok egyénileg, párban, 
  pingpongütővel, labdával, az asztal 
  felhasználásával. 
 
 6./ Izületi mozgékonyság fejlesztése 
      izom nyújtás, lazítás 
- Nyújtó-, lazító hatású szabad-, 
  bordásfal-, társas gyakorlatok. 
 
- Az előző évfolyamoknál leírt gya- 
  korlatok minél nagyobb kiterjedés- 
  sel való végrehajtása /pl. terpeszü- 
  lésben törzshajlítás előre - a mellkas 
  jobban közelítsen a talajhoz.  
 
7./ Testnevelési játékok 
 
FOGÓJÁTÉKOK 
- Az előző korosztályoknál leírt   
  fogók a feladatok nehezítésével  
 pl. talicskázó fogó.  
 
- Fogók szerek felhasználásával   
  /teniszütő, teniszlabda, p.p. ütő,  
   p.p.labda stb ./.  
 
EGYÉB JÁTÉKOK 
- Az előző korosztályoknál leírt   
  játékok a feladatok nehezítésével, 
  szerek változtatásával.  
 
- Ugrókötéllel egyéni, páros, hármas 
  feladatok,  versenyek.  
 
8./ Teljesítménymérés, értékelés 
 
a./ Aerob állóképesség 
1./ Cooper – teszt /m/  
 
2./ 2ooo m-es futás /perc/  
 
 
b./ Motorikus próbák       
1.Helyből távolugrás /cm/ 
2.Egykezes labdalökés m/3 kg 
3.Kétkezes dobás hátra „   „ 
4.Mellső fekvőtámasz,  

 
 
 
 
 
 
 
- Legyen képes önállóan végezni 
  nyújtó hatású kar-, has-, hát 
  csípő- és lábizom gyakorlatokat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Játék közben a váratlan 
   helyzetekre való gyors reagálás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiú:   17oo m /min./- 31oo m   /jó/ 
Lány:14oo m   „      - 262o m     „ 
 
Fiú:   12,3o perc „   -  7,2o perc  „ 
Lány: 16,25   „    „   -  8,3o   „     „ 
 
           Fiú:              Lány: 
     175 - 23o cm -   15o - 2oo cm 
       7,oo - 11  m -  5,oo - 7,3o m 
       7,oo - 12  m -  5,oo - 8,3o m 
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   karhajlítás - karnyújtás /db/  
5.Hanyattfekvésből felülés 1 perc/db 
6.Hasonfekvésből törzsemelés 
   1 perc/db 
7. 4 ütemű fekvőtámasz 1 perc/ db  
 
A feladatok részletes ismertetése az 

1 sz. mellékletben található. 
 
c./ Speciális felmérő és gyakorló 
     feladatok 
 
A feladatok részletes ismertetése az 
1 sz. mellékletben található. 
  
A feladatok végrehajtása a 7-8 éves 
korosztálynál leírtakkal azonos - a 
darabszám, távolság, mérési idő 
változtatásával lehet gyakorolni. 
 
II./ TECHNIKA 
 
A technikai elemek oktatása, a IV.  
Évfolyamban a fiúknak és a 
lányoknak egyaránt befejeződött. A 
további évfolyamoknak a korábbi 
évek során elsajátított  technikai 
elemek ismétlése, 
csiszolása, a mozgások javítása, 
magasabb szinten /nemzetközi kö - 
vetelmények figyelembevételével/ 
való végrehajtása az elsőrendű  
célkitűzés.  
Az I.-IV. évfolyam technikai  
anyagából a tanuló képességeihez, 
hiányosságaihoz igazodva választ- 
juk ki a technikai, valamint a  
technikai-taktikai gyakorlatokat.   
A sokoldalú technikai képzés célja 
az alkalmazkodóképesség  minél 
magasabb szintre való emelése. 
 
 (Ismétlés: fiúk – lányok) 

A/ ADOGATÁS 
1. Rövid adogatások: 
   - tenyeres alulnyesett helyezve  
     fonák             „                 „ 
   - tenyeres oldalfalsos         „ 
   - fonák             „                 „ 
 

          25 - 45 db  -  15 - 25  db 
         32 - 5o db  -  25 - 42  db 
 
           32 - 52 db -  28 -  43 db 
           26 - 36 db -  22 -  35 db 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A technikai elemek gyakorlása  
során a biztonságon, a 
gyorsaságon kívül, az erőteljesebb  
pörgetésekre, a nagyobb 
átütőerőre, az adogatások 
változatosságára, valamint az 
adogatások fogadásának  
biztonságára kell összpontosítani. 
Ebben az évfolyamban  
nagy hangsúlyt kap az egyéni  
képzés. Az általános edzésterv  
mellett, egyénekre szabott edzés- 
terv alapján fejlesztjük tovább  
tanulóink technikai tudását.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- A labda minél gyorsabban  
  forogjon visszafelé. 
- A labda gyors oldalirányú 
  forgást végezzen.  
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2. Hosszú adogatások:  
   - tenyeres alulnyesett  helyezve  
   - tenyeres oldalfalsos         „ 
   - tenyeres gyors „kilőtt”    „ 
   - fonák alulnyesett             „ 
   - fonák oldalfalsos             „ 
   - fonák gyors „ kilőtt”       „ 
 
B/ ADOGATÁS FOGADÁSA 
1. Rövid adogatásokat: 
    (tenyeressel-fonákkal) 
    - röviden helyezve  
    - indítva        „ 
    - éles „támadó” nyeséssel helyezve 
 
 2. Hosszú adogatásokat:  
     (tenyeressel - fonákkal) 
    - előkészítő pörgetéssel helyezve 
    - befejező            „                 „  
    - ütéssel                                 „ 
 
C/ PÖRGETÉSEK  
1./ Tenyeres: 
     - előkészítő dropp labdából 
       helyezve 
     - befejező   „           „             „ 
     - előkészítő nyesett „             „ 
     - befejező   „           „             „ 
     - előkészítő „          „védőjátékosra 
     - befejező   „          „           „ 
     - pörgetés  lepörgetése helyezve  
     - pörgetés visszapörgetése  „      
 2./ Fonák:  
    - előkészítő dropp labdából 
      helyezve 
    - befejező        „      „              „ 
    - előkészítő nyesett „              „ 
    - befejező        „      „              „ 
    - előkészítő     „      „védőjátékosra 
    - befejező       „       „            „ 
    - pörgetés lepörgetése /fiuk/ 
    - pörgetés visszapörgetése    „ 
a./ Előkészítő ütések 
     - tenyeressel 
     - fonákkal  
b./ Befejező ütések  
     - tenyeressel  
     - fonákkal  
 
D/ DROPPÜTÉSEK 

- A hosszú adogatások jól  
  helyezettek, meglepetésszerűek 
  legyenek.  
 
 
 
 
 
 
- Ne legyen magas.  
- Az ellenfél gyenge pontjára.  
- Meglepetésszerűen végrehajtva.  
 
 
 
- A fogadási mód az érkező labdá- 
   nak, valamint a taktika alkalma- 
   zásának a függvénye.  
 
 
 
 
- 5 kísérletből min. 2o-as átlag  
 
- 15       „           „    14 sikeres  
- 15       „           „    14      „  
- 15        „           „   13  sikeres  
-   5        „           „     8-as átlag  
- 15        „           „    13 sikeres  
- 15        „           „    12 sikeres  
-   5        „           „    1o-es átlag  

-   5 kísérletből min. 15-ös átlag  
 
- 15        „          „     13  sikeres  
- 15        „          „     14  sikeres  
- 15        „          „     12 sikeres  
-   5         „         „      6-os átlag  
- 15        „          „      12  sikeres  
- 15        „          „      1o      „ 
-   5         „          „      6-os  átlag   
- Helyezkedés, pontos helyezés,  
  a két oldal összekötése. 
 
- A megfelelő labda kiválasztása.  
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1../ Nyesett labdákból végrehajtott  
      pörgetések kezelése:  
      - fonákkal  
     - tenyeressel 
 
2./ Dropp labdákból végrehajtott  
     pörgetések kezelése:  
     - fonákkal  
     - tenyeressel  
   
D/2 NYESÉS 
- Rövid labdák kezelése támadó  
   nyeséssel:  
   - fonákkal  
   - tenyeressel   
- Védőjátékos ellen egy-egy nyesés.  
 
E/ VÉDŐJÁTÉKOS 
1./ Pörgetés visszanyesése:  
     - fonákkal helyezve  
     - tenyeressel      „ 
     - összekötéssel  „ 
 
 2./ Asztalfölötti rövid labdák nyesése 
      - fonákkal helyezve  
      - tenyeressel      „  
 
 3./ Pörgetések:  
- Tenyeres előkészítő nyesett 
   labdából 
-        „        befejező         „           „ 
-        „        előkészítő dropp         „ 
-        „        befejező        „            „ 
-        „        lepörgetés  
-        „        visszapörgetés  
 
- Fonák előkészítő nyesett labdából  
-        „      befejező        „            „ 
-        „      előkészítő dropp           „ 
-        „      befejező         „            „ 
 
F/ MAGAS LABDÁK LEÜTÉSE 
Asztaltávolból feldobott labdák 
csak  tenyeressel való leütése. 

Technikai elemek gyakorlása 

 
a./ Klasszikus szabályos gyakorlatok 
     - megszabott helyre helyezés 
     - megjelölt ütésszámban 

- Labdától függően, ha szükséges.  
- Labdától        „        „        „ 
 
 
 
- Labdától függően:  
   - droppal,  
   - ütéssel,  
   - lepörgetéssel.  
 
 
- Rövid gyors mozdulattal.  
 
 
 
 
 
 
- Labdamenetenként 1o sikeres.  
-                „               1o       „ 
-                „               1o       „ 
 
- A nyesés után gyors helyezkedés  
  az érkező labdától függően. 
 
 
 
- A pörgetések alkalmazása: 
   - adogatás után,  
   - fogadás után,  
   - a labdamenettől függően. 
 
 
 
 
- A pörgetések alkalmazása: 
   - adogatás után,  
   - fogadás után,  
   - a labdamenettől függően.  
 
 
- Addig az ellenfél fonákjára  
 helyezve, amíg az ki nem fordul. 
 
 
 
 
Felkészítési fázisban: 
- terhelés-, biztonság-, mozgás- 
  koordinácó fejlesztésekor.  
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1./Tenyeres pörgetés dropp labdából: 
    - fonák ½ asztalról helyezve  
    - tenyeres ½      „            „ 
    - fonák 2/3      „            „ 
    - tenyeres 2/3    „            „ 
    - 3 x1/2 asztalon + 1 egész asztalon 
    - 2 x1/2       „      + 1      „          „ 
    - 1 x1/2       „      + 1      „          „ 
       majd elölről ismételve  
- Tenyeres pörgetés ½ asztalról: 
  - 4x fonákra + 1x középre helyezve  
  - 3x      „      + 1x tenyeresre      „ 
  - 2x      „      + 1x középre          „ 
  - 1x      „      + 1x tenyeresre      „ 
     majd elölről ismételve  
 
2./ Fonák pörgetés: 
    - folyamatosan fonákra helyezve  
    - fonákra + középre 
    - fonákra + tenyeresre            „ 
    - fonák pörgetés szabadon helyezve  
 
3./ Pörgetések  összekötése: 
    - 1 fonák  + 1 tenyeres pörgetés  
    - 1     „     + 2 tenyeres pörgetés  
       /kifordul + egészasztal/ 
    - 4     „     + 1 tenyeres  pörgetés  
      3     „     + 1          „            „ 
      2     „     + 1          „            „ 
      majd elölről ismételve  
   - 4 tenyeres  + 1 fonák  pörgetés 
     3         „      + 1     „           „ 
     2         „      + 1     „           „ 
     majd  elölről  ismételve  
- Pörgetés a partner fonákjára, aki  
   szabadon helyezi a labdát. 
- Pörgetés a partner tenyeresére, aki 
   szabadon helyezi a labdát.  
- Pörgetés szabadon helyezve,  
   a partner szabadon droppol.  
 
4./ Pörgetések kezelése: 
Szabályos, vegyes - és szabálytalan 
gyakorlatokkal 
- droppal, tenyeressel - fonákkal 
  helyre  
- ütéssel                  „          „            „ 
- lepörgetéssel        „          „            „ 
- visszapörgetéssel  „         „            „ 
- nyeséssel /védő/    „          „            „  

 
 
 
 
 
 
- Helyezkedések, oldalváltások, 
  finom labdaérintések. 
 
 
 
 
 
- A labdák helyezéséhez a meg- 
  felelő kiinduló helyzet felvétele. 
 
 
 
 
- A lábmozgás és a technika  
   harmonikus összekapcsolása.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Minden gyakorlatnál sok  
  érintésre kell törekedni, mert 
  csak akkor van hatással  a  
  mozgáskoordináció kedvező  
  változására.  
 
 
 
 
 
 
- Az alkalmazás és a megoldás  
  kiválasztása, az érkező labdától, 
  valamint az alkalmazandó tak- 
  tikától függ.  
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5./ Lepörgetéses gyakorlatok: 
Szabályos gyakorlatok 
- Tenyeressel - fonákkal lepörgetés 
   - 6 érintés után - 5 érintés után  
   - 4      „        „   - 3       „       „  
   - 2      „        „ 
- Adogatás, vagy fogadás után kapott 
  pörgetések  lepörgetése        
   - tenyeressel  
   - fonákkal  
 
Vegyes gyakorlatok 
- A megadott számú érintés után  
  szabad játék a kedvező labdából 
  lepörgetés tenyeressel - fonákkal: 
 - 5 érintés után  
 - 4      „        „ 
 - 3      „        „ 
 - 2      „        „ 
 - 1      „        „ 
 
Szabálytalan gyakorlatok 
- Versenyszerű gyakorlatokkal, az  
  adogatás, vagy a fogadás megjelö- 
  lésével, utána szabad játék. 
 - Pörgetések tenyeressel, fonákkal  
-  Lepörgetések        „                 „ 
- Visszapörgetések   „                 „ 
 
6./ Visszapörgetések :      
Szabályos gyakorlatok  
- Tenyeressel:  
 - 5 tenyeresre  + 1 fonákra  
 - 4           „       + 1       „ 
 - 3           „       + 1       „ 
 - 2           „       + 1       „ 
- Folyamatos fonák visszapörgetés  
 fonákra helyezve.  
 
- Fonák visszapörgetés a fonákra  
  helyezve: 
  -  5 után kifordul tenyerest pörget  
      szabadon  helyezve  
  -  4    „         „ 
  -  3    „         „ 
  -  2    „         „ 
  -  1    „         „ 
 
b./ Koordinációs gyakorlatok 

- 1o kísérletből min. 8 sikeres.  
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres.  
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A megjelölt feladatok  
  végrehajtása . 

 
 
 
 

 
 
- A gyakorlatok hibátlan  
  végrehajtása.  
 
 
- Labdamenetenként min. 8 
  pörgetés. 
 
- Az a  játékos, aki kifordul az  
  5 gyakorlatból min. 4 pontot  
  érjen el.  
 
 
 
-Technikai elemek összekötése  
  helyezési és helyezkedési fela- 
  datokkal. 
 
 
 
- Megadott helyre, utána váratlan  
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- 1 tenyeres pörgetés középre, utána 
   bármelyik sarokra helyezve  
- 1 fonák - 1 tenyeres pörgetés a fo- 
   nákra , bármikor mehet a tenyeresre 
- középre 1-2-3 is mehet, utána sarok- 
  ra és vissza középre  
- középre tetszés szerint, utána  
  bárhova és vissza  
- 1 pörgetés a fonákra, a második lab- 
  da bárhova, majd vissza  
- 1 pörgetés a tenyeresre, a második  
   labda bárhova, majd vissza  
- pörgetés fonákra - középre   
                 fonákra - tenyeresre  
- pörgetés tenyeresre - középre  
                 tenyeresre - fonákra  
- pörgetés tenyeresről választhatóan 
  utána középre, ha fonákra jön akkor 
  keresztbe  
 
Balkezes gyakorlatok: 
- 3 fonák  - 3 tenyeres pörgetés 
  2     „      - 2        „             „ 
  1     „      - 1        „             „ 
- Fonák kereszt-fonák egyenes  
 pörgetés után szabad játék  
- Fonák egyenes-fonák kereszt  
 pörgetés után szabad játék  
- A balkezes tenyeresére rövid adoga- 
  tás, utána szabad játék. 
 
„A” balkezes rövidet adogat 
        tenyeresre 
„F”  röviden fogad tenyeresre  
„A” indítja - tenyeresre  
                  - fonákra  
                  - élesen nyesi fonákra  
      mindegyik után szabad játék 
 
- Az adogatást tudatosan kicsúsztatni 
  helyezve, majd az érkező pörgetést 
  lepörgetni tenyeressel, fonákkal.  
 
c./ Technikai, taktikai feladatok  
     védőjátékos ellen 
- Folyamatos tenyeres előkészítő  
  pörgetés fonákra mélység mozgatás- 
  sal, a kedvező labdából lefordítás, 
  vagy befejező pörgetés. 
- Rövid adogatás után kapott hosszú 

  helyre érkező labdára való 
  helyezkedés, az adott technikai 
  elem végrehajtása. 
 
 
- A szabályos gyakorlatok végre- 
  hajtásának követelménye: 
 - biztonság,  
 - pontosság,  
 - hatékonyság.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Követelmény a gyakorlatok  
  hibátlan végrehajtása.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Védőjátékos ellen az egyik igen 
  fontos követelmény, a türelmes  
  labdamenet előkészítése, az  
  érkező labdák kiválasztása: 
  mikor kell előkészítő, mikor  
  lehet befejező pörgetést, vagy  
  ütést alkalmazni? 
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  labdákból befejező pörgetés.  
  
d./ A serdülő leány válogatottak  
    által gyakorolt technikai,  
   technika-taktikai feladatok 
- Labdatartás, rövid letevések, élesen 
 helyezett hosszú nyesések  
- Tenyeres kontra  helyezési felada- 
 tokkal /egyenes, kereszt, kéthely- 
 ről, mélységmozgással stb./ 
- Fonák kontra keresztbe, egyenesen  
- Kontraütések összekötése 
- Tenyeres pörgetések kéthelyről,  
  3 helyre  
- Fonák pörgetések keresztbe,  
 egyenesen  
 
Összetett feladatok:  
1. Rövid adogatás, rövid játék,  
   hosszú nyesés tenyeresre, pörge- 
   tés középre, tenyeres lepörgetés.  
 
2. Rövid adogatás, rövid játék után 
   hosszú nyesés fonákra, fonák  
   pörgetés keresztbe, fonák kontra, 
   a kedvező labdából keményen  
   egyenesen helyezni, tenyeres pör- 
   getés középre, üti, vagy lepörgeti. 
 
3. Rövid adogatás, indítás fonákra,  
   fonák kontra, a kedvező labdára  
   kifordul, tenyeres ütés, vagy pörge- 
   tés középre, fonák egyenes keze- 
   lés, tenyeres pörgetés tenyeresre, 
   tenyeres lepörgetés. 
 
4. Félasztalról tenyeres pörgetés  
   fonákra, a kedvező labdából  
   lefordít tenyeresre, tenyeres  
   lepörgetés, szabad játék.  
 
5. Hosszú, vagy félhosszú adogatás,  
   megpörgeti középre, a labdától  
   függően dropp, vagy lepörgetés, 
   szabad játék.  
 
6. Rövid adogatás, hosszú nyesés  
   fonákra, 2x fonák pörgetés ke- 
   resztbe, lefordít egyenesen, tenye- 
   res pörgetés fonákra, fonák dropp 

 
 
- A technikai elemek végrehajtásá- 
  hoz  az optimális  kiinduló állás 
  biztosítása .  
 
 
 
 
- Labdamenetenként min. 1o   
  sikeres pörgetés.  
- Labdamenetenként min. 8   
  sikeres pörgetés.  
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres.  
 
 
- A gyakorlat hibátlan végre- 
  hajtása. 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres  
   lepörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres.   
 
- A feladat hibátlan végrehajtása.  
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 7 sikeres.  
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres.  
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   fonákra, fonák pörgetés középre,                  
   fonák dropp fonákra, kifordul  
   tenyeres befejező pörgetés helyre. 
 
7. Meglepetésszerű hosszú adoga- 
   tás, az érkező labdát lepörgetni, 
   vagy megütni.  
 
8. Hosszú adogatás fonákra,  
   fonák pörgetés, vagy kontra egye- 
   nesen, kereszt lepörgetés,  
   egyenes dropp, vagy lepörgetés. 
 
Az egyéni foglalkozás keretében  
minél több soklabdás gyakorlásra  
kerüljön sor.  
Célja:  
- Technikai emelek biztonságának  
  növelése. 
- Hibajavítás. Új technikai megol- 
 dások begyakorlása. Technikai  
 elemek összekötése, rögzítése. 
- Átütőerő fejlesztése.  
- Gyorsaság  fejlesztése. 
- Mérkőzésjellegű gyakorlatok.  
- Helyezkedés, lábmunka gyakorlása. 
 
III./  TAKTIKA 
 
a./ Taktikai megoldások 
- Tollszárfogású ellenfél ellen 
 
- Klasszikus ütőfogású ellen 
 
- Szemcsés ütőborítású támadó 
 játékos ellen  
 
 
- Védekező játékos ellen  
 
 
b./ Támadó taktika 
- A  labdamenet irányítása, 
 kedvező helyzet kialakítása  
 a pontszerzésre.  
 
c./ Védekező taktika 
- Az ellenfél támadásának kivédése. 
- A kezdeményezés átengedése  
 az ellenfélnek, várni a hibázásra, az 

 
 
 
 
- 1o kísérletből min 8 sikeres  
   lepörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ismerje a megoldási 
  lehetőségeket. 
- A gyenge pontjainak minél  
  többszöri megjátszása. 
- Türelmes, jól előkészített 
  technikai megoldásokkal a 
  szemcsére játszva az ellenfelet 
  hibázásra lehet késztetni. 
- A legfontosabb a megfelelő hely- 
  re játszva jól előkészíteni a labda- 
  menetet. 
 
- Az elmúlt negyven évben véde- 
  kező játékos csak ritkán nyert  
  világversenyt.  
 
 
- A védekező taktika eredményes  
  alkalmazásához, sokoldalú  
  technikai tudásra van szükség.  
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 alkalmas pillanatban döntő 
 ellenakció végrehajtása.  
 
d./ Páros játék taktikája 
- A gyengébb játékosról, vagy  
   a gyengébb játékosra játszva 
  megnyerni a pontot.  
- A felállásnak fontos jelentősége 
  van.  
 
 e./ Vegyespáros taktikája 
- A férfi játékosról érkező labda 
 biztos megjátszása. 
- A női játékost hibázásra késztetni, 
  vagy a róla érkező labdát 
 a férfi játékosra hatékonyan  
 megjátszani. A felállásnak itt 
 még nagyobb szerepe van.  
 
IV./  ELMÉLET 
 
- Az asztaliteniszező teljesítményét 
 befolyásoló tényezők ismertetése. 
 
- Az egészségügyi kérdések ismét- 
 lése, betartása.  
 
- Az elsajátított technikai elemek  
 elméleti elsajátítása, alkalmazásuk  
 tudatosítása.  
 
- Az asztalitenisz története  
  a modern időszak 1959-től. 
 
- Az ütőborítások egységesítése 
 (1959). 
 
- Megjelentek a soft és a szendvics  
 borítások.  
 
- 196o a pörgetés technikájának a  
  feltalálása, fejlődése, diadalútja  
  napjainkig.  
 
V./  VERSENYZÉS 
- Hazai egyéni ranglista versenyeken 
  való indulás.  
- Csapatbajnokságban való szereplés. 
- Nemzetközi  korosztályos versenye- 
 ken való részvétel. 

 
 
 
- Ismerje fel az ellenfél erősségeit, 
  gyengéit, és a megoldásokban 
  tudja érvényesíteni.  
 
 
 
 
- A páros férfi tagja a felállás 
  során az ellenfél férfi játékosáról 
  érkező labdákat a labdától 
  függően biztosan játssza meg, a 
  páros női tagjára, vagy tagjáról 
  hatékony megoldásokat 
  alkalmazzon.  
 
 
 
 
- Ismerje a fizikai képességek  
  fejlesztésének jelentőségét, 
  kedvező hatását a technikai  
  elemek biztosabb, hatékonyabb 
  kivitelezésére. 
 
- Rendelkezzen önkontrollal,  
  ismerje fel a technikai elemek  
  végrehajtásánál előforduló  
  hibák okait, legyen partner a 
  kijavításukban.   
 
 
- Ismerje a pörgetések fajtáit. 
- A pörgetések  lekezelésének  
   módjai.   
- Kik voltak az időszak legjobb  
  magyar játékosai? 
- A legjobb külföldi játékosok?  
- Mi jellemezte a játékot?  
- Szabályváltozások?  
 
 
 
 
- Cél: 1-4 közé jutás . 
- Tapasztalatszerzés . 
- Az  alkalmazkodóképesség  
  magasabb szintre emelése  



 114 

- Európa-bajnokságra való kijutás.  
 
A  különböző  versenyeken  tapasz-
taltak beépítése  az edzésmunkába.  
 
 

- A tudásnak megfelelő szereplés. 
 
- Külföldi edzőtáborokon való  
 részvétel  /kínai edzőtáborok/. 
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Évfolyam: 11-12. Korosztály: ifjúsági 

 
Cél: 

• A fizikai képességeket arra a szintre emelni, amelyek szükségesek a legmagasabb  
• intenzitású edzések elvégzéséhez, a kiemelkedő eredmények eléréséhez.  
• A tanult technikai és taktikai elemek különböző stílusú játékosok elleni, különböző 
• játékhelyzetekben történő alkalmazása.  
• Az alkalmazkodó képesség folyamatos fejlesztése. 
• Az adogató-előny minél magasabb százalékban való érvényesítése.  
• - A fogadás hátrányainak kiegyenlítése: mérkőzésen 5o %-nál ne legyen rosszabb! 
 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 
I./ KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 
1./ Állóképesség  - fejlesztés 
-Tartós futás egyéni iramban 15-2o p 
  megállás nélkül.  
- Tartós futás meghatározott iramban 
  5 – 15 perc megállás nélkül.  
- Tartós futás meghatározott iramban 
  többszöri ismétléssel pihenőidők  
  közbeiktatásával, pl. 5 x 5 perc futás 
  2 perces pihenőkkel.  
- Futás iramváltoztatással 6-8 percen  
  keresztül /kijelölt helytől - kijelölt 
  helyig, pl. gyorsítani az iramot/. 
- Futás iramváltoztatással 6-8 percen 
  keresztül a táv fokozatos növelésé- 
  vel, azaz  a gyorsító  szakaszt növel- 
  jük futás iramváltoztatással távol- 
  ság meghatározásával  
  pl.1ooo m-en belül különböző   
  helyeken iramgyorsítás. 
- Futás iramváltoztatással a távolság  
  fokozatos változtatásával /3oo m – 
  4oo m – 5oo m – 6oo m  távon/. 
- Futás az azonos táv ismételt le- 
  futásával pihenőidők  közbeiktatá- 
  sával, pl. 5 x 2oo m 1 perces pihe- 
  nőkkel, 5 x 3oo m 1 perces pihe- 
  nőkkel.  
- Fokozatosan változtathatjuk a tá- 
  volságot, az ismétlésszámot, és  
 a pihenőidőt.  
 
 2./ Gyorsaság - fejlesztés 
- Futóiskola 5o-1oo m-es távon  

 
 
 
- Legyen képes 2o percen  
  keresztül egyenletes iramban  
  megállás nélkül futni.   
 
- Cooper-teszt követelménye: 
  Fiú:      18oo   -   315o  m  
  Lány:   14oo   -   263o  m  
 
- 2ooo m-es futás: 
  Fiú:   12,oo   -   7,1o  perc  
  Lány: 16,25   -   8,3o  perc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A 6o m-es síkfutás teljesítése: 
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  /térd-, sarokemelés stb./. 
- Fokozó futások 3o-6o m-en.  
- Futások cikk-cakkban 3o-6o m-en.  
- Rajtgyakorlatok különböző test- 
  helyzetekből indulva.   
- Galoppszökdelés előre, oldalt,  
  hátra 15-2o m-es távolságon.  
- Ingafutások 15-2o m-es távolságok 
  között.  
- Szlalom-futások a távolság és az  
  ismétlésszámok változtatásával.  
- A speciális felmérő feladatok   
  gyakorlatanyaga a távolság,  
  a mérési idő, az ismétlésszám  
  változtatásával.  
 
3./  Reakció- és cselekvésgyor- 
       saság fejlesztése  
- A 15-16 éves korosztálynál leírt  
  feladatok pontosabb, gyorsabb  
  végrehajtása.  
 
4./ Erőfejlesztés 
- Kar-, váll-, csukló-, has-, hát-,  
  oldal- és lábizom erősítő 
  gyakorlatok: 
  - állásban, ill. guggolásban  
  - guggolótámaszban, ill. térdelésben 
  - térdelőtámaszban, ülésben 
  - hasonfekvésben, ill. hanyattfekvés- 
    ben, oldalt fekvésben 
- Szerekkel: kézisúlyzó /2-4 kg/,  
   medicinlabda /2-4 kg/, ugrókötél, 
   gumikötél, zsámoly, pad, 
   bordásfal stb.  
 
- Az előző évfolyamokban végzett  
  erősítő gyakorlatok az ismétlésszám, 
  intenzitás és pihenő idők  
  megfelelő változtatásával.  
 
- A teljesítmény mérésnél szereplő 
  motorikus próbák gyakorlatai az  
  ismétlésszám, és az idő intervallum  
  változtatásával.  
 
5./ Ügyesség - fejlesztés 
- Mindkét oldali végtag fejlesztése.  
- Az előző korosztályoknál használt 
  gyakorlatok fejlesztése, hiba lehe- 

  Fiú:     7,8   -   9,9  mp. között  
  Lány:   8,9   - 11,o  mp. között  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rövid időn belül minél  
  több rajt pontos és gyors 
  végrehajtása.  
 
 
- A motorikus próbák   
  követelményeinek teljesítése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Célbadobás helyben lévő és 
  mozgó tárgyra, 5 kísérletből  4 
  sikeres találat. 
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  tőségek csökkentése.  
- Speciális ügyesség - fejlesztő gya- 
  korlatok mindkét oldalú 
  végrehajtásával.  
 
6./  Izületi mozgékonyság fejlesztése 
      izom - nyújtás, lazítás 
- Nyújtó- és lazító hatású szabad-,  
  bordásfal- és társas gyakorlatok. 
- Az előző évfolyamoknál leírt   
  gyakorlatok minél nagyobb kiterje- 
  déssel való végrehajtása.  
- Uszodában: vízben végzett nyújtó 
  gyakorlatok; úszás 4 úszásnemben. 
 
7./ Testnevelési játékok 
- Az előző korosztályoknál leírt   
  fogó és egyéb játékok a feladatok 
  nehezítésével, variálásával.  
- Kiegészítő sportok:  
  - Úszás - erőfejlesztés céljából  
               - lazítás - nyújtás céljából 
               - állóképesség fejlesztés 
                 céljából.  
  - Fallabda - reakció, és cselekvés- 
                     gyorsaság céljából  

    - reflex fejlesztés.  
 - Lábtenisz - ügyesség fejlesztés 
                       célból 
 
 8./ Teljesítménymérés, értékelés 
 
A/ Aerob állóképesség 
1. Cooper – teszt /m/  
 
2.  2ooo m-es futás /perc/ 
 
 
B/ Motorikus próbák 
1.Helyből távolugrás /cm/  
2.Egykezes labdalökés  m/3 kg 
3.Kétkezes dobás hátra  „    „ 
4.Mellső fekvőtámasz   
   karhajlítás – karnyújtás /db/ 
5.Hanyattfekvésből felülés db/1 perc 
6.Hasonfekvésből törzsemelés „  „ 
7. 4 ütemű fekvőtámasz db/1 perc  
 
A feladatok részletes ismertetése az 
1 sz. mellékletben található. 

 
 
 
 
 
 
 
- Legyen képes önállóan   
  végezni nyújtó hatású   
  kar-, has-, hát-, csípő- és 
  lábizom gyakorlatokat.  
 
 
 
 
 
- Az ellenfél váratlan  
  taktikájára való gyors   
  és változatos reagálás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiú :   18oo m /min/- 315o m  /jó/ 
Lány: 14oo m   „    - 263o m     „ 
 
Fiú :   12,oo p.  „    -  7,1o p.       „ 
Lány: 16,25 p.  „    -  8,3o p.       „ 
 
         Fiú:    -       Lány: 
   185 - 25o cm  - 155 - 21o cm  
  8,oo - 12,oo m - 5,5o - 8,3o m 
  8,5o - 13,oo m - 5,3o - 8,6o m 
 
     25 - 55 db        15 -  3o db 
     32 - 55 db        25 -  45 db 
     35 - 55 db        3o -  45 db 
     28 - 38 db        24 -  35 db  
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C/ Speciális felmérő és  
     gyakorló feladatok  
 
A feladatok részletes ismertetése az 
1 sz. mellékletben található. 
  
A feladatok végrehajtása  a 7-8 éves 
korosztálynál leírtakkal azonos. 
 
- A darabszám, távolság, mérési idő 
  változtatásával lehet gyakorolni.  
 
 II./ TECHNIKA                    
 
A 17-18 -éves fiuk és lányok szá- 
mára célkitűzés az I.-V. évfolya- 
m során elsajátított technikai 
elemek csiszolása, a lábmunka és 
a technikai elemek harmonikus 
összekapcsolása, az átütőerő nö- 
velése.  
 
- A pörgetések biztonságos, pontos, 
  átütőerős végrehajtása, támadó és  
  védekező játékosok ellen, a nem- 
  zetközi követelményeknek megfele- 
  lően.  
- Tenyeres és fonák lepörgetések al- 
  kalmazása, az ellentámadásba való 
  átmenet, illetve pontszerzés céljából.  
- A lábmunka fejlesztése, a helyezke- 
  dési pozíciók javítása, a 
  legelőnyösebb kiinduló helyzet 
  biztosítása, 
  a mozgások gyorsaságának fejlesz- 
  tése.  
 
- Az általános képzés mellett egyénre 
  szabott edzésterv alapján, a tanuló 
  képességeinek figyelembevételével, 
  kiválasztani és gyakorolni a 
  technika, technika-taktikai 
  feladatokat.  
- Tovább kell fejleszteni az egyéni 
  sajátosságnak legjobban megfelelő 
  korszerű játékstílust.  
 
Technikai elemek gyakorlása 
Stratégiai közép /a partnerhez   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Az adogatások biztonságának, 
  hatékonyságának növelése. 
- Az adogatás repertoár /rövid,  
  hosszú, változatos falsokkal,  
  üres, gyors „kilőtt” /tudatos al- 
  kalmazásának tökéletesítése. 
- Hatékony, nehezen indítható  
  páros adogatások elsajátítása. 
- Szelektív adogatás-fogadás  
  /röviden indítva, éles nyeséssel, 
  előkészítő és befejező pörgetés- 
  sel/, biztonságának növelése, az  
  érkező adogatástól, valamint az  
  alkalmazandó taktikának a  
  figyelembevételével.  
- Rövid játék /mélység és oldal- 
  mozgás/, a rövid játék során   
  kapott hosszú labdák /nyesések, 
  indítások/ eredményes 
  megjátszása.   
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 viszonyított/ megjátszása: 
 
„A” 2 fonák  + 2 tenyeres pörge- 
        tés a fonák oldalra  
„F”  tetszés szerint droppol   
       középre, majd ismétel  
 
„A” 2 fonák + 2 tenyeres pörgetés 
       a tenyeres oldalra  
„F” tetszés szerint droppol  
       középre, majd ismétel  
 
„A” 2 fonák + 2 tenyeres pörgetés 
       helyezve  
„F” vegyes kezeléssel: 
      - droppal  
      - lehúzással  
                  
Középre - sarkokra helyezve: 
„A” az első pörgetés középről,  
        a második szélről  
„F”  az első labdát középre,  
        a másodikat valamelyik oldalra 
        - a gyakorlatot folyamatosan 
 
„A” az első pörgetés fonákról ,  
       a másodikat középről, vagy  
       tenyeresről 
„F” először fonákra, majd   
       középre, vagy tenyeresre kezel 
       - folyamatosan  
 
„A” az első pörgetés tenyeresről ,  
       a második középről, v. fonákról 
„F” az elsőt tenyeresre, a másodikat 
       középre, v. fonákra droppol 
       /aki pörget, a közép labdát 
       mindig tenyeressel pörgeti/ 
„A” tenyeres pörgetés középről  
        /1-2-3/ ezután bárhonnan  
„F”  helyezi a droppot középre  
        tetszés szerint /1-2-3/, majd 
        akárhova droppol 
         - folyamatosan 
 
„A” tenyeresről pörgetés /1-2-3/, 
        majd középről, vagy fonákról  
„F”  tenyeresre kezel /1-2-3/, 
        majd választva fonákra, vagy  
        középre kezel folyamatosan  

 
 
- Gyors reagálás az oldal váltá- 
  sokra. 
 
 
 
- Minél kevesebb ki nem kénysze- 
  rített hibával végrehajtani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Az optimális kiinduló állás  
  biztosítása, a technika pontos  
  végrehajtása.  
 
 
 
 
- A pörgetéseket a felszálló-ágon, 
  vagy a tetőponton végrehajtani.  
 
 
 
 
- A pörgetés kezelése lehet  
  droppal, vagy lehúzással.  
 
 
 
 
 
- A pörgetés kezelése lehet  
  droppal, vagy lehúzással.  
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„A” pörgetés /1-2-3/ fonákról, 
        majd tenyeresről, vagy  
        középről folyamatosan 
„F”  pörgetést kezel fonákra /1-2-3/, 
        majd választhatóan középre, 
        vagy tenyeresre 
 
Csak tenyeres pörgetések:  
„A” 1 vagy 2  pörgetés fonákra  
       1    „    2         „      középre  
       1    „    2         „      tenyeresre  
       fonákról, majd elölről ismételve 
„F”  fonákra kezel, vagy lehúz  
 
„A” tenyeres oldalról  
       1 vagy 2 pörgetés fonákra  
            „             „        középre  
            „             „        tenyeresre  
„F” tenyeresre kezel, vagy lehúz   
 
„F” 6 droppolás után szabadon  
       helyezi a labdát  
 
„F” 6 droppolás után a kedvező  
       labdából lepörget            
                                     
”A” fonák pörgetés, tetszés szerint  
       kifordul tenyeres pörgetés  
„F” droppol fonákra, ha a partner 
       kifordul lefordít tenyeresre,  
       majd vissza a fonák oldalra  
       - folyamatosan  
 
„F” a kedvező labdát fonákkal  
       lepörgeti  
 
„F” a tenyeresről érkező pörgetést 
       lepörgeti tenyeressel, vagy  
       fonákkal 
 
Lehúzások: 
„A” rövid adogatás  
„F”  indítás, vagy hosszú nyesés  
„A” pörgetés fonákra  
„F” fonák lehúzás  
 
„A” rövid adogatás  
„F”  indítás, vagy hosszú  
„A”  pörgetés középre  

 
- A pörgetés kezelése lehet  
  droppal, vagy lehúzással.  
 
 
 
 
 
 
- Minimum 1o labdaérintés. 
 
 
 
 
 
- Minimum 1o labdaérintés. 
 
 
 
 
 
- Minimum 1o labdaérintés.  
 
 
- Minimum 1o labdaérintés. 
 
 
- Minimum 1o labdaérintés . 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres.  
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres.  
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres.  
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres.  
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„F”  tenyeres lehúzás  
 
”A” rövid adogatás  
„F”  indítás, vagy hosszú nyesés  
„A”  pörgetés tenyeresre  
„F”  tenyeres lehúzás  
 
Visszapörgetések: 
- Tenyeres visszapörgetések  
- Fonák visszapörgetések  
- Visszapörgetések összekötése  
   /pontra való játék/  
 
Pörgetés  ¾ - asztalról: 
„A” fonák ¾ asztalról minél  
       több tenyeres pörgetés  
„F” támadó jellegű kezelés: 
       rányomás, ráütés, ráhúzás, 
       lepörgetés 
 
„A” tenyeres ¾ asztalról pörget  
„F”  minél több lepörgetés alkal- 
        mazása  
 
Koordinációs gyakorlatok: 
„A” szabad játék egész asztalról  
        fonákra helyezi a labdát 
„F”  tetszés szerint helyezi a labdát 
 
„A” egész asztalról játszik,  
        tenyeresre helyezi a labdát 
„F”  tetszés szerint helyezi a labdát, 
        a labdától függően minél 
        többször tenyeres lepörgetést 
        alkalmazni 
 
„A” tenyeres pörgetés fonákra  
       - tenyeresről - középről 
       tenyeresről 
       - fonák pörgetés, majd elölről, a 
       8.-ik pörgetés fonákkal 
       egyenesen, szabad játék  
„F” a fentiek szerint helyezi a labdát 
 
„A” 3 tenyeres pörgetés tenyeres ½- 
       asztalról egyenesen + 1 fonák  
       pörgetés keresztbe, 
       - 2 tenyeres pörgetés tenyeres ½- 
       asztalról egyenesen + 1 fonák  
       pörgetés keresztbe  

 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres.  
 
 
 
 
 
- Minimum 1o érintés.  
- Minimum 1o érintés.  
- Minimum 1o érintés.  
 
 
 
- A gyakorlat pontos és intenzív  
  végrehajtása. 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres  
   lepörgetés  
 
 
 
 
- Hosszú labdamenetek. 
- Technikai elemek összekötése. 
 
 
- Lábmunka gyakorlása, mozgás 
  koordináció fejlesztése. 
 
 
 
 
 
- Minimum 1o labdaérintés.  
 
 
 
 
 
 
 
- Minimum 1o labdaérintés.  
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       - 1 tenyeres pörgetés tenyeres ½- 
       asztalról egyenesen + 1 fonák  
       pörgetés keresztbe  
„F” a fenti feladatnak megfelelően  
       kezeli a pörgetéseket    
 
A fenti gyakorlat variálható: 
- 4.-ik pörgetés lepörgetése  
- 3.-ik        „              „ 
- 2.-ik        „              „  
/tenyeressel - fonákkal/  
 
Gyakorlatok adogatásokból: 
- Rövid adogatás helyezve  
  Fogadás: röviden, vagy hosszan ,  
                 fél-hosszan, fonákra , 
                 vagy tenyeresre 
  Ha rövid fogadás van: - szabad játék  
  Ha hosszú   „          „ : - pörgetés 
                                      - lepörgetés 
                                      - szabad játék  
  Ha indított   „     van: - pörgetés 
                                     - lepörgetés  
                                     - szabad játék  
- Rövid adogatás helyezve  
  Fogadás: 
  - röviden, vagy fél hosszan középre , 
  - vagy szabadon fonákra helyezve : 
  Ha röviden szabad játék , 
  Ha középre - indítás fonákra,  
                        majd ¾ asztalról   
                        szabadon 
  Ha fonákra - indítás, majd ¾ asz- 
                       talról szabadon  
 
- Az érkező labdáktól függően  
  lepörgetések /tenyeres-fonák/ 
  alkalmazása                             
 
- Rövid adogatás  
  Fogadás:  
  - röviden          tenyeresre  
  - hosszan                   „ 
  - fél-hosszan             „ 
  vagy hosszan, fél-hosszan fonákra  
  - ha rövid, vissza röviden szabad ját. 
  - ha fél-hosszan tenyeres pörgetés 
    egyenesen, kezelés fonákra, kifor- 
    dul tenyeres befejező pörgetés  
  - ha fonákra, indulás keresztbe,  

 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres  
   lepörgetés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A legfontosabb technikai elemek 
  gyakorlását, csak a legnagyobb 
  koncentrálással, a tanult technikai 
  elemek tudatos alkalmazásával  
  lehet eredményesen végrehajtani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mérkőzés jellegű gyakorlatok, 
  szabályos, és szabálytalan fela- 
  datok megadásával.  
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    pörgetés, lepörgetés, majd  
    szabad játék.  
- Rövid adogatás – rövid játék addig, 
  amíg ki nem csúszik a labda, utána 
  szabad játék.    
 
Soklabdás edzések kiemelt   
feladatai: 
- Minden irányban való oldalmozgás.  
- Mélységmozgás 
  tenyeresre - középre -  fonákra 
  helyezett rövid labdákra. 
- Testsúly áthelyezések a technikai 
  elem végrehajtásának megfelelően.  
- Helyezkedések összekötése egysze- 
  rű és összetett feladatokkal. 
- Tenyeres és fonák befejező pörgeté- 
  sek gyakorlása: - nyesett labdából 
                            - indított      „   
                            - pörgetett     „ 
- H I B A J A V Í T Á S! 
 
Soklabdás feladatok: 
1./Három helyről tenyeres pörgetés 
    nyesett labdából :fonák - közép- 
    tenyeres 
2./Két labda fonákra, egy a 
   tenyeresre: 
   - a másodikra kifordulás 
3./Közép – szél, közép – szél: 
   - minden labdát tenyeressel 
     pörgetni 
 
4./Rövid – hosszú, rövid – hosszú: 
rövid a tenyeresre-hosszú a tenyeresre 
    „    „          „     -     „        középre  
    „    „          „     -     „        fonákra  
    „    „  fonákra   -     „       fonákra  
    „    „          „     -     „        középre 
    „    „          „     -     „        tenyeresre 
    „        középre  -     „        sarokra  
    „               „      -     „        középre  
    „               „      -     „        sarokra  
5./ Tenyeres  2/3  asztalról: 
     /rövid - félhosszú - hosszú/ 
    - a hosszúra befejező pörgetés  
    - rövidre egyenes indítás  
    - félhosszúra nagy falsos pörgetés  
    az alapvonalra  
6./ Fonák 2/3 asztalról: 

 
 
- A rövid játék során a labdák  
  rövidek és laposak legyenek.  
 
 
 
 
- Követelmény az előre, valamint  
  a gyors vissza helyezkedés. 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres. 
- 1o          „          „   9         „ 
- 1o          „          „   8         „ 
 
 
 
 
- Minimum 15 folyamatos 
  pörgetés.  
 
- Minimum 15 folyamatos 
  pörgetés. 
 
- Minimum 1o folyamatos 
   pörgetés. 
 
 
- Követelmény a gyors előre és  
  a gyors visszahelyezkedés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 9 sikeres.  
 
 
 
 
 
-1o kísérletből min. 9 sikeres  
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     /rövid – félhosszú -hosszú/ 
    - a hosszúra befejező pörgetés  
    - a félhosszúra nagy falsos pörgetés  
      az alapvonalra  
    - a rövidre,  
     fonák, vagy tenyeres rövidet hely. 
         „       „          „        indítás       „ 
         „       „          „     éles nyesés   „ 
7./Rövid helyezve, utána hosszan:  
    sarokra, ellenkező sarokra,  
    vissza a sarokra, ebből befejező 
    pörgetés  
8./Szabadon helyezve:  
   - rövid-nyesett, dobott félhosszú  
     25-3o labda után pihenő 
9./Rövid labdák kezelése: 
   - indítás csak tenyeresről  
   - indítás csak fonákról  
   - indítás egész asztalról  
   - indítás egyenesre és középre  
1o./Lepörgetés középről : 
   - tenyeresre-fonákra- egész asztalra 
 
Felkészülési időszak feladatai: 

 
Gyakorlatok a válogatott  keret 
a n y a g á b ó l: 
 
Intervall-edzés: 
1./ 4x3 perc 
2./ 3x4 perc  
3./ 2x5 perc 
4./ 1x6 perc  
 
„A” gyors adogatás  
„F”  2 fonák egyenes pörgetés után 
        folyamatos tenyeres pörgetés  
        tenyeres ¾ asztalról  
        - 3 perc után csere 
 
„A” gyors adogatás  
„F”  2 fonák pörgetés keresztbe, 
        kifordul fonák ¾-asztalról  
        tenyerest pörget / 
        - 3 perc után csere 
 
„A” gyors adogatás  
„F” 2 fonák pörgetés keresztbe, 
       utána közép ¾ asztalról  
       tenyerest pörget  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Mélység és oldalmozgás 
  könnyed végrehajtása.  
 
 
- Megfelelően időben reagálni a 
  különböző labdákra. 
 
- Helyezkedés az érkező labdának 
  megfelelően, finom labda érintés  
  a rövid labdák letevésénél és  
  indításánál.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Követelmény az intenzív  
  végrehajtás, valamint a minimá- 
  lis hibaszázalék. 
 
 
 
- Minimum 10 pörgetés. 
 
 
 
 
 
  - Minimum 10 pörgetés. 
 
 
 
 
 
 - Minimum 10 pörgetés. 
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       - 3 perc után csere 
 
„A” gyors adogatás  
„F”  2 fonák egyenes pörgetés után 
        kifordul, fonák ¾-asztalról  
        tenyerest pörget  
       - 3 perc után csere 
 
3x4 perc:1-2-4-es feladatok cserével 
2x5 perc:  3 – 4-es feladatok      „ 
1x6 perc : visszapörgetés keresztbe  
                 min. 2x, utána szabad  
                 fordítás  
 
Megjegyzés: a feladatok között  
                      kevés a pihenő. 
 
„A” gyors adogatás  
„F”  2 fonák pörgetés keresztbe, 
        1x egyenesen, majd ismételni  
„A” a második egyenes fonák  
        pörgetést lepörgeti helyezve  
        - 1o perc után csere 
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja, vagy nyesi fonákra  
„A” fonák pörgetés keresztbe,  
        majd középről, vagy tenyeres- 
        ről tenyerest pörget  
„F”  középre, vagy tenyeresre  
        droppol  
        - 1o perc után csere 
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítja, vagy nyesi fonákra  
„A” fonák pörgetés egyenesen,  
        majd középről, vagy tenyeresről 
        tenyerest pörget  
        - 1o perc után csere 
 
„A” rövid adogatás  
„F”  indítja, vagy nyesi fonákra  
„A” folyamatos fonák pörgetés  
        fonákra  
„F”  minimum 4 droppolás után a 
        kedvező labdát asztal felett  
        lepörgeti helyezve  
        - 15 perc után csere 
 
- Visszapörgetés fordítással. 

 
 
 
 
- Minimum 10 pörgetés. 
 
- Minimum 10 pörgetés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres  
   lepörgetés.  
 
 
 
 
 
- Minimum 15 érintéses  
  labdamenet. 
 
 
 
 
 
 
 
- Minimum 15 érintéses  
  labdamenet. 
 
 
 
 
 
- 1o kísérlet min. 9 sikeres  
   lepörgetés. 
 
 
 
 
 
 
 
- Minimum 1o érintéses 
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         - 15 perc  
 
 „A” gyors adogatás  
„F”  középről, majd fonákról, vagy  
        tenyeresről pörget fonákra  
„A” a közép dropp után oldalt vá- 
        laszt –fonákra, vagy tenyeresre – 
        a gyakorlatot folyamatosan  
        ismételve  
       - 1o perc után csere 
 
 „A” gyors adogatás  
„F”  középről, majd fonákról, vagy 
        tenyeresről pörget tenyeresre  
„A” droppol középre, utána oldalt 
        választ, fonák, vagy tenyeres  
        folyamatos ismétlés  
        - 1o perc után csere 
 
„A” rövid adogatás  
„F”  indítja, vagy nyesi  helyezve  
„A” folyamatosan fonákra  pörget  
„F”  droppol /1-2-3/ középre, majd 
       választ a két oldal /fonák - 
       tenyeres/ között 
       - 1o perc után csere 
 
„A” rövid adogatás  
„F” indítja, vagy nyesi fonákra 
       utána 2x fonákra + 1x tenye- 
       resre droppol  
„A” 1 fonákot + 2 tenyerest pörget  
        /kifordul  + egész asztalon/ 
        - 1o perc után csere 
 
- Visszapörgetés szabad fordítással 
   egész asztalon  
        - 15 perc  
 
„A” rövid adogatás  
„F”  indítás, vagy hosszú éles nye- 
        sés helyezve  
„A” az érkező labdától függően  
        pörget fonákra  
„F”  fonák ¾ asztalra droppol  
        - 1o perc után cserével 
 
„A” rövid adogatás  
„F”  rövid fogadás  
„A” indítja szabadon helyezve,  

  labdamenet.  
 
- Minimum 15 érintéses 
  labdamenet. 
 
 
 
 
 
 
 
- Minimum 15 érintéses 
  labdamenet. 
 
 
 
 
 
 
- Minimum 15 érintéses 
  labdamenet.  
 
 
 
 
 
 
- Minimum 15 érintéses 
  labdamenet. 
 
 
 
 
 
 
- Minimum 12 érintéses 
  labdamenet. 
 
 
- Minimum 15 érintéses 
  labdamenet.  
 
 
 
 
 
 
- Minimum 12 érintéses 
  labdamenet. 
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       majd egész asztalra droppol  
„F” az érkező labdától függően  
       pörget fonákra  
 
 „A” rövid adogatás  
„F”  rövid fogadás  
„A” indítás sarokra helyezve  
„F” 2 kereszt és egy egyenes  
       pörgetés után szabad játék 
       - 1o perc után cserével 
 
- Visszapörgetés összekötési  
   feladatokkal  
       - 15  perc   
 
 „A” rövid adogatás  
„F”  indítás, vagy nyesés helyezve 
„A” 1 vagy 2 fonák pörgetés  
       1   „     2  tenyeres pörgetés  
       fonákra helyezve  
„F”  droppol választhatóan  
        1 - 2 fonákra, 1-2 tenyeresre 
         - 1o perc után csere 
 
„A” rövid adogatás  
„F”  indítás, vagy nyesés helyezve 
„A” 1 vagy 2 fonák pörgetés 
       1    „    2 tenyeres pörgetés  
        tenyeresre helyezve  
„F” asztal felett tenyeres ráhúzás,  
       droppolás helyett választhatóan 

1-2 fonákra, 1-2 tenyeresre  
       - 1o perc után csere  
 
„A” rövid adogatás  
„F”  indítás, vagy nyesés szabadon  
„A” fonákról-középről folyamatos 
       pörgetés  
„F” a kedvező labdát lepörgeti  
       tenyeresre, majd szabad játék  
       - 1o perc után csere  
 
„A” rövid adogatás  
„F”  indítás, vagy nyesés helyezve  
„A” 2 egyenes 1 kereszt pörgetés  
       folyamatosan  
„F” mindkét oldalról a pörgetés  
       kezelése ráhúzással történik  
       - 7,5 perc után csere  
 

 
 
 
 
- A labdamenetekben lepörgetések 
  befejező pörgetések /tenyeres – 
  fonák/ különböző variációkban, 
  mindig az érkező labdától 
  függően legyenek végrehajtva. 
 
 
- Minimum 12 érintéses labdame- 
  netek.  
 
 
- Minimum 1o érintéses labdame- 
  net.  
 
 
 
 
 
 
 
- A tenyeres ráhúzások ne 
  legyenek túl gyorsak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1o kísérletből min. 8 sikeres 
   lepörgetés. 
 
 
 
 
 
 
- A lehúzásos pörgetés kezelése 
  finoman, a labdát nem telibe 
  találva történik.  
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„A” rövid adogatás  
„F”  indítás, vagy nyesés helyezve  
„A” 2 kereszt, 1 egyenes pörgetés 
       folyamatosan  
„F”  mindkét oldalról a pörgetés  
        kezelése ráhúzással történik  
        - 7,5 perc után csere  
 
 „A” gyors adogatás  
„F”  egész asztalról folyamatos  
        tenyeres pörgetés fonákra  
„A” egész asztalra kezel 
        - 1o perc után csere   
  
„A” rövid adogatás  
„F”  rövid fogadás  
„A” indítás helyezve  
„F”  az érkező labdától függően  
        pörget fonákra helyezve  
„A” fonák lehúzással kezel  
       szabadon helyezve  
 
„A” gyors „kil őtt” adogatás  
„F”  pörgetés, visszapörgetés  
„A” visszapörgetés  
        
Mindkét fél részéről helyezési  
és helyezkedési feladatokkal. 
 
 „A” gyors adogatás  
„F” 1 fonák + 1 tenyeres pörgetés 
       folyamatosan a fonák oldalra  
„A” bármikor középre kezelheti a 
       pörgetést, 
„F” középről tenyeres pörgetés  
       szabadon helyezve  
        - 1o perc után csere  
 
„A” rövid adogatás  
„F”  indítás, vagy nyesés szabadon 
„A” 1 fonák + 1 tenyeres pörgetés 
       folyamatosan tenyeresre  
„F” szabadon kezelhet középre, 
       a tenyeres kezelés ráhúzással  
„A” középről tenyeres pörgetés  
        szabadon helyezve  
        - 1o perc után csere  
 
- Visszapörgetés helyezési és  
   helyezkedési feladatokkal 

- A lehúzásokhoz az optimális  
  kiinduló helyzet biztosítása.  
 
 
 
 
 
 
- Minimum 6 érintéses 
  labdamenet.  
 
 
 
 
- Minimum 6 érintéses  
   labdamenet. 
 
 
 
 
 
 
- Minimum 1o érintéses 
  labdamenet.  
 
 
 
 
 
- Minimum 8 érintéses 
  labdamenet. 
 
 
 
 
 
 
 
- Minimum 8 érintéses 
  labdamenet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Minimum 12 érintéses 
  labdamenet.  
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         - 15 perc  
 
 „A” rövid adogatás  
„F”  indítás, vagy nyesés helyezve  
„A”  1 fonák + 2 tenyeres pörgetés  
         /kifordul + egész asztal/  
         folyamatosan fonákra  
         - 1o perc után csere  
 
„A” rövid adogatás  
„F”  rövid fogadás  
„A” indítás fonák oldalra  
„F”  fonák pörgetés fonákra  
„A” fonák ráhúzással helyezi a  
        labdát, vagy indítás tenyeresre, 
        utána szabad játék  
        - 1o perc után csere  
Mérkőzések taktikai feladatokkal: 
 - A saját adogatásból pontszerzés, 
   a labdamenet irányítása, a rövid 
   játékból támadás kezdeményezés. 
- Az adogatás-kezelés biztonságának 
   növelése, ellentámadásba 
   való átmenet lepörgetésekkel.  
 
 „A” rövid adogatás  
„F” indítja, vagy nyesi helyezve  
„A” folyamatos pörgetés fonákra  
       fonákról - középről 
       fonákról - tenyeresről  
„F” droppol fonákra  -  középre  
                    fonákra  -  tenyeresre  
       - 1o perc után csere  
 
„A” rövid adogatás  
„F” rövid fogadás   
- Utána pontra való játék: 
  2 egyéni , 1 páros mérkőzés  
  /az egyéni 4 nyert játszmára/ 
 
A felkészülési időszak célja: 

 
- Labdabiztonság fejlesztése.  
- A lábmunka fejlesztése. 
- Az adogatás előnyeinek érvénye- 
  sítése. 
- A rövid játékból támadáskezde- 
  ményezés gyakorlása. 
- Az adogatás –fogadási repertoár   
  bővítése. 

 
 
- Minimum 15 érintéses 
  labdamenet.  
 
 
 
 
 
- Minimum 1o labdaérintés.  
 
 
 
 
 
 
 
- Különböző stílusú játékosok 
  ellen.  
 
 
 
 
 
 
- A fonák és a tenyeres oldal  
  összekötése, helyezkedés, 
  kiinduló helyzet, a technika  
  végrehajtása. 
 
 
 
 
 
- A tanult technikai elemek alkal- 
  mazása az érkező labdáktól  
  függően.  
 
 
 
 
 
- A gyakorlatok minél kevesebb 
  hibával való végrehajtása. 
 
- A megfelelő gyorsaság az  
  adott technikai elem 
  végrehajtásához.  
 
- A pörgetéses feladatok során  
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- A lehúzások, lepörgetések tudatos 
  alkalmazása. 
- A védekező játékos elleni játék  
  /előkészítő és befejező pörgetések/ 
  biztosabbá fejlesztése.  
- A feladatok intenzív végrehajtása.  
- Heti minimum 2 alkalommal  
  soklabdás gyakorlás.    
 
Intervallumos edzés: 
 
4 x 6  perces feladatok 
„A” rövid adogatás fonákra  
„F”  nyesés, vagy indítás fonákra  
„A” 2 fonák egyenes pörgetés után 
        tenyeres ¾ asztalról folyamatos 
        tenyeres pörgetés keresztbe 
„F” asztal felett nincs dropp, csak  
       ráhúzás 
       - 6  perc után csere 
 
„A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítás, vagy nyesés fonákra ,  
       az érkező pörgetés lehúzása  
„A” 2 fonák kereszt pörgetés után 
        kifordul tenyeres pörgetés  
        fonák ¾ asztalról fonákra  
        - 6 perc után csere 
 
 „A” rövid adogatás helyezve  
„F”  indítás, vagy nyesés fonákra  
„A” 2 fonák kereszt pörgetés  
„F” a 2.-ik pörgetést egyenesen, 
       majd tenyeres ¾ asztalra,  
       lehúzza az érkező pörgetéseket 
„A” tenyeres egyenest pörget  
        ¾-asztalról 
       - 6 perc után csere  
 
„A” rövid adogatás  
„F” indítás, vagy nyesés helyezve , 
       majd közép ¾ asztalra lehúzza 
       a pörgetéseket 
„A” tenyeres pörgetés közép ¾  
       asztalról  
       - 6 perc után csere  
 
Gyakorlatok: 
„A” rövid adogatás, rövid visszaadás 
„F”  röviden helyezi, majd a rövid  

  a labdát a felszálló-ágon,  
  vagy a tetőponton eltalálni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pörgetések kezelése csak lehú- 
  zással történik. 
 
 
 
 
 
 
 
- Pörgetések kezelése csak lehú- 
  zással történik.  
 
 
 
 
 
 
 
- Pörgetések kezelése csak  
  lehúzással  történik . 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pörgetések kezelése csak  
  lehúzással történik.  
 
 
 
 
 
 
 
Követelmény a gyakorlatok  
végrehajtásánál: 
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       labdát szabadon indítja  
„A” tenyeressel egyenesen,  
       fonákkal keresztbe pörgeti az  
       első labdát, utána szabad játék 
 
„A” rövid adogatás  
„F” támadó nyesés középre, vagy  
       fonákra  
„A” fonák ¾ asztalra helyezi az  
        első pörgetést  
„F” lepörget helyezve, szabad játék 
 
„A” rövid adogatás  
„F”  félhosszan fogad helyezve  
„A” falsos pörgetés tenyeresre  
„F” lepörget egyenesen, utána  
       szabad játék 
 
„A” rövid adogatás  
„F” fonák ¾ asztalra indít, vagy  
       élesen nyesi hosszan  
„A” középre pörget, utána szabad  
 
„A” „kil őtt” gyors adogatás helyezve 
„F”  egyenesen pörget  
„A” lepörget, majd szabad játék  
 
Megjegyzés: a középre való játék  
nem az asztal mértani közepét  
jelenti, hanem a partner  asztalmelletti  
helyezkedésének stratégiai 
közepét.  
 
III. / TAKTIKA 
 
A taktikát  meghatározó tényezők 

- Az ellenfél játékának elemzése, 
  várható játéka, taktikája, harcmodo- 
  ra , ütőjének borítása. 
- Saját versenyzőnk felkészültsége, 
  technikai tudása, erősségei, gyengéi. 
- Körülmények /terem, hőmérséklet, 
  asztal, labda, közönség, a mérkőzés 
  állása stb./ 
- Várható ellenfelek tudatában a tak- 
  tikai elképzelések gyakorlása,  
  hasonló stílusú edző-partnerekkel. 
- Taktikus gondolkodás elsajátítása. 
- Gyors reagálás a váratlan helyze- 
  tekre. 

- Magas fokú koncentrálás. 
- Mérkőzésjellegű végrehajtás. 
- Pontos kiinduló állás felvétele. 
- Az érkező labdától függő  
  tökéletes technikai kivitelezés: 
     ~ Félhosszú labdák pörgetése 
     ~ Induló pörgetések  
           - nyesett labdákból 
           - indított labdákból  
     ~ Lehúzások, lepörgetések  
         tenyeressel – fonákkal  
     ~ Befejező pörgetések  
         tenyeressel – fonákkal  
     ~ Védekező játékos ellen 
            - előkészítő pörgetések 
            - befejező pörgetések. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ismerje a taktikai megoldásokat 
- Tollszárfogású ellenfél ellen. 
- Szemcsés ütőborítású ellen. 
- Támadó játékos ellen.  
- Vegyes-játékos  ellen.  
- Védekező játékos ellen.  
- Az érkező labdától függ az alkal- 
  mazandó technika megválasztása, 
  nem pedig az előre elhatározás, 
  ami a legtöbb esetben sikertelen- 
  séget eredményez.  
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- Önálló döntés - képesség.  
- Az anticipáció /elővételezés/   
  színvonala. Kedvező helyzetben  
  több idő jut a felkészülésre, a leg- 
  jobb megoldás kiválasztására, a  
  legcélszerűbb technika 
  alkalmazására. 
 
Taktikai terv készítése 
- Az ellenfél stílusa, ütőborítása,  
  küzdőképessége, technikai tudása. 
  Adogatás milyensége; rövid, hosszú, 
  kicsúszott, hová adogat, pontszerző 
  adogatása, mikor alkalmazza, 
  és hová irányulnak.  
- Fogadásai: röviden hogyan?  
      -tenyeressel indítva  hová? 
      -fonákkal        „        hová? 
      - éles hosszú váratlan nyeséssel? 
      -és a végjátékban?  
- Pörgetései:  
  - tenyeres előkészítő, befejező  
  - fonák             „               „  
  - lepörgetései  
  - visszapörgetése   
 
Páros játék taktikája 
Vegyespáros taktikája   
 
IV. ELMÉLET 
 
- Az ütőborítás cseréje. 
- Alapvető egészségügyi ismeretek. 
- Játékszabályok. 
- A tanult technikai elemek  
  értelmi elsajátítása, alkalmazásuk 
  tudatosítása. 
- Az adogatás jelentősége. 
- Az adogatás fogadásának  
  jelentősége.  
- A sportoló jó tulajdonságai,  
  sportolói példaképek. 
- A motiváció, az akarati tulajdon- 
  ságok szerepe az eredményesség- 
  ben.  
- Alkalmazkodás az idegen körül- 
  ményekhez. 
- Sportártalmak és azok megelőzése. 
- Az egyéni edzés /adogatás/, egyéni 
  képzés jelentősége.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Támadó játékos ellen 
- Képes legyen adogatásaiból  
   pontot szerezni. 
- Saját adogatásai után tudja a  
   labdamenetet irányítani. 
- Rendelkezzen megfelelő átütő- 
   erővel, a kedvező labdából  
   tudjon befejező pörgetéseket,  
   ütéseket, lepörgetéseket  
   alkalmazni.  
  Védekező játékos ellen 
- Tudjon minimum 8 előkészítő  
   pörgetést alkalmazni a védőjá- 
   tékos gyengébb oldalára.  
- Előkészítő pörgetéseit képes le- 
  gyen röviden és hosszan is végre- 
  hajtani, az ellenfelet mélységben 
  mozgatni, a kedvező labdából  
  a másik oldalra pörgetni, a magas 
  labdából pontot érő pörgetést,  
  vagy ütést végrehajtani.  
 
 
- Ismerje az asztalitenisz  történe- 
  tét:  
  - felszerelés változásait  
  - szabály  változásait  
  - a technikai elemek  változásait, 
    stílusok kialakulását  
  - az egyes időszakok  legjobb 
    játékosait; miért voltak  
    eredményesek. 
- Az asztaliteniszező 
  teljesítményét meghatározó 
  tényezőket.  
- A felkészítés és a versenyidőszak 
  edzés feladatait. 
- A világ jelenleg legjobb 
  játékosait. 
  Mi jellemzi a játékukat ?  
 
- Elemezze a közelmúlt legjobb  
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- A fizikai képességek, a technika, 
  a taktika szoros összefüggése, 
  egymással való kapcsolata a  
  játék során.  
 
 
 
 
 
V./  VERSENYZÉS 
 
- Hazai ifjúsági és felnőtt ranglista 
  versenyeken való indulás.  
- A legmagasabb színtű csapatbaj- 
  nokságban való részvétel.  
- Ifjúsági Pro Tour versenyeken 
  való indulás. 
- Felnőtt nemzetközi versenyeken  
  való tapasztalatszerzés. 
- Külföldi edzőtáborokon /kínai, 
  a legjobb európai évente 3-4 
  alkalommal/ a tanultak 
  továbbfejlesztése,  
  az alkalmazkodó képesség  
  magasabb szintre emelése. 
  

  magyar játékosok játékát: 
- Jónyer  István  
- Klampár Tibor  
- Gergely Gábor 
- Magos Judit  
- Kisházi Beatrix 
- Szabó Gabriella  
- Bátorfi Csilla  
- Tóth  Krisztina.  
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ATLÉTIKA 
 
 
Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport „B” 
 
Cél 

- A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése.  
- Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú foglalkoztatás elvének betartása a 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztésben.  
- Az edzésvezetésben kapjon elsődleges szerepet a játékosság és a versengés.  
- Az atlétika mozgásanyagán túlmenően, minél szélesebb körben kell bevonni más 

sportágak mozgásanyagát mind a kondicionális, mind a koordinációs 
képességfejlesztésbe. Ezáltal a fejlesztési célok a következők: 

- Kondicionális képességek terén: mozdulat-gyorsaság, lokomotorikus gyorsaság (8-9 éves 
kortól), gyorserő, aerob állóképesség.  

- Koordinációs képességek terén: hajlékonyság, lazaság, ritmusérzék, kinesztézis, 
egyensúlyérzék (a limbikus rendszer edzése). 

- A képességfejlesztés minden területén kapjon kiemelt szerepet a gimnasztika 
mozgásanyaga, megteremtve ezzel a teljesítőképes technikák felépítésének alapjait. A 
mozgatórendszer deformitásának prevenciója (különös tekintettel a gerinc és lábboltozati 
deformitásokra.) 

- Az atlétika alapvető mozgásainak jártasság szintű elsajátítása a következők szerint: 
Futások: gördülő alaptechnika, futóiskolai gyakorlatok, ritmusfutások. 
Ugrások: elugrások, felugrások, szökellések, helyből ugrások. 
Dobások: hajítások, lökések, vetések (kiegészítő, majd később versenyszerekkel). 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 

ÁLTALÁNOS ALAPKÉPZÉS  
 
- Szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatok. (Bemutatással, 
együtt végezve a tanulókkal.)  

- Szabadgyakorlati alapformájú 
gyakorlatok kéziszerrel. 
(Például: babzsák, gumilabda, 
kis tömöttlabda) 

- Gyógytorna gyakorlatok. 
(Tartásjavító és talpboltozat 
erősítő gyakorlatok.) 

- Egyensúlygyakorlatok. (Pl: 
félrefordított tornapad merevítő 
gerendáján járások.) 

 
GYORSASÁG FEJLESZTÉS 
 
- Különféle testhelyzetből 

rajtversenyek jelre. (pl: 
ülésből, guggolásból stb. 
indulva.) 

- Haladó szökellés bal, illetve 
jobb lábon, törekedve a gyors 
végrehajtásra. (Pl: 5-10m 
gyors szökdelés bal, majd jobb 
lábon.) 

- Versengések egy lábon 
szökellve. (Pl: 10m-en 
szökellő verseny bal, illetve 
jobb lábon.) 

- Játék. (Pl: „Nyúl a bokorban.” 
„Balatoni halászok”, Tűz, víz, 
repülő”, fogók, váltók stb.) 

 
ÁLLÓKÉPESSÉG 
FEJLESZTÉSE 
 
- Hosszabb könnyű iramú 

futások, járással váltogatva, ill. 
feladatokkal tarkítva (pl. 
átbújások, felmászások, 
átugrások, lépéshossz 
variációk, stb.) 

- Tartós, könnyű iramú futás 
főként terepen vagy pályán, m- 
km-ben meghatározva, 
valamilyen feladattal 
összekötve, színesítve.  

- Csapatversenyek. (évente egy-
két alkalommal 600 –1000m-es 
távon.) 

 
 
A korosztállyal szemben 
számszerű követelmény nincs. 
Elvárható, hogy az egyes képzési 
területeken évről évre növekvő  
teljesítményt nyújtsanak a 
gyerekek. 
A teljesítmény növekedés a 
következők szerint értelmezhető: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A végrehajtandó gyakorlatok 
koordinációjának fejlődése, mely 
gyorsabb végrehajtást tesz 
lehetővé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elsődlegesen a távok 
terjedelmének növekedése, 
másodsorban a sebesség növelés 
várható el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ennél a fiatal 
korcsoportnál el kell 
kezdeni a gimnasztikai 
anyag ismertetését és 
rendszeres 
felhasználásának 
szükségességét. 
Hasonlóan fontos a 
gyógytestnevelés 
gyakorlat anyagának 
rendszeres alkalmazása. 
 
 
 
 
 
 
Ebben az életkorban 
megkezdődhet a 
mozdulat és a 
lokomotorikus 
gyorsaság fejlesztése. 
Az alkalmazott 
módszerek közül a 
játéknak és a 
versengéseknek 
kiemelkedő szerepük 
van! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos az aerob álló-
képesség alapjainak 
lerakása. Olyan 
módszerek alkalmazása 
szükséges, amelyek 
ennek a képességnek a 
fejlesztésében biztosítják 
a változatosságot, mert 
ez a korosztály rosszul 
viseli a monotóniát. 
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ÁLTALÁNOS ER ŐSÍTÉS 
 
- Erősítő gyakorlatok a saját 

testsúly legyőzésével. (Pl: 
hanyattfekvésből a térd 
felhúzása, a csípő marad a 
talajon. Vagy: bordásfalon 
mellső függőállásból felugrás, 
fogásmagasságban a test 
megtartása hajlított karral. 
Vagy: mászáskísérletek 
mászókötélen.) 

- Természetes gyakorlatok 
alkalmazása. (Pl: kúszások, 
mászások, tolások, húzások 
stb.) 

- Játék, versengések. (Pl: 
„Kakasviadal” versenyek, 
pókjárással, tréfás feladat: 
bakugrás társon át stb.) 

 
SPECIÁLIS ERŐSÍTÉS 
 
- Alap szökdelő iskola: 
  (galopp szökdelés, indián 

szökdelés páros és ellentétes 
karlendítéssel, oldalazó 
szökdelések, páros és egylábas 
szökdelések) 

- Szökdelések helyben egy, 
illetve páros lábon. (Például: 
szökdelés a taps ritmusának 
megfelelően, majd jelre egy 
másik fajta szökdeléssel 
folytatva. 

- Haladó szökdelés egy, illetve 
páros lábon. (Például: 
meghatározott távolságig 
szökdelés egy lábon, majd a 
másikon.) 

- Haladó szökdelés egy, illetve 
páros lábon, egyéb feladattal 
összekapcsolva. (Például: 
haladó szökdelés páros lábon, 
jelre le kell guggolni.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
A gyakorlatok ismétlés számának 
növekedése az elvárás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A végrehajtandó gyakorlatok 
koordinációjának fejlődésében 
mérhető. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A törzs izomzatának 
megerősítését el kell 
kezdeni. A fejlett 
törzsizomzat fontos 
követelmény, mert 
elhanyagolása, a 
későbbi folyamatos 
felkészülést gátolhatja. 
Kizárólagos szerepük 
van a saját testsúly 
legyőzésével végzett 
gyakorlatoknak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El kell kezdeni tanítani 
a különbséget a sarkos 
és lábujjhegyes 
talajfogás között. 
 
 
A törzs és lábboltozat 
erősítő gyakorlatok 
kivételével az 
erőfejlesztő edzések 
kerülendők, mert 
minden – a különböző 
képességeket fejlesztő – 
gyakorlat egyben 
erőfejlesztő hatású. 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 
 
- Kétkezes felső dobás 

gumilabdával. (pl: kétkezes 
hajítás labdával.) 

- Kétkezes lökés 1-2 kg-os tömött 
labdával. (Pl: ülésben kétkezes 
lökés tömött labdával.) 

- Kétkezes alsó dobás előre – 
hátra, 1-2 kg-os tömött labdával. 

- Játékok, versengések. (Pl: 
„szökdelő oszlop”, szökdelő 
fogó, kidobós, „vadászlabda”, 
célba dobások gumilabdával 
néhány méterről stb.) 

 
ATLÉTIKAI MOZGÁSANYAG  
 
Futások: 
- Futóiskola elemek tanulása. 

(dzsoggolás, térdemeléses futás, 
sarokemeléses futás helyben és 
haladással) 

- Az állórajt tanulása és 
gyakorlása. 

- Álló és térdelőrajttal 
rajtversenyek.  

- Ismerkedés a váltófutással. (Pl: 
egykezes váltás járás közben 
kézráütéssel.) 

- A váltóbot átadása és átvétele. 
(Pl: járás és lassú futás közben a 
bot átadása és átvétele egykezes 
váltással.) 

 
Ugrások: 
- Távolugrás rövid, néhány lépéses 

nekifutásból bal, illetve jobb 
lábról, elugró zónából.  

- Távolugrás versenyek néhány 
lépéses nekifutásból, bal illetve 
jobb lábról, elugró zónából. 

- Magasugrás helyből és kilépéssel 
bal illetve jobb lábról átlépő 
technikával. 

(Felugrás a magasugrómatraca, 
gumiszalagon, magasugrólécen 
át.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az évfolyam utolsó éves tanulói 
távolugrásban, magasugrásban 
és kislabda-hajításban a 
mozgások lényegét sajátítsák el, 
és azt tudják alkalmazni is. 
Tehát távolugrásban rövid 
nekifutásból tudjanak elugrani, 
magasugrásban átlépő 
technikával tudjanak kifeszített 
gumi felett ugrani, kislabda-
hajításban pedig a hajítómozgás 
megközelítően jó végrehajtása a 
cél. Az egyes 
versenyszámokban nincs 
számszerű követelmény. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 
Olyan egyszerű 
szökdelő- és 
dobógyakorlatok 
elfogadható 
technikájának 
elsajátításáról van szó, 
amelyekre felépülhetnek 
a későbbi eredményes 
versenyszám technikák. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tanulóknak legyen 
elképzelésük néhány 
versenyszám technikai 
végrehajtási módjáról. 
Ezek a versenyszámok a 
következők: a 
vágtafutás, a váltófutás, 
a távolugrás, a 
magasugrás, és a 
kislabda-hajítás. A 
versenyszámokkal való 
megismerkedés közepes 
jártassági szintet 
jelentsen. 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 

 
- Magasugrás néhány lépés 

nekifutásból átlépő 
technikával, bal illetve jobb 
lábról. (Felugrás a 
magasugrómatracra, átugrás 
gumiszalag, illetve 
magasugróléc felett.) 

- Magasugróversenyek bal illetve 
jobb lábról átlépő technikával. 

 
Dobások: 
- Hajítási kísérletek. (Pl: 

babzsákkal, kis gumilabdával.) 
- Hajítások kis gumilabdával 

magasan lévő célba. (A 
távolság 3-4 m.) 

- Hajítások kis gumilabdával 
távolságra, meghatározott 
magasság felett. 

- Hajítások kislabdával helyből 
és néhány lépéses nekifutásból 
bal, illetve jobb kézzel. 

- Kislabda-hajító versenyek 
néhánylépés nekifutásból bal, 
illetve jobb kézzel. 

 
EGYÉB SPORTÁGAK 
ANYAGA 
 
- Szertorna anyag.  

Talaj: forgó mozgások 
Korlát-gyűrű: lengések, 
fellendülések, átfordulások 
Gerenda: járások, forgások 
Dobbantó használat 

- Labdás gyakorlatok. (átadás, 
átvétel, vezetés kézzel, lábbal 
stb.) 

- Tevékenységek a szabadban. 
(séták, kirándulások, télen: 
szánkózás, korcsolyázás.) 

- Úszás. (Egy úszásnem 
megtanulása, úszásjátékok.) 

- Játékok. (Labdacica gurítással. 
Zsinórlabda. Fogyaszó. 
Labdarúgás kispályán, 
kiskapuval. Zsámolylabda 
egyszerűsített kézilabda 
szabályokkal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A végrehajtandó gyakorlatok 
mozgás koordinációjának 
fejlődése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A végrehajtás koordinációjának 
fejlődése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A különböző sportágak 
test gyakorlatainak 
felhasználása több célt 
is szolgálhat. Egyrészt 
változatosabbá teszi a 
foglalkozásokat, 
másrészt felhasználható 
a különböző 
kondicionális és 
koordinációs képesség 
fejlesztésben is. A 
testgyakorlatok 
alkalmazásakor 
érvényesüljön a 
játékosság és a 
versengés. 
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Évfolyam: II. (10-12 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport „A” 
 
Cél 
 
- A korosztály biológiai fejlődésének megfelelő mozgásanyag és terhelés megválasztása, 

alkalmazása.  
- A mozgatórendszer deformitásainak prevenciója.  
- A képességfejlesztés minden területén előtérbe kerül az atlétika mozgásanyaga.  
 
- A kondicionális képességek terén fejlesztési cél: a mozdulat és reakció gyorsaság, a 
lokomotorikus gyorsaság, az aerob állóképesség és a gyorserő.  
 
- A koordinációs képességek terén: továbbra is az I. évfolyamban (6-9 évesek) meghatározott 
célok magasabb szintű megvalósítását kell elérni. 
 
- Az atlétikai mozgásanyagon túlmenően a gimnasztika mozgásanyagának széles körű 

alkalmazása szükséges a képességfejlesztésben.  
- A diákolimpiai és a szövetségi versenyeken való részvétel.  
- Alapvető szabályismeret elsajátítása.  
- Az egyes atlétikai versenyszámok készségszintű elsajátítása: (A korosztálynak megfelelő 

versenyképes technika.) 
- Távolugrás (guggoló technika). 
- Magasugrás (átlépő technika). 
- Kislabda hajítás. 
- Rövidtávfutás. (aktív talajfogással) 
- Gyaloglás. 

 
- További versenyszámok jártasság szintű elsajátítása (A tanulási folyamat megkezdése): 

rúdugrás, súlylökés, diszkoszvetés, kalapácsvetés, vágtafutás (térdelő rajt), gátfutás, 
váltófutás (egykezes alsó váltás). 

Rendszeres edzéslátogatáshoz szoktatás. 
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  Tananyag Követelmény Megjegyzés 
ÁLTALÁNOS ALAPKÉPZÉS 
 
- Szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatok. (Szakmai 
utasítással, vezényléssel 
végezve.)  

- Szabadgyakorlati alapformájú 
páros gyakorlatok. (Négyütemű 
gyakorlatok vezényléssel.) 

- Szabadgyakorlati alapformájú 
gyakorlatok kéziszerrel. (Pl: 
gumilabda, kis tömött labda, 
gumikötél gyakorlatok stb.) 

- Szabadgyakorlati alapformájú 
gyakorlatok sportszerek 
felhasználásával. (Pl: 
négyütemű, pad- és bordásfal 
gyakorlatok.) 

- Gyógytestnevelés 
gyakorlatanyaga. (Pl: 
tartásjavító, a gerincoszlop 
egyensúlyát biztosító, valamint 
a lábfej deformitását 
ellensúlyozó gyakorlatok.) 

- Egyensúly gyakorlatok. (Pl: 
félrefordított tornapad merevítő 
gerendáján járások és 
fordulatok.) 

 
GYORSASÁG FEJLESZTÉS 
 
- Különböző testhelyzetekből, 

jelre indulva rajtversenyek. (Pl: 
fekvőtámaszból jelre indulva 
rajtverseny futással.) 

- Különböző testhelyzetből, jelre, 
egy másik testhelyzet felvétele. 
(Pl: hason-fekvésből jelre gyors 
felállás.) 

- Természetes gyakorlatokkal, 
jelre versenyek. (Pl: rajtverseny 
„pókjárással”.) 

- Gyors ritmusú haladó 
szökdelések. (Pl: rajtverseny 
10m bal lábon szökdelve, majd 
jobb lábon is.) 

- Dobások jelre 2 kg-os tömött 
labdával. (Pl: guggoló 
támaszból jelre, a labda gyors 
kilökése két kézzel.) 

- Játék. (Például: fogók, sor és 
váltóversenyek, „Tűz, víz, 
repülő stb.) 

 
 
 
4 – 16 ütemű szabadgyakorlati 
alapformájú gyakorlatok 
folyamatos végrehajtása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mozgás koordináció további 
finomítása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fontos a gimnasztikai 
anyag rendszeres 
alkalmazása. Tegyük, a 
lehetőségekhez 
viszonyítva 
változatossá 
felhasználása-kor, mert 
jellege miatt nem vonzó 
a tanulóknak. Az 
esetleges egészségügyi 
panaszok 
megelőzésében 
meghatározó szerepe 
van a gyógytestnevelés 
gyakorlatanyagának. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
gyorsaságfejlesztésben 
is célszerű törekedni a 
sokoldalúságra. A 
gyorsaság javulását a 
futás mellett a 
szökdelésekkel és a 
dobások ilyen hatású 
alkalmazásával. A 
játékos módszerek 
alkalmazása továbbra is 
ajánlott a képesség 
fejlesztésben. 
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SPECIÁLIS ERŐSÍTÉS 
 
- Magas térdemelés helyben és 

haladással. (Pl: helyben magas 
térdemelés, majd néhány 
méteres haladás, aztán újra 
helyben magas térdemelés.) 

- Dzsoggolás helyben és 
haladással. (Pl: dzsoggolás, 
tapsolással adva az ütemet.) 

- Hátrafelé futás. 
- Szökdelés egy, páros és váltott 

lábon. (Pl: haladó szökdelés 5x 
bal, 5x jobb és 5x páros lábon.) 

- Galoppszökdelés. (Pl: előre 
galoppszökdelés karkörözéssel 
összekötve.) 

- Indián szökdelés. (Pl: 
indiánszökdelés váltott karú 
lendítéssel.) 

- Sorozatugrások helyből. 
(önállóan és akadályok felett) 

- Zsámolyra fel és visszaugrások. 
(Pl: folyamatos fel és 
visszaugrások zsámolyra egy, 
illetve páros lábon.) 

- Lépcsőzés. (Pl: felfutások, 
szökdelések alacsony ismétlés 
számmal) 

- Hajítások, lökések állásból, 
ülésből tömött labdával. (Pl: 
állásban kétkezes lökés.) 

- Ívképzés és a láb 
forgatómunkájának 
hangsúlyozása. (Pl: 1 kg-os 
tömött labdával kétkezes hajítás, 
aláfordulással.) 

- Versengések. (Pl: célba dobás 
kétkezes hajítással tömött 
labdával, néhány méterről.) 

- Játék. (Pl: kidobós, döngető, 
„vadászlabda” stb.) 

 
 
A gyakorlatok végrehajtásának 
tökéletesítése. 
Gyakorlattól függően 5-8 
ismétlésszám végrehajtása. 
 

 
 
Ez a gyakorlat anyag 
közvetlenebb módon 
segíti az egyes 
versenyszámok 
technikájának 
tanulását, illetve azok 
eredményesebb 
végrehajtását. A 
gyakorlatok adjanak 
lehetőséget a 
versenyszámok 
technikájának 
alapszintű 
megtanulására. Nincs 
szó az egy 
versenyszámra történő 
felkészítésről, 
érvényesüljön itt is a 
sokoldalúság elve. 
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ATLÉTIKAI MOZÁSANYAG 
 
Vágta- és váltófutás: 
- Az állórajt gyakorlása. 
- A térdelő rajt gyakorlása. 
- Rajtversenyek álló és 

térdelőrajttal. 
- Repülő futások 30–40 m-en. 
- Állórajttal vágtafutások 20-30 m-

en. 
- Ritmusfutások 6-8 jelzés felett, 

kifutással. 
- Futóiskolai gyakorlatok önállóan 

és jelzések felett, kifutással is. 
 
Váltófutás: az előző évfolyam 

anyagának gyakorlása. 
- Az egykezes alsó váltás 

gyakorlása helyben, lendületes 
futással párokban. 

- Váltóversenyek 50 m-es távon, 
több párral is egyszerre. 

 
Gátfutás: A gátvétel és a gátfutó-
ritmus előkészítése. (Pl: egyszerű 
gátgimnasztikai gyakorlatok. 
Talajon elhelyezett jelzések felett 
átfutás három lépéssel bal, illetve 
jobb lábbal is. Gátjárás 
gyakorlógátak felett bal, illetve 
jobb lábbal.) 
- A gátfutó-ritmus fejlesztése. (Pl: 
átfutás 40 cm-es gyakorlógátak 
felett szabad futás közben illetve 3 
lépésre mindkét lábbal.) 

Gyaloglás 
Ismerkedés a sport-gyaloglással. 
(Pl: járás különböző hosszúságú és 
sebességű lépésekkel. Talajra 
húzott egyenes vonalon járás 
különböző sebességgel.) 
- Futás és gyaloglás váltogatása. 
(Pl: hosszabb, könnyű iramú futás 
váltogatva gyorsabb tempójú 
gyaloglással.) 
- Versengések: (Pl: rövidebb távon 
játékos gyaloglóversenyek. 
Játékos gyaloglóváltók.) 

 
 
A korcsoportba tartozó, 
legidősebb tanulók: 
- ismerjék és tudják alkalmazni 

a térdelőrajtot,  
- mindkét lábbal tudjanak futni 

40cm-es gyakorlógátakon, 
- váltófutásban tudjanak 

egykezes váltással alapvető 
szinten váltani. 

- távolugrásban, elugró-
zónából végrehajtott elugrás, 

- magasugrásban pedig az 
átlépő technika javítása a cél. 

- Kislabda hajításban 
valósuljon meg a kidobás 
előtti helyzetben, a dobókéz 
hátul hagyása.  

A követelmények telesítése nincs 
számszerű eredményhez kötve. 
 

 
A tanulók a 
lehetőséghez 
viszonyítva minél több 
versenyszám technikai 
alapjaival 
ismerkedjenek meg. 
Ezért egyes 
versenyszámokban 
jussanak el a közepes 
jártassági szintig, 
(vágta- és váltófutás, 
gátfutás, gyaloglás, 
magasugrás, 
távolugrás, és kislabda 
hajítás.), míg más 
versenyszámok 
esetében elég a 
megismerésig 
foglalkozni velük 
(rúdugrás, súlylökés, 
diszkoszvetés, 
gerelyhajítás, 
kalapácsvetés.). 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 
Magasugrás: 
- A felugrás és a lendítés 

összekapcsolása. (Pl: haladó 
indiánszökdelés hangsúlyozott 
karlendítéssel. Sorozatfelugrás 
háromlépésenként, érkezés az 
ugrólábra.) 

- Magasugrás átlépő technikával 
néhány lépésből. (Ugrások 
gumiszalagon, magasugrólécen 
át bal, illetve jobb lábról is.) 

- Magasugró versenyek 
meghosszabbított nekifutásból 
(6-8 lépés) bal, illetve jobb 
lábról. 

 
Távolugrás: 
- Törekvés a jó ritmusú elugrásra. 

(Pl: néhány méteres magas-
térdemelésből kifutás és 
elugrás.) 

- A nekifutás technikájának 
alakítása. (Pl: futás közben 
figyelni a helyes törzstartásra, az 
emelt fejre.) 

- Távolugrás elugró-zónából, 
rövidebb nekifutásból bal, ill. 
jobb lábról. 

- Távolugróversenyek rövidebb 
nekifutásból, elugró-zónából bal, 
ill. jobb lábról. 

- Távolugróversenyek 
meghosszabbított nekifutásból 
(8-10 lépés), elugró-zónával.  

 
Kislabda hajítás: 
- Kislabda hajítás helyből bal, 

illetve jobb kézzel célba és 
távolságra is. 

- Kislabda hajítás néhány lépésből, 
ügyelve a dobókéz hátul 
hagyására, kidobás előtt. 

- Kislabda hajítás könnyű 
nekifutásból. (Pl: nekifutásból 
„beszökkenés” és kidobás. 
Nekifutásból, egy keresztlépés 
után kidobás.) 

- Kislabda hajító versenyek 
helyből célba- és távolságra 
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dobással. 
- Kislabda hajító versenyek rövid 

nekifutásból, egy 
keresztlépéssel. 

 
Más versenyszámok technikája: 
Rúdugrás: (Pl: a rúd fogása, 
tartása, járás, futás a rúddal. 
Néhány futólépésből felugrások 
léc nélkül és léccel. Kísérletek 
rúdugrásra rövid nekifutásból, 
érintő magasságú fogással, majd 
fokozatos fogás és nekifutás 
növelés.) 
Súlylökés: (Pl: a golyó fogása, 
tartása. Súlylökés helyből bal 
illetve jobb kézzel.) 
Diszkoszvetés: (Pl: a szer fogása, 
tartása, gurítása és előlengetése. 
Kísérletek a helyből 
diszkoszvetésre bal, illetve jobb 
kézzel.) 
Gerelyhajítás: (Pl a gerely tartása 
és fogása. Gerelyhajítás helyből 
célba bal, illetve jobb kézzel.) 
Kalapácsvetés: (Pl: előlengetés 
bottal, seprűnyéllel. Előlengetés és 
topogva forgás bottal, 
seprűnyéllel.) 
 
Egyéb sportágak anyaga: 
- Torna anyag. (Guruló átfordulás 

előre és hátra. Kézen átfordulás 
előre, hátra és oldalra. 
Tarkóállás. Kézenállási 
kísérletek. Szereken végzett 
elemek gyakorlása.) 

- Labdás gyakorlatok. 
(Labdavezetés kézzel. 
Labdavezetés lábbal. 
Labdaátadások és passzolások 
helyben és lendületben. 
Kapuralövés kézzel kézilabda 
kapuba. Kapuralövés lábbal. 
Fektetett dobás kosárlabdával.) 

- Sportjáték. (Egyszerűsített 
szabályokkal kézilabda, 
kosárlabda és labdarúgás.) 

- Tevékenységek a szabadban. 
(Természetjárás, korcsolyázás, 

 Még ennél a 
korcsoportnál is nagy 
jelentőségű a 
sokoldalú 
foglalkoztatás. 
Fontosságának egyik 
jellemzője abban 
mutatkozik meg, hogy 
az atlétikától eltérő 
sportágak anyaga 
biztosítja a 
változatosságot a 
kondicionális és 
koordinációs 
képességfejlesztésben, 
más oldalról egyéb 
sportágak, főleg a 
játékok, a 
sportjátékok, 
alkalmazása oldja az 
egyhangúságot. 
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szánkózás.) 
- Játék. (Labdacica gurítással, 

zsinórlabda, fogyasztó, stb.) 
- Úszás. (A már elsajátított 

úszásnem technikájának 
tökéletesítése. Az úszás 
teljesítmény növelése. Második 
úszásnem elsajátítása.) 

 
 
 
 
Évfolyam: III. évfolyam Korosztály: serdülő korcsoport (13-15 évesek) 
 
Cél 
- A korosztály biológiai fejlődésének megfelelő mozgásanyag és terhelés megválasztása, 
alkalmazása.  
- A mozgatórendszer deformitásának prevenciója.  
- A képességfejlesztés minden területén előtérbe kerül az atlétika mozgásanyaga. 
 
- A kondicionális képességek terén fejlesztési cél: - a mozdulat és reakció gyorsaság 

 - lokomotorikus gyorsaság 
 - az aerob állóképesség 
 - a gyorserő  
 - az erő-állóképesség 
 

- A koordinációs képességek terén: az előző évfolyamban meghatározott célok magasabb 
képzését kell biztosítani. 

 
- Az atlétikai mozgásanyagon túlmenően a gimnasztika mozgásanyagának széles körű 

alkalmazása a képességfejlesztésben.  
- A diákolimpiai és szövetségi versenyeken való részvétel. Az alapvető szabályismeretek 

elsajátítása. 
 
- A következő versenyszámok alaptechnikájának készségszintű elsajátítása:  

- távolugrás (lépőtechnika)  
- magasugrás (flop technika) 
- rúdugrás 
- súlylökés 
- diszkoszvetés 
- gerelyhajítás 
- kalapácsvetés 
- gátfutás 
- vágtafutás (térdelőrajt) 

 
- Kerülendő a korai specializáció az ízületeket kiemelten terhelő versenyszámokban. 
- Sokoldalú, széleskörű technikai képzés és versenyeztetés. 
- Rendszeres és következetes munkavégzéshez szoktatás. 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 
ÁLTALÁNOS ALAPKÉPZÉS 
 
- Szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatok szaknyelvi 
utasítással, illetve egyéni 
gimnasztikával. (Több 
nyolcütemű gyakorlat 
alkalmazása.) 

- Szabadgyakorlati alapformájú 
páros gyakorlatok. (Az előző 
évfolyamhoz viszonyítva 
összetettebb jelleggel.) 

- Szabadgyakorlati alapformájú 
kéziszer gyakorlatok. 
(Gumilabda, tömött labda, a 15 
éveseknél kézisúlyzó 
gyakorlatok.) 

- Szabadgyakorlati alapformájú 
gyakorlatok sportszerek 
felhasználásával. (Négy és 
nyolcütemű pad- és bordásfal 
gyakorlatok.) 

- Szabadgyakorlati alapformájú 
nyújtó, lazítógyakorlatok. 
(nyújtó hatású gimnasztika.) 

- Gyógytestnevelési gyakorlatok. 
(Gerincoszlop egyensúlyát 
biztosító, valamint a lábfej 
deformitását ellensúlyozó 
gyakorlatok.) 

 
GYORSASÁG FEJLESZTÉS 
 
- Rajtversenyek nehezített 

feltételekkel (pl. dobozok 
felett futással, vagy akadály 
alatt történő átfutással.) 

- Rövid (15-25m) távok 
teljesítése különböző 
futóiskolai gyakorlatokkal (pl. 
félmagas térdemeléssel, 
jelzések felett futva stb.). 

- Helyzet változtató feladatok. 
- Kis mozgás kiterjedésű 

szökdelő gyakorlatok (a 
végrehajtás sebességére 
törekedve). 

- Hajító, lökő, vető gyakorlatok 
kis terheléssel. 

 
 
A növekvő ütem számú 
gyakorlatok, javuló 
mozgáskoordinációval történő 
végrehajtása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ismerkedés a gyorsaság fejlesztő 
gyakorlatok minél szélesebb 
tárházával, a gyakorlatok 
jártasság szintű elsajátítása. 
 
 

 
 
A gimnasztika szerepe, 
ennél a korcsoportnál 
nagyon fontos. 
Hasonló a 
jelentőségük a 
gyógytorna 
gyakorlatoknak is. 
Ebben az életkorban 
kell kialakítani a 
pozitív hozzáállásukat 
ezzel a testgyakorlati 
formával kapcsolatban 
is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gyorsaság fejlesztő 
gyakorlatok 
módszerében a játékot 
és a versengést 
célszerű felhasználni. 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 
ÁLLÓKÉPESSÉG 
FEJLESZTÉSE 
 
- Tartós, könnyű, egyenletes futás 

pályán, vagy terepen km-ben, 
illetve időtartamban 
meghatározva. (Az előző 
korcsoporthoz viszonyítva 
emelkedik a terhelés.) 

- Tartós, könnyű futás pályán, 
vagy terepen, néhány rövidebb 
közepes iramú beleerősítéssel. 
(Pl: 2 km könnyű futás, közben 
3-4x 50m közepes iramban.) 

- Hosszabb résztáv lefutása 
könnyű iramban, közben 
hosszabb pihenő. (Pl: 2-3x 500m 
könnyű tempófutás, közben 
hosszabb pihenő.) 

- Könnyű tempófutások, a 
melyeknek a végén 
szökdelések következnek. (Pl: 
8 x100 m tempófutás, az 
utolsó 20-25 m-en 10-10 db 
szökdelés bal, illetve jobb 
lábon.) 

- Enyhe emelkedőre 120-150 m-
es távok teljesítése koordinált 
mozgással (vissza séta) 6-8 
ismétléssel. 

- Szökdelés helyben viszonylag 
magas ismétlésszámmal, majd 
könnyű futás. (Például: 
szökdelés helyben, páros lábon 
3x40 db majd 400m könnyű 
futás, a két gyakorlat többször 
ismételhető.) 

- Dobások viszonylag magas 
ismétlésszámmal, majd könnyű 
futás. (Például: párokban 
kétkezes lökés tömött labdával: 
3x20 db, majd 4x100m 
tempófutás.) 

 

 
 
 
Kizárólag aerob körülmények 
között végzett tartós futás 15-40 
perc időtartamban. 
 

 
 
 
Különbséget kell tenni 
a közép-
hosszútávfutók és a 
többi versenyszám 
leendő képviselői 
között a felhasználható 
gyakorlatok 
mennyiségében. A 15 
éves közép- 
hosszútávfutók 
minőségben és 
mennyiségben többet 
kell végezniük, ami 
majd az atlétikai 
mozgásanyagnál fog 
megmutatkozni. 
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ÁLTALÁNOS 
ERŐFEJLESZTÉS 
- A kar és vállöv erősítése terhelés 

nélkül. (Pl: fekvőtámaszban 
karhajlítás és nyújtás.) 

-A kar és a vállöv erősítése kisebb 
terheléssel. (Pl: 1-2 kg-os 
kézisúlyzóval karlendítés 
mélytartásból oldalsó 
középtartásba. Csak 15 
éveseknek: súlyzóval fekve-
nyomás.) 

- Törzserősítés a saját testsúly 
legyőzésével. (Pl: bordásfalon, 
hátsó függésben térdemelés 
vízszintesig ill. fej fölé.) 

- Törzserősítés kisebb terheléssel. 
(Pl: hanyattfekvés, a térd 
hajlított, talp a talajon, a kézben 
egy kis tömött labda van, a mell 
előtt, felülések. Csak 15 
éveseknek: felvétel súlyzóval és 
annak visszahelyezése a talajra.) 

- A láb erősítése terhelés nélkül. 
(Pl: szökdelés helyben páros 
lábon 3x, 4-ütemre félguggolás.) 

- A láb erősítése terheléssel. (Pl: 
Csak a 15 évesek: haladó 
szökdelés bal, illetve jobb lábon, 
a kézben egy-egy kézisúlyzóval. 
Csak a 15 évesek: súlyzóval a 
vállon, kis terheléssel 
félguggolás.) 

- Köredzések, amelyekben 
érvényesül az általános erősítés. 
(Létre kell hozni lehetőleg 4-5 
állomást, ahol általános 
erősítőgyakorlatokat lehet 
végezni.) 

SPECIÁLIS ERŐSÍTÉS 
Futóiskola:  
- Haladó magas térdemelés. (Pl: 

egy-egy rövidebb szakasz 
különböző ritmusú teljesítése: 
könnyű, közepes és gyors 
ritmussal.) 

- Futóiskola-változatok. (Pl: 
néhány méterenként magas 
térdemelés és sarokemelés 
váltogatása.) 

 
 
15 éves korra 
- 20 db szabályos lebegő-ülés 

végrehajtása 
- hasonfekvésből törzs-kar-

lábemelés 30 másodperc 
kitartással 

- fekvő támaszban 8 db 
karhajlítás-nyújtás 
végrehajtása 

- mélyguggolásból felugrás: 10 
db felugrás teljesítése 20 
másodperc alatt 

 
 
Az egyes 
versenyszámokra 
távlatilag készülő 
versenyzőknek 
végezniük kell a 
gyakorlatokat.  
A korosztály biológiai 
fejlődésének 
megfelelően a saját 
testsúllyal végzett 
gyakorlatokat kell 
előtérbe helyezni. 
A súlyemelő 
gyakorlatok 
alaptechnikáit csak a 
megfelelően 
megerősített törzs 
izomzattal rendelkező 
15 évesek kezdhetik el 
tanulni. 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 
- Keresztező futás. (Keresztező 

futás bal, illetve jobb oldalra.) 
- Háttal-futás. (Előre futásból, 
jelre átmenet háttal futásba.) 
 
Szökdelő-iskola: 
- Haladó szökdelések és azok 

változatai. (Pl: szökdelés 10x 
páros lábon + 10 db váltott lábú 
szökdelés.) 

- Indián szökdelés. (Pl: indián 
szökdelés váltott karú 
lendítéssel, az ugrások előre 
felfelé irányuljanak.) 

- Sorozatugrások helyből. (helyből 
hármasugrás bal, illetve jobb 
lábon.) 

- Fel és leugrások zsámolyon. (Pl: 
szökdelés páros lábon 3x, a 4. 
ütemre felugrás hajlított állásba 
a zsámolyra, folyamatosan.) 

- Fel- és leugrások 3 részes 
ugrószekrényre. (Pl: páros lábon 
folyamatos fel- és leugrás 
ugrószekrényre.) 

- Átugrások zsámolyokon. (Pl: 
egyenlő távolságra elhelyezett 
zsámolyok felett szökdelés bal, 
illetve jobb lábon.) 

- Lépcsőzés. (Pl: szökdelés 
lépcsőn felfelé bal, illetve jobb 
lábon.) 

Dobóiskola: 
- Különböző testhelyzetben 

lökések, vetések, hajítások 
tömött labdával. (A tömött labda 
súlya 3-4 kg.) 

- Súlygolyóval különböző 
dobások. (Pl: kétkezes alsó 
dobás előre 3 kg-os 
súlygolyóval.) 

- Forgatás, ívképzés és dobás 
tömött labdával. (Pl: 2 kg-os 
tömött labdával helyből, 
vetőmozdulattal dobás, bal 
illetve jobb kézzel is.) 

- Célba dobások tömött labdával. 
(Pl: célba dobás 2 kg-os tömött 

 
 
 
 
 
15 éves korra 
minimális követelmény: 
 
helyből ötös ugrás váltott lábon: 
fiúk:      12,00 m 
lányok:  10,50 m 
 

 
Lehetőleg minden 
tanuló a versenyszám 
irányultságtól 
függetlenül, használja 
a futóiskola, a 
szökdelő iskola és a 
dobóiskola anyagát. A 
15 évesek valamivel 
többet végezzenek 
saját szakáguk 
mozgásanyagának 
erősítő gyakorlataiból. 
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labdával bal, jobb illetve két 
kézzel a 3-4 m-re elhelyezett 
célra.) 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 
ATLÉTIKAI 
MOZGÁSANYAG 
 
Vágta- és váltófutás: 
- Az álló- és a térdelőrajt 
gyakorlása. 
- Álló- és térdelőrajttal 

rajtversenyek. (Az előző 
évfolyamhoz viszonyítva 
megnövelt távon.)  

- Koordináló, submaximális 
futások. 

- Repülő és fokozó futások 50-80 
m-en, az előző évfolyamathoz 
viszonyítva, növekvő 
ismétlésszámmal. 

- Gyorsfutás 40-80m-en, speciális 
lépéshossz, lépésfrekvencia 
alakítása. 

- Váltófutás, az indulójel 
alkalmazása. (Például: a csoport 
elhelyezkedik egy vonalon, ha a 
feléjük gurított labda elér egy 
jelzést, - kb. 8m – valamennyien 
elindulnak. Vagy: az egykezes 
váltás gyakorlása indulójellel 
közép iramú és lendületes 
futásból.) 

- A 4x100 m-es váltó lefutása a 
versenyfeltételeknek 
megfelelően. 

Gátfutás:  
A gátvétel és a jó gátfutó ritmus 
további fejlesztése. (Pl: egyszerű 
és összetett gátgimnasztika. Vagy: 
gyakorlógátak, 40-60 cm felett 
átfutás három lépéssel, 
fokozatosan növelt gátközzel.) 
- A rövidtávú gátfutás kialakítása. 

(Pl: ráfutás a korosztály 
követelményeinek megfelelő 
magasságú 2-3 db gátra, 
kezdetben csökkentett gátközzel, 
majd fokozatosan növelve azt.)  

- Az első gátra történő ráfutás 
kialakítása. (Pl: álló és 
térdelőrajttal ráfutás az első 
gátra, kezdetben a korosztály 
követelményeinél alacsonyabb 
gátra.) 

- Versenyszerű ráfutás 1-5 gátra, 
egyedül vagy társakkal.  

 
 
13 – 14 évesek 
 
Alapvető követelmény hogy 
lehetőleg egy-egy futó, ugró 
valamint dobóversenyszámban 
valamennyi tanuló legalább 
közepes jártassági szintet érjen el. 
A többi versenyszámban 
minimális jártassággal 
rendelkezzen. A célkitűzést a 
következő versenyszámokban 
javasolható teljesíteni: 
- váltófutásban egykezes 

technikával, indulójel 
alkalmazásával tudjanak 
váltani, 

- távolugrásban a fokozatosan 
meghosszabbított nekifutásból 
jó ritmusú elugrással, lépő 
technikával képesek legyenek 
ugrani, 

- gerelyhajításban a szer 
lekészítését és dobóterpeszből 
elfogadható kidobást legyenek 
képesek végrehajtani. 

 
15 évesek 
 
A fent említett elvárásokon túl a 
15 évesek sokoldalú képzésének 
eredményessége abban mérhető, 
hogy minél több számban 
rendelkeznek a korosztálytól 
elvárható versenyképes 
technikával. 

 

 
 
A lehetőséghez 
viszonyulva, minél 
több versenyszám 
alapjaival 
ismerkedjenek meg a 
tanulók. A 15 évesekre 
is érvényes a sokféle 
technikai képzés, de ők 
már többet 
foglalkozhatnak a 
számukra 
legeredményesebbnek 
látszó 
versenyszámmal. 
 
 
Az oktatás során 
törekedjünk a széles 
körű futótechnikai 
képzésre. 
 
 
 
Törekedjünk a 
gátfutáshoz szükséges 
speciális izületi lazaság 
megteremtésére és a 
gátközi futás 
dinamikájának 
kialakítására. 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 
- A 300 m-es gátfutás előkészítése. 

(Pl: egyenes irányban egymástól 
15-20 m-re elhelyezett 
gyakorlógátak felett átfutás, 
majd a korosztály 
követelményeinek megfelelő 
magasságú gátakon, bal, illetve 
jobb lábbal is.) 

- A 300 m-es gátfutás kialakítása. 
(Pl: pályán. 300 m-es gátfutás 
feltételeinek megfelelően 35 m-
re 2-3 db gyakorlógát, majd a 
versenyfeltételeknek megfelelő 
gátak felett átfutás. Vagy: álló, 
illetve térdelőrajttal ráfutás a 300 
m-es gát 1., majd az 1-2 gátjára.) 

Versenyszerű feltételekkel ráfutás 
3-5 gátra a 300 m-es gáton. 

Közép –hosszútávfutás: 
Elsődleges szempont az aerob 
állóképesség fejlesztése. (Pl: 
hosszú, egyenletes futás könnyű, 
vagy közepes iramban, km-ben, 
illetve időtartamban 
meghatározva. Vagy fartlek 
jellegű futás alkalmazása, főleg 15 
éveseknél.) 
- Résztávos futások alkalmazása. 

(Rövidebb résztávok hossza: 
100m, 200m, a közepeseké 300-
400m, a hosszabb résztávoké 
pedig 500-1000mm.) 

- A futómozgás gazdaságossága 
érdekében submaximális 
koordináló futások végeztetése. 
(80-100m) 

Akadályfutás: 
- Az akadályvétel technikájának 
kialakítása a gátiskolán keresztül. 
(Pl: könnyű futás közben az ellépő 
és a lendítőláb iskolázása, 
valamint átfutás 76,2 cm.es, 84 
cm-es és 91,4 cm-es gátakon.) 
- Akadályra történő ráfutás. (Pl: 
könnyű futásból, az egymástól 40-
70 cm-re elhelyezett akadályokon 
átfutás, bal, illetve jobb lábbal 
történő akadályvétellel is.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-50 perces futások teljesítése 
terepen. 
 
Aerob tartományban végzett 
szakaszos edzés teljesítése 1500-
3500m távon.  
 
Kerülendő a hipoxiás edzés 
alkalmazása! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akadályokkal ellátott szakaszos 
résztávok lefutása 1200-2500m 
távon. 

 
Törekedjünk arra, 
hogy a gátvétel 
folyamatos, 
gördülékeny futásból 
történjen. Ennek 
érdekében a 
gáttávolság a 
versenyző 
lépéshosszának 
megfelelően alakítható 
illetve ki kell alakítani 
mindkét lábbal a biztos 
gátvétel technikáját. 
 
 
 
 
 
 
A képzés során az 
aerob kapacitás 
fejlesztésén túlmenően 
törekedjünk a 
futótechnikai képzésre, 
a törzs és láb 
izomzatának 
dinamikus 
erőfejlesztésére, 
valamint a 
hajlékonyság és 
lazaság fenntartására. 
 
 
 
 
 
 
 
A vizesárok vételének 
iskolázáskor csak az 
árok mellé ugorva 
gyakoroltassunk, 
megvédve a 
bokaszalagok idő előtti 
elhasználódást. 
A szakaszos edzések 
futásakor   
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 
 
- Az aerob állóképesség 

fejlesztése. (Pl: 30-50 perces 
futások terepen) 

- Az aerob állóképesség 
fejlesztése. (Pl: közepes 
hosszúságú – 300-400m – illetve 
hosszabb – 500-800m – sík-
résztávok futása.) 

- Résztávok akadályokkal 
történő teljesítése. (Pl: 
közepes hosszúságú résztávok 
futása először 2-3 db alacsony 
gáttal, majd 91,4 cm-es gáttal, 
azután 2-3 akadállyal.) 

- Akadály vétel technikájának 
gyakorlása (pl: 200m lefutása 
2 gerenda – 1 vizesárok 
vétellel. Kezdetben pihenten, 
később fáradt állapotban is.) 

-  
Gyaloglás: 
- A gyalogló-technika javítása. 

(Pl: könnyű-futás váltogatva 
gyors sietéssel. Vagy: könnyű 
iramú gyaloglás rövidebb távon, 
figyelve a technikára. Vagy 
rövidebb távon a lassú sétától 
fokozatosan eljutni a gyors 
ritmusú gyaloglásig.) 

- - Gyaloglóedzések. (Pl: 
rövidebb gyalogló résztávok 
közepes iramban, kevés 
pihenővel, a résztávok hossza: 
200-400m. Vagy: hosszabb 
résztávok gyaloglása nyugodt 
tempóban, a résztávok hossza: 
1000m-2000m, ügyelve a jó 
technikai végrehajtásra. Vagy: 
hosszabb táv gyaloglása 
közepes iramban.) 

-  60-100m-es távokon gyalogló 
iskola végzése (pl. kül. 
Kartartásokkal, hangsúlyozott 
csípő forgatással, keresztbe 
lépéssel stb.) 

- Játékos gyalogló versenyek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kezdetben a sebességtől 
független, szabályos technika 
kialakítása a cél. 
A technika tökéletesedével nő a 
teljesíteni képes táv hossza és 
sebessége. 

gerendát és vizesárkot 
is gyakoroltassunk 
egyszerre. Kezdetben 
pihent, később fáradt 
állapotban is. 
A terepen történő 
futások igen kedvező 
fizikai és pszichikai 
hatást váltanak ki. 
A lefutott résztáv irama 
csak mérsékelten 
legyen erősebb mint a 
versenytávon történő 
futás irama. 
A vizesárok vételének 
gyakorlásakor csak az 
árok mellé ugorva 
gyakoroltassunk, 
megvédve ezzel a boka 
szalagok idő előtt 
történő 
elhasználódását. 
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Magasugrás: 
Az átlépő technika mellet, 
elkezdődik a flop technikával való 
ismerkedés is. (Főleg a 15 évesek.) 
- A nekifutás íven történő 

végrehajtása. 
- A lendítés és felugrás 

összekapcsolása. (Például: 
íven futásból magasugrás 
átlépő technikával. Vagy: 
köríven haladva, könnyű 
futásból háromlépésenként 
felugrás, érkezés az ugrólábra.) 

- Flop technika légmunkájának 
kialakítása. (Pl: helyből, háttal a 
magasugrómatracnak, páros 
lábról hátra felfelé felugrás a 
matracra, gumiszalag és 
magasugrólécen át is.) 

- Magasugróversenyek átlépő 
technikával, a 15 éveseknek 
flop technikával is. 

 
Távolugrás: 
A teljes távolugró nekifutás 
fokozatos kialakítása. 
- Távolugrás rövid nekifutásból, 
lépő technikával, gerendáról 
elugorva, bal illetve jobb lábról is. 
- A lépő távolugró technika 

gyakoroltatása emelt elugró 
helyről. 

- Az utolsó lendítő lábas lépés 
helyes kivitelezése (súlypont 
függőleges vetületében történő 
telitalpas talajfogásra oktatás.) 

-A kar és a láblendítés 
összekapcsolása elugráskor. (Pl: 
néhány lépéses nekifutásból 
elugrás, figyelve a gyors, 
megállított térd és karlendítésre.)  
- Távolugróversenyek rövid 
nekifutásból, bal illetve jobb 
lábról, valamint hosszabb 
nekifutásból. 

 Törekedjünk a lendítés 
– felugrás dinamikai 
összhangjának 
megteremtésére. 
Fontos, hogy az 
izületek, a támasz és 
vállsíkot összekötő 
egyenesre essenek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oktatás során 
törekedjünk az 
elrugaszkodás hosszú 
úton történő 
erőközlésére. Az 
elugró láb teljes izületi 
kinyúlására (csípő, 
térd, boka). A lendítés 
során a térd és karok 
határozott 
megállítására. 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 
Rúdugrás: 
- A rúd tartása és fogása., függés a 

rúdon. (Pl: járás, lassú futás és futás 
közben a rúd fogása és hordása, ill. 
átlendülések a rúddal.) 

- A letűzés tanulása. (Pl: letűzés 
homokba, majd kilépésből, 
járásból és néhány lépés 
nekifutásból az ugrószekrénybe.) 

- Talajon érintő magasságú fogással 
sorozat felugrások. 

Ugrás gyakorlása (érintő magasságú 
fogásból kiindulva, fokozatosan növelt 
fogásmagasággal és a nekifutás 
lépéshosszának növelésével.) 
- Versenygyakorlatok. (fokozatosan 
növelt feltételekkel.) 
Súlylökés: 
A súlylökés technikai alapjai. (A 
golyó fogása, tartása és a felállás.) 
- Helyből súlylökés és a kar lökő 
mozgása. (Például: súlylökés helyből 
bal, illetve jobb kézzel, lefelé 1-1,5 m-
re a talajra.) 
- Helyből súlylökésbe bekapcsolódó 
lábmunka. (Például: oldalterpeszben 
felugrások, dinamikus páros lábbal 
emelés közben csípő forgatás dobás 
irányba, kilökéssel összekötni a 
mozgást.) 
- Oldalfelállásból becsúszás és páros 

lábas talajfogás. 
- Félháttal felállásból lökések. 

(Például: becsúszások gyakorlása 
kilökés nélkül, majd kilökéssel.) 

- Súlylökő versenyek helyből bal, 
illetve jobb kézzel. 

- Súlylökő versenyek fél háttal 
felállásból becsúszással. 

Diszkoszvetés: 
A diszkoszvetés alapjainak 
elsajátítása. (A szer fogása, tartása, az 
előlengetés mozgása.) 
- - A szer megfelelő kiengedése. 
(Például: talajon, a szer élén történő 

 A teljes 
gyakorlat 
végzése, a 
növekvő 
magasságok 
legyőzése 
rendkívüli 
motivációt jelent 
a gyerekek 
számára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oktatás során 
törekedjünk a 
becsúszást 
követő páros 
lábas 
talajfogásra, 
majd a két lábbal 
történő emelésre. 
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egyenes irányú gurítása. Vízszintes 
előlengetés után a diszkosz lapos, 
csúsztatott kiengedése.) 
- Diszkoszvetés helyből. 
- Pördülettel történő diszkoszvetés 

tanulásának elkezdése. (Például: 
talajra húzott vonalon haladva 
szökkenés az egyik lábról a 
másikra 180o-os fordulattal, 
először szer nélkül, majd szerrel 
is.) 

A forgásba indulás oktatása (pl. a két 
láb ellentétes irányú erőközlése a 
talajjal, 360 fokos fordulatok kiinduló 
helyzetbe visszaérkezve.) 
- Fél háttal felállásból pördülettel 

végrehajtott diszkoszvetés. 
- Diszkoszvető versenyek helyből 

bal, illetve jobb kézzel. 
- Diszkoszvető versenyek fél háttal 

felállásból, pördülettel. 
Gerelyhajítás: 
-A gerely fogásának és tartásának, 
hordásának oktatása. (Helyben, járás-
futás közben.) 
- A szer lekészítése. (Például: járás 

és lassú futás közben ismételt 
lekészítések.) 

- A beugrás (impulzus lépés) 
oktatása (pl. járás közben dobó 
terpeszbe érkezés, könnyű futásból 
dinamikus elrugaszkodások, 
erőteljes térdlendítéssel keresztbe 
dobóterpeszbe érkezés.) 

- Az ívhelyzet oktatása (pl.dobó 
terpeszben lekészített gerellyel 
aláforgatások, befelé-lefelé 
forgatott térddel, majd ebből 
ívesen kivezetett kidobás.) 

- A kidobás végrehajtása. 
(Gerelyhajítás helyből bal, illetve 
jobb kézzel. Járás közben 
gerelyhajítás bal, illetve jobb 
kézzel, „szurkálás”.) 

Nekifutás alapvető formájának 
kialakítása. (Például: könnyű futás,  

 A forgásba 
indulás 
oktatásánál 
ügyeljünk arra, 
hogy a mozgás 
dinamikáját a két 
láb izommunkája 
eredményezze, 
megelőzve a 
karok és vállöv 
lendület szerző 
munkáját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oktatás során 
törekedjünk a 
laza, pontos 
végrehajtásra, a 
támasz láb 
mihamarabbi 
feszes talajra 
kerülésére, 
valamint az 
ívhelyzet 
kialakítására. 
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- kissé süllyesztett súlyponttal, a 
talp szinte teljesen érintkezik a 
talajjal, szer nélkül és szerrel is.) 

- Gerelyhajító versenyek rövid 
nekifutásból. 

Kalapácsvetés: 
- A szer fogásának megtanulása. 
- Az előlengetés elsajátítása. (Például: 
felállás és előlengetés homokzsákkal, 
majd kalapáccsal.) 
- A kalapácsvető forgás kialakítása. 
(Például: párokban, nyújtott karral 
kézfogás, oldalszökdeléssel forgás 
körbe. Különféle eszközzel forgás a 
test hossztengelye körül: bottal, 
seprűvel stb. 
Ugyanez a gyakorlat sarok- talp 
talajfogással.) 
- A kalapácsvető forgás tökéletesítése. 
(Például: valamilyen tárggyal, bot, 
homokzsák stb., majd kalapáccsal 
topogó forgás. Később topogva 
forgásból átmenet sarok- 
talpforgásba.) 
- A forgás és a kidobás 
összekapcsolása. (Például: egy 
előlengetés, egy forgás valamilyen 
szerrel, majd kalapáccsal is.) 
- Két forgásból a kalapács kidobása. 
- Kalapácsvető versenyek egy 
forgásból. 
- Kalapácsvető versenyek két 
forgásból végrehajtott dobással.  
 
EGYÉB SPORTÁGAK ANYAGA 
 
- Torna anyag. (Gurulóátfordulás előre 
és hátra. Két gurulóátfordulás között 
felugrás és félfordulat. Repülő- 
gurulóátfordulás. Kézenállási 
kísérletek. Gyűrű lefüggés, lebegő 
függés.) 
- Labdás gyakorlatok. (Labdavezetés 
kézzel. Labdavezetés lábbal. Kapura 
lövés kézilabdával, kézzel. Kapura 
lövés lábbal. Egykezes fektetett dobás 
kosárlabdában.) 
- Sportjátékok. (Kézilabda-, 
kosárlabda-, labdarúgás játék 
egyszerűsített szabályokkal.) 

  
 
 
 
 
 
Az oktatás során 
törekedjünk a 
lábak aktív 
forgató 
mozgásának és a 
kalapács helyes 
mélypontjának 
kialakítására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezen 
testgyakorlatok- 
nak kettős a 
szerepük. 
Egyrészt a 
sokoldalú 
felkészítést 
szolgálják, 
másrészt pedig a 
monotón munkát 
változatossá 
teszik. Ebben a 
testnevelési, 



 158

- Tevékenységek a szabadban. 
(Túrázás, tájékozódási futás, télen: 
korcsolyázás.) 
- Úszás. (Egy úszásnem tökéletesítése. 
Az úszás teljesítmény növelése.) 

illetve a 
sportjátékoknak 
nagy a szerepük. 
 
 

 
 

Évfolyam: IV  (16-17 évesek) Korosztály:  Ifjúsági korcsoport 
 
Cél 
SPECIÁLIS KÉPZÉSI SZAKASZ 
 
- Az edzésterhelés (terjedelem, intenzitás) fokozatos, évről évre történő növelése.  
- A terhelés-pihenés arányainak kialakítása.   
- A képességfejlesztés döntően sportági speciális mozgásanyagra épül.  
- A teljesítő képes tudás kialakítása, a technikák magasabb szintű elsajátítása.  
- A sérülést megelőző preventív szemlélet kialakítása.  
- Rendszeres, egyre magasabb szintű versenyeztetés. 
- Eredmény centrikus elvárás.  
- A tevékenység céljának tudatosítása a versenyzőben.  
- A versenyzőre vonatkozó szabályismeret elsajátítása.  
- A technikai képzés dominanciája, a mozgástanulás hangsúlyozása, mint koordinációs 

képességfejlesztés.  
- A kondicionális képességfejlesztésben - szakágtól függően - a következő képzési célok 

fogalmazódnak meg: 

Gyorsaságfejlesztés:   - anaerob alaktacid 
- anaerob laktacid 
- mozdulat és reakciógyorsaság 

Állóképesség-fejlesztés: - aerob (döntően) 
 - anaerob 

Erőfejlesztés: - gyorserő 
- erőállóképesség 
- maximális erő 

 
- Az egyén adottságainak megfelelő versenyszám megkeresése.  
- A technikai képzés során a biomechanikai törvényszerűségek szem előtt tartása, 

tudatosítása a versenyzőben.  
- Ismerkedés a kondicionális képességfejlesztés speciális segédeszközeivel. 
- A kiegészítő edzéseszközök technikáinak – kis terheléssel történő – készségszintű 

elsajátítása 
A még meg nem jelent versenyszámok, technikák beiktatása az edzésmunkába és 
versenyzésbe. 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 

ÁLTALÁNOS ALAPKÉPZÉS 
- Szabadgyakorlati alapformájú 
gyakorlatok. (Szaknyelvi 
utasítással, esetleg zenével is.) 
- Szabadgyakorlati alapformájú 
páros gyakorlatok. (Hatásfokuk 
emelkedjen, az előző 
évfolyamhoz viszonyítva.) 
- Szabadgyakorlati alapformájú 
kéz és szergyakorlatok. (Például: 
tömött labda, kézi súlyzó, tárcsa, 
gumikötél gyakorlatok.) 
- Szabadgyakorlati alapformájú 
gyakorlatok sportszerek 
felhasználásával. (Például: 
bordásfal-, zsámoly-, 
padgyakorlatok.) 
- Szabadgyakorlati alapformájú 
lazítógyakorlatok. (Például: lazító 
jellegű gimnasztika.) 
- Gyógytestnevelési gyakorlatok. 
(Például a gerincoszlop 
egyensúlyát biztosító és a láb 
deformitásait megelőző 
gyakorlatok.) 

GYORSASÁG FEJLESZTÉS 

 
- Álló és térdelőrajt gyakorlása. 
- Repülő és fokozó futás. 
(Például: 60-80 m-en.) 
- Álló illetve térdelő rajttal időre 
futás. (Például:  30-40 m-en.) 
- Különböző testhelyzetből jelre 
rajtversenyek. (Például: guggoló 
támasz, a futás irányának háttal, 
jelre rajtverseny.) 
- Fokozó jellegű futóiskola. 
(Például: 20m fokozatban 
gyorsuló dzsoggolás, a 
leggyorsabb ritmust a 20 m végén 
éri el.) 
- Haladó szökdelés váltott lábon 
időre és lépésszámlálással. 
(Például: 60 m-en váltott 
szökdelés időre és 
lépésszámlálással.) 

 
A korosztály versenyzői 
rendelkezzenek azzal a 
képzettséggel és képességgel, 
hogy 16 ütemű gyakorlatsort 
kéziszerrel, vagy anélkül végre 
tudnak hajtani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oktatók által meghatározott,- 
a sportiskola tantervében 
megjelölt – gyakorlatokban a 
gyerekeknek évről évre, 
önmagukhoz képest fejlődő 
tendenciát kell mutatni. 
Javasolt gyakorlatok: 
- 30m futás 
- 60m futás 
- 60m futó-ugró szökdelés 

időre 

A gimnasztika ennek a 
korcsoportnak a 
foglalkoztatási 
anyagában is fontos. A 
gyakorlatok 
összeállításában 
törekedni kell a 
változatosságra. Ezt a 
gyakorlatanyag 
váltogatásával és az 
anyagfajták 
variálásával lehet 
biztosítani. A tanulók 
tudjanak egyénileg is 
gimnasztikázni. 
Emelkedik a lazító-
nyújtó gyakorlatok 
jelentősége. A 
gyógytestnevelés 
gyakorlatai elsősorban 
a prevenciót 
szolgálják, ill. az 
esetleges ortopédiai 
panaszok javíthatók 
alkalmazásukkal. 
 
Valamennyi szakág 
felkészítő munkájában, 
a gyorsaságfejlesztés 
szerephez jut. 
Természetesen az 
egyes szakágakban 
eltérő jellegű 
gyorsaságra van 
szükség, illetve más és 
más mértékűre. Az 
általános 
gyorsaságfejlesztés 
mellett például a 
vágtázóknak nagyobb 
mennyiségű és 
intenzitású munkára 
van szükségük 
amellett, hogy a 
sokoldalú gyorsasági 
munkát is el kell 
végezniük. 
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ÁLLÓKLÉPESSÉG 
FEJLESZTÉSE 
Tartós egyenletes, könnyű futás 
pályán vagy terepen km-ben 
illetve időtartamban 
meghatározva. (Az előző 
évfolyamhoz viszonyítva 
emelkedik a terhelés.) 
- Hosszabb résztáv lefutása 
könnyű iramban. (Például: 4x600 
m könnyű futás, közben 200 m 
séta.) 
- Közepes hosszúságú résztávok 
könnyű vagy közepes iramú 
lefutása. (Például: 4x300 m 
közepes iramú futás, közben 300 
m séta.) 
- Rövidebb résztávok, közepes 
iramú futása. (Például 8-10x100 
m tempó, közben 50 m séta.) 
- Könnyű tempó futás, a végén 
szökdelés. (Például: 8x100 m 
tempó futás, az utolsó 20-30 m-en 
10 db váltott-lábú szökdelés.  
- Dobások viszonylag nagy 
ismétlésszámmal. (Például: 
állásban, ülésben, majd 
hasonfekvésben kétkezes lökés 
tömött labdával 20-20 db, a 
sorozat kétszeri ismétlésével.) 
 

ÁLTALÁNOS ER ŐSÍTÉS 
A kar és vállöv erősítése 
terheléssel. (Például: 
kézisúlyzóval mélytartásból 
folyamatosan lendítés oldalsó 
középtartása.) 
- Törzserősítés terhelés nélkül. 
(Például: bordásfalon, hátsó 
függésben „kerékpározás”, páros 
lábemelés. Rögzített 
térdelőállásban lassú törzsdöntés 
előre és emelés vissza.) 
- Törzserősítés terheléssel. 
(Például: súlyemelő gyakorlatok 
kis terheléssel.) 
- Terheléssel végzett láberősítés. 
(Például: súlyzóval a vállon, 
ereszkedés hajlított állásba és 
emelkedés vissza, de az előző 
évfolyamhoz viszonyítva, 
megemelt terheléssel.) 

Az aerob állóképesség fejlesztés 
minimáliskövetelménye minden 
szakág résztvevői számára: 
1.) 4 km  futás folyamatos 
teljesítése, időkorlát nélkül. 
2.) 2 km futás 
     Fiúk:       9:40 perc 
     Lányok:10:00 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimális követelmény minden 
szakág versenyzői részére: 
- Bordásfalon hátsó függésben 

páros lábemelés fej fölé, a 
bordásfal felső fokának 
érintésével 5x 

- Hason fekvésben tözs-kar-
lábemelés  és kitartás  

      60 mp-ig 
- Fekvőtámaszban karhajlítás-

nyújtás fiúk:      15 db 
lányok: 10 db 

- Tömött labda dobás 
Kétkezes alsó dobás előre: 

A szakágak 
mindegyikében 
szükség van 
valamilyen 
állóképességi szintre. 
Ez tekinthető alap 
állóképességnek. A 
állóképesség 
globálisan 
befolyásolja a 
munkavégző-
képességet, de az 
eredmények 
stabilitására is 
hatással van. Legjobb 
fejlesztési 
lehetőségét az aerob 
futómunka biztosítja. 
Azoknál a 
versenyszámoknál, 
amelyekben az 
állóképességnek 
meghatározó szerepe 
van az 
eredményességben 
ott mennyiségileg és 
minőségileg emelt 
edzésmunkára, van 
szükség. (Például: 
közép- 
hosszútávfutás.) 
 
 
 
A korcsoport 
számára is szükséges 
a törzserő folyamatos 
fejlesztése. Ezért 
növelni kell a 
gyakorlatok által 
adott terhelést. 
Hatékony lehetőséget 
ad a súlyzós erősítés, 
de ehhez feltétlenül 
el kell sajátítani a 
képesség szintű 
technikát. Jó 
lehetőséget az 
általános erősítésre a 
köredzés (circuit) is, 
de a gyakorlatokat 
körültekintően, a 
célnak megfelelően 
kell kiválasztani. 
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- Összetett jellegű általános 
erősítőgyakorlatok szerek 
felhasználásával. (Például: 
vasalóval egykezes alsó dobás 
előre, illetve hátra bal, illetve jobb 
kézzel.) 
- Köredzések (circuit). (Pl: 6-8 
állomással, ahol szer nélkül és 
szerek felhasználásával általános 
erősítő gyakorlatokat kell 
végezni.) 

SPECIÁLIS ERŐSÍTÉS 
Futóiskola: 
- Magas térdemeléssel haladás. 
(Pl: haladás magas térdemeléssel 
különböző ritmusban.) 
- Magas térdemelésből kifutás. 
(Pl: a nyugodt magas térdemelés 
ritmusának felgyorsítása, majd 
abból kifutás.) 
- Futóiskola változatok. (Pl: 10 m 
sarokemelés + 10 m dzsogg + 10 
m magas térdemelés.) 
- Keresztező futás. (Pl: 10 m az 
egyik oldalra, 10 m a másik 
oldalra keresztező futás.) 
- Háttal futás. (Pl: az adott 
távolságon belül, jelre különböző 
ritmusú háttal futás.) 
- Ritmusfutás jelzéseken. (Pl: 
áthaladás folyamatosan 10 db, 
egymástól kb. 5 lábfejre 
elhelyezett jelzés felett úgy, hogy 
az első felett átlépve három ütem 
dzsoggolás, aztán átlépve a 
következő jelzésen egy lépés 
következik. A jelzéseket végig 
azonos lábbal kell átlépni. A 
gyakorlatokat célszerű bal, ill. 
jobb lábbal is elvégeztetni.) 
 
Szökdelő iskola:  
Haladó szökdelés egy-, páros- és 
váltott lábon. (Például: haladó 
szökdelés bal, illetve jobb lábon 
térdfelrántással.) 

 
fiúk:     5 kg – 11,50m 
lányok:4 kg – 11,50m 
 
Kétkezes alsó dobás hátra: 

fiúk:     5 kg – 12,00m 
lányok:4 kg – 12,00m 
 
 
 
 
 
 
A gyakorlatok széles skálájának 
ismerete, végrehajtásuk iskolázott 
mozgás koordinációval, magas 
súlyponti helyzettel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ennél a korosztálynál 
megnő a speciális 
erősítés jelentősége. 
Szakági irányultság 
mutatkozik az 
erősítésbe, de azért 
még érvényesül a 
sokoldalúság elve is. 
A kondicionális 
képességek közül a 
gyorserő fejlesztése 
hangsúlyozott lesz. 
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- Sorozatugrások helyből egy és 
váltott lábon. (Például: helyből 
tízesugrás váltott lábon, duplázó 
szökdelések) 
- Sorozatugrás, néhány lépés 
rásétálásból. (Például: 4 m 
rásétálásból ötösugrás váltott 
lábon.) 
- Fel és leugrások 3-4 részes 

ugrószekrényre. (Például: 
páros lábról felugrás az 
ugrószekrényre, majd vissza, 
folyamatosan.) 

- Zsámolyokon ill. azok felett 
történő sorozat ugrások (páros 
és egy lábon) 

- Átugrások 1-2 részes 
ugrószekrény felett. (Pl: néhány 
lépés nekifutásból elugrás az 
ugrólábról, a szekrény átugrása, 
érkezés a lendítő lábra, kifutással. 
A gyakorlatot bal, illetve jobb 
lábról is végre kell hajtani.) 
- Lépcsőzés. (Pl: szökdelés egy 
lábon egyesével, 3x felfelé, 1x 
vissza.) 
- Gátszökdelés. (Pl: gátszökdelés 
páros lábon.) 
- Súlyzóval gyakorlatok. (Pl: 
súlyzóval a vállon fel- és 
visszalépés zsámolyra. Súlyzóval 
a vállon emelkedés lábujjra.) 
Dobó iskola: 
Dobások: hajítások, vetések, 
lökések különféle testhelyzetben 
tömött labdával, súlygolyóval. 
(Például: kétkezes lökés 
hasonfekvésben tömött labdával.) 
- Vetésszerű dobások. (Például: 3-
4 kg-os vasalóval bal, illetve jobb 
kézzel vetésszerű dobások.) 
- Hajítások vasalóval. (Például: 2-
3 kg-os vasalóval kétkezes hajítás 
fej fölül.) 
- Terheléssel végezhető 
gyakorlatok. (Például: tárcsával a 
háton törzsfordítás balra, illetve 
jobbra kis terpeszállásban.) 
- Súlyzóval gyakorlatok. (Például: 

 
- Helyből ötös ugrás váltott 
lábon: 

fiúk:       12,50 m 

lányok:   11,00 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A már korábban alkalmazott 
gyakorlatok technikájának 
tökéletesítése, az újonnan 
bevezetett gyakorlatok 
elsajátítása. 

 
A képzés során 
ügyeljünk arra, hogy 
a szökdelő 
gyakorlatok előtt 
mindig végeztessünk 
mélyhát izom 
tonizáló gyakorlatot, 
a csigolyák és a 
környező izmok 
sérülésének 
megakadályozása 
érdekében. 
 
Az oktatás során 
törekdjünk arra, hogy 
a haladó 
szökdeléseknél a 
tanulók tanulják meg 
elsajátítani az aktív 
talajfogást, mely a 
lendítő térd 
függőleges vetülete 
előtt, sarokkal 
történik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az itt tárgyalt 
mozgásanyag már 
határozottan szakág 
specifikus (dobó, 
összetett). Fontos, 
hogy a gyakorlatok 
alkalmazásakor 
mérlegeljük a 
végrehajtáshoz 
szükséges 
kondicionális 
előképzettség 
színvonalát. 
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törzsfordítás nyakba helyezett 
súlyzóval. Vagy: dobóterpeszben 
a súlyzórúd a két láb között van, a 
kar nyújtott, tartja a súlyzórudat, 
térdnyújtás, majd térdhajlítás.) 
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ATLÉTIKAI MOZGÁSANYAG 

Vágta- és váltó futás: 
Az álló és térdelőrajt 
technikájának javítása.  
- Rajtversenyek térdelőrajttal 
egyenesben és kanyarban. 
- Koordináló futások 
submaximális sebességgel 60-120 
m-en. 
- Repülők és fokozófutások, az 
előző korcsoporthoz viszonyítva, 
megemelt ismétlésszámmal. 
- Gyorsfutás 60-100 m-en. 
- Repülőrajtos futás 40-60 m-en, a 
középső 10 m – 20 m mérésével. 
- Gyorsasági állóképesség 
fejlesztése. (Résztávok futása 
150-200 m.) 
- Ritmusfutás. (Például: 8 jelzés 
felett átfutás, az előző 
korcsoporthoz viszonyítva, 
megemelt ismétlésszámmal.) 
- Futóiskola anyaga, futóiskola-
sorozat jó technikai 
végrehajtással. 
- Váltófutás: az előző 
korcsoportban tanultak 
gyakorlása. 
- Váltógyakorlatok. A felső váltás 
oktatásának kezdete. (Például 
lendületes futással, párokban, 
indulójellel, felső váltás 
gyakorlása. Több párral, 50 m-es 
résztávval, indulójellel, egykezes 
váltás, a bot átadása és átvétele 
is.) 
- Versenygyakorlat. (Például: 
több egységgel, 2x100 m-es 
váltófutás, majd 4x100 m-es 
váltó, a versenyfeltételeinek 
megfelelően. 
 
 

SZAKÁGI KÖVETELMÉNY 

A futóiskola gyakorlatok széles 
tárházának ismerete és készség 
szintű elsajátítása. 
 
A rajt és futó technika egyéni 
adottságoknak megfelelő 
kialakítása és verseny helyzetben 
történő alkalmazása. 
 
A felső váltás technikájának 
versenyképes kivitelezése. 
 
A futó gyorsaság fejlődése ,a 
meghatározott elvek alapján. 
Lásd: a gyorsaság fejlesztés 
témakörnél. 

 
 
Hangsúlyozottá válik 
a versenyzők 
megfelelő 
versenyszámának 
kiválasztása. A 
felkészülés eltolódik 
a választott 
versenyszám felé. Ez 
az irányultság ne 
legyen kizárólagos, 
inkább első 
lépcsőként csak 
szakági. A többféle 
versenyszám 
technikájának 
gyakorlása jó 
hatással van a 
képességek 
fejlődésére. A 
tudatos munkát 
támogatja, ha a 
tanulók bizonyos 
alapismeretekkel 
rendelkeznek. (Pl: 
biomechanikai 
alapelvek ismerete.) 
 
A vágta 
versenyszámokra 
készülő tanulók 
felkészülése 
fokozatosan válik 
speciális jellegűvé. 
Fontos a gazdaságos 
futótechnika 
kialakítása, amelynek 
kitűnő alakító 
eszköze a futóiskola. 
A váltófutás a 
gyorsaság fejlesztés 
egyik kiváló eszköze. 
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Gátfutás: 
A gáttechnika fejlesztése. 
(Egyszerű és összetett 
gátgimnasztika. Gátiskola 76,2  - 
91,4 cm-es gátakon.) 
- Iskolázás 6-8 gáton lendítő és 
kiemelő oldalon (pl. egy-, három-, 
5 lépéses ritmusban.) 
- A rövidtávú gátfutás javítása. 
(Ráfutás a korosztály 
versenyfeltételének megfelelő 
magasságú 3-4 db gátra, 
kezdetben rövidebb, majd 
fokozatosan növelt távolságú 
gátközzel.) 
- Az első gátra történő ráfutás 
megbízhatóságának formálása. 
(Álló és térdelőrajttal ráfutás az 
első gátra, először alacsonyabb 
gátra, majd a versenyfeltételeknek 
megfelelő magasságúra. Ráfutás 
1-3 db, a versenyfeltételeknek 
megfelelően. A teljes táv lefutása 
10 db gáttal a 
versenyfeltételeknek 
megfelelően.) 
-A 300 m-es gátfutás előkészítése 
és alakítása. (Egyenes szakaszon, 
egymástól 15-20 m-re elhelyezett 
gyakorló, majd a 
versenyfeltételeknek megfelelő 
magasságú 3-4 db gát felett 
átfutás bal, illetve jobb lábbal is. 
Pályán 3-4 db, a 
versenyfeltételeknek megfelelő 
magasságú gát felett, kezdetben 
17-17,5 m-re, majd 35 m-re 
elhelyezett gátak felett átfutás.) 
- A versenyfeltételeknek 
megfelelő, versenyszerű gátazás. 
(Például: az előző korcsoport 
hasonló anyagának felhasználása, 
de a gátvételek számának 
növelésével. Ráfutás 300 m-es gát 
1-5 gátjára, a versenyfeltételeknek 
megfelelően, társakkal együtt is.) 
 

 
 
 
 
A korosztály verseny 
szabályainak eleget téve, verseny 
képes technika kialakítása      
(100m, 110m ill. 300m 
gátfutásban) az időeredménytől 
függetlenül. 

 
 
 
Korosztályonként 
változik a gátfutás 
versenyfeltétele (a 
gátmagasság, a 
gátköz hossza) ezért 
körültekintően és 
fokozatosan kell 
felkészülni ezekre a 
módosulásokra. Ezen 
követelmények 
teljesítéséhez 
segítséget ad a 
gátiskola anyaga. A 
hosszú-gátazásra 
történő 
felkészülésben, a 
gáttechnika mellett, 
fontos a gátköz 
érzékelésének 
alakítása. 
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Közép- hosszútávfutás: 
Továbbra is fontos az aerob 
állóképesség fejlesztése. (Például: 
hosszú, egyenletes futás közepes 
iramban, km-ben illetve 
időtartamban meghatározva, de az 
előző korcsoporthoz viszonyítva 
megnövelt mennyiségben. Fartlek 
jellegű futás terepen. Intervall 
jellegű futás pályán.) 
- Hosszú futás, közben egyéb 
feladat elvégzésével. (Például: 
hosszú, könnyű futás, végén 
többször egylábas szökdelés 
végrehajtása, 4-5x30 db haladó 
szökdelés bal, illetve jobb lábon.) 
- Anaerob állóképesség 
fejlesztése. (Például: rövidebb 
résztávok 100-200 m, közepes 
hosszúságú résztávok: 300-400 m, 
hosszabb résztávok: 600-1200m.) 
- Lehetőség az anaerob 
állóképesség intenzívebb 
növelésére. (Például: közepes 
hosszúságú résztávok futása 
valamilyen feladattal: a táv 
második fele gyorsabb, mint az 
első.) 
- A futómozgás 
gazdaságosságának alakítása. 
(Submaximális koordináló-futás 
60-100 m-en.) 
 
Akadályfutás: 
Az akadályvétel technikájának 
alakítása. (Például: az elsőző 
korcsoport munkájában 
felhasznált gátiskola 
gyakorlatainak alkalmazása. A 
vizesárok vétel technikájához: 
néhány lépésből rálépés az 
ugrószekrény tetejére, onnan 
lelépve futás tovább. Az előző 
gyakorlatot vizesároknál is kell 
gyakorolni.) 
- Az aerob állóképesség 
fejlesztése. (Például: hosszú, 
egyenletes közepes iramú futás, 

 
 
30-50 perces futások teljesítése 
terepen. 
 
Küszöb környéki intenzitással 
végzett résztávos edzés 
teljesítése, versenytávtól függően  
1500 – 6000m közötti távon.  
(A lefutott résztávok irama csak 
mérsékelten legyen erősebb, mint 
a versenytávon történő futáskor.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Küszöb környéki intenzitással 
végzett akadályokkal ellátott 
résztávok teljesítése 3000-6000m 
közötti távokon. 
 
A gát- és vizesárok vétel 
technikájának készségszintű 
elsajátítása mindkét lábbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A közép- 
hosszútávfutók 
felkészítésében, még 
ebben a 
korcsoportban is, 
nagy jelentősége van 
az aerob jellegű 
munkának. Az aerob 
– anaerob képzés 
aránya döntően 
(80%) még az aerob 
tartományba esik. A 
középtávfutóknál 
már gyakrabban 
alkalmazható az 
anaerob munka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az akadályfutók 
felkészítése, 
futómunka 
szempontjából, 
hasonlít a 
hosszútávfutók 
edzéseihez. Lényeges 
eltérést jelent az 
akadály-technika 
folyamatos 
iskolázása, valamint 
az akadályfutó-
résztávok 
alkalmazása. 
A felkészülési 
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terepen, illetve pályán, km-ben 
meghatározva, de az előző 
korcsoporthoz viszonyítva, 
megemelt terheléssel. Hosszú 
egyenletes futás terepen, 
természetes akadályok, - fatörzs, 
árok, stb. – leküzdésével, km-ben, 
illetve időtartamban 
meghatározva. Fartlek jellegű 
futás terepen.) 
- Az anaerob állóképesség 
javítása. (Például: hosszabb, 
síkrésztávok futása, 600-1200 m).  
- Speciális anaerob állóképesség 
fejlesztése. (Például: közepes, 
vagy hosszabb résztávok futása 2-
3, illetve 4-5 db akadállyal.) 
- Hosszabb táv futása 
akadályokkal, felmérési jelleggel. 
 
Gyaloglás: 
A gyalogló technika alakítása. (Pl: 
az előző korcsoport hasonló 
jellegű anyagának gyakorlása. A 
gyalogló iskola alkalmazása, 
valamint könnyű rövidebb távú 
gyaloglás, ügyelve a jó technikai 
végrehajtásra. Gyaloglás nyugodt 
tempóban enyhe emelkedőre. 
Járásból, rövidebb távon, 
fokozatos átmenet sport-
gyaloglásba.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A korosztályra vonatkozó 
versenytávok teljesítése stabil, 
szabályos technikai 
végrehajtással. 
A versenyképes technika 
kialakítása. 
 

időszakban rendkívül 
fontos a rendszeres 
szökdelés és az erő-
állóképesség 
fejlesztése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gyaloglók előtt 
kettős feladat van. 
Egyrészt meg kell 
oldani a szabályos 
gyalogló technika 
stabilizálását, 
másrészt ki kell 
alakítani egy magas 
szintű aerob 
állóképesség szintet. 



 168

- A gyaloglógyorsaság fejlesztése. 
(Például: gyalogló-repülő 
alkalmazása, 50-100 m-en. Rövid, 
kevés ismétlésszámmal gyalogolt 
gyors résztáv: 100-200 m.)  
- Anaerob jellegű gyalogló 
munka. (Például: rövidebb 
gyalogló-résztávok, 300-400 m, 
lendületes gyaloglása, de az előző 
korcsoporthoz viszonyítva, 
megemelt ismétlésszámmal. 
- Hosszabb táv gyaloglása, 
felmérési jelleggel. 
 
Magasugrás: 
- A nekifutás alakítása. (pl: íven 

futások, a léc előtt történő 
elfutások gyakorlása.) 

- A felugrás dinamikájának 
alakítása. A felugrás – lendítés 
összhang kialakítása.(Pl: 
Sorozat felugrások gátak 
felett. „Akasztófázás”- 
magasan elhelyezett 
teniszlabda elütése 3,5,7 
lépéses nekifutásból. 
Magasugrás átlépő 
technikával, egyenes irányú 
nekifutással. Magasugrás íven 
történő nekifutással, átlépő 
technikával. Néhány lépésből 
gyors  

- flop-szerű felugrás a 
magasugróléc előtt.) 

 
- A légmunka javítása. 

(Helyből, háttal, páros lábról 
felugrás a magasugrómatracra 
gumiszalag, magasugrólécen 
át.)  

- Versenygyakorlatok. 
(Lépéspáronként növelt 
nekifutásból, íven 
magasugróversenyek átlépő 
technikával. Rövid és teljes 
nekifutásból flop-technikával 
magasugróversenyek.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versenyképes flop technika 
kialakítása. 

Az aerob 
állóképesség 
megszerzését, főképp 
gyaloglással kell 
biztosítani, de a futás 
sem maradhat ki a 
képzés eszközei 
közül. 
 
 
 
 
 
 
 
A korcsoport 
magasugróinál a jó 
technikai végrehajtás 
stabilizálása a 
feladat. Ez a flop-
technika türelmes 
felépítését jelenti. 
Fontos technikai 
követelmény a jó 
ritmusú nekifutásból 
végrehajtott hatékony 
felugrós kialakítása. 
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Távolugrás: 
- A teljes nekifutás kialakítása. (A 
nekifutás technikájának 
formálása: magas csípőhelyzet, 
egyenes törzs, szélesebb 
karmozgás. A nekifutás 
hosszának fokozatos növelése.) 
- A nekifutás ritmusának javítása. 
(Pl: A nekifutón 5-6 db váltott 
lábú szökdelésből kifutás, a 
nekifutás első 4-5 lépésének jelek 
fölött történő hangsúlyos sarok-
térdemelése megtételéből kifutás.) 
- Elugrással egybe kötött 
nekifutás gyakorlás. (Pl: A 
nekifutóra helyezett jelzések 
felett, egy lépéssel átfutás és 
végül távolugrás.) 
- A nekifutás utolsó 3-5 lépésének 
további javítása. 
- A lépő távolugró technika 
fejlesztése. (Sorozatelugrás három 
lépésenként, az elugróláb hátul 
hagyásával, érkezés a 
lendítőlábra, folyamatosan. Rövid 
nekifutásból elugrás, törekvés az 
elugróláb hátul hagyására, a 
„sodródási szakasz” 
megtartásával.) 
- A homorító távolugró technika 
alakítása. (Rövid nekifutásból 
emelt elugróhelyről, bal illetve 
jobb lábról ugrás homorító-
technikával. Rövid nekifutásból 
távolugrás homorító-technikával. 
- Versenygyakorlatok. 
(Távolugróversenyek rövid 
nekifutásból lépő, vagy homorító 
technikával. Teljes nekifutásból 
távolugró versenyek.) 
Hármasugrás: 
Gyakorlatok a hármasugrás 
technikájának kialakításához. 
(Haladó szökdelés bal, illetve 
jobb lábon, ügyelve az aktív 
talajfogásra. Haladó szökdelés 
bal, illetve jobb lábon, a szökdelő 
- láb térdének felkapásával. 

Alap követelmény a 
versenyképes lépő technika 
kialakítása 10-14 lépés 
nekifutásból.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sérülés mentes, versenyképes 
hármasugró technika kialakítása, 
a versenyszám biomechanikai és 
dinamikai jegyeinek figyelembe 
vételével, 6-10 lépéses 
nekifutásból. 

Távolugrásban fontos 
a nekifutás utolsó 
lépéseinek megfelelő 
alakításából történő 
jó ritmusú elugrás 
végrehajtása. Több 
távolugró technikával 
is kell foglalkozni, de 
mindegyiknél 
alapvető szempont a 
„sodródási” szakasz 
megvalósítása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hármasugrás 
oktatását csak 
azokkal a 
gyerekekkel kezdjük 
el, akik megfelelő 
törzsizomzattal 
rendelkeznek, a 
biológiai fejlődésük 
túljutott a 
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Váltott lábú szökdelés ügyelve a 
lábfej „kaparó” mozdulatának 
végrehajtására. Haladó szökdelés 
kétszer bal, kétszer jobb lábon, 
figyelve a lehető leghosszabb 
egyik lábról a másikra történő 
átugrásra, a lendítő térdek 
megtartására.) 
- Az első és a második ugrás 
alakítása. (Könnyű 4-5 lépéses 
nekifutásból az első és a második 
ugrás végrehajtása, a végén 
kifutással. Könnyű 4-5 lépéses 
nekifutásból az első és a második 
ugrás elvégzése jelekkel 
meghatározva az ugrások helyét. 
Szökdelés kétszer bal, kétszer 
jobb lábon, figyelve a lehető 
leghosszabb egyik lábról a 
másikra történő átugrásra.) 
- A hármasugrás technikai 
alakítása. (Hármasugrás 2-4 
lépéses lendületszerzésből. 
Hármasugrás 2-4 lépéses 
lendületszerzésből, megjelölve az 
ugrások helyét. Hármasugrás 4-6 
lépéses nekifutásból, jelölve az 
ugrások helyét, illetve jelzések 
nélkül.) 
- Versenygyakorlatok. (Közepes 
hosszúságú nekifutásból 
hármasugró-versenyek. 
 
Rúdugrás: 
- A rúd hordása és a nekifutás 
alakítása. (A rúd tartása, 
hordása járás, lassú és 
lendületes futás közben. 
Közepes hosszúságú nekifutás 
gyakorlása rúddal.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versenyképes technika 
kialakítása. 
A hangsúly a nekifutás, letűzés, 
felugrás egységen van. A 
befordulás még nem alap 
követelmény. 

porcosodási fázison, 
valamint a szökdelő 
előképzettségük azt 
lehetővé teszi.  
 
A képzés során 
törekednünk kell  az 
egyes ugrások 
nagyságának  
megfelelő arányára. 
Ennek kialakítására 
jó módszer, ha 
jelzések mutatják az 
ugrások tervezett 
nagyságát. Ne 
ugorjanak túlzottan 
hosszú nekifutásból, 
mert akkor nehezebb 
elérni az ugrások 
szükséges arányát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A foglalkozásokon 
sokat kell foglalkozni 
a rúdugró-technika 
iskolázásával, de 
nem szabad 
elfelejtkezni arról, 
hogy a legnagyobb 
élményt a tényleges 
rúdugrás, a 
magasságleküzdése 
adja. 
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TANANYAG KÖVETELMÉNY  MEGJEGYZÉS 
- A letűzés. (A letűzés 
végrehajtása járásból, lassú 
futásból és lendületesebb futásból. 
Néhány lépés nekifutásból letűzés 
és felugrás, csak a felülfogó kéz 
használatával – bedőlés a 
szivacsba.  
- A letűzés és a felugrás 
összekapcsolása. (Ugrások léc 
nélkül 4-6-8 lépésből, törekedve a 
felsőfogás függőleges vetülete 
mögötti felugrásra. Rövid 
nekifutásból felugrás és 
fellendülés, csípő a felülfogó 
kézig, érkezés hanyattfekvésbe, a 
rúdugrómatracra.) 
- Felugrás és fellendülés. 
(Rövidebb nekifutásból 
fellendülés és a rúdugróléc 
leugrása. Puhább rúddal ugrás 
rúdugróléc nélkül és 
rúdugrólécre.)  
- Rövid és közepes nekifutásból 
rúdugrás. 
- Versenygyakorlatok. (Rövid 
nekifutásból rúdugróversenyek. 
Fokozatosan, lépés páronként 
növelt nekifutásból 
rúdugróverseny, eredményre 
törekvéssel. 
 
Súlylökés: 
A háttal felállásos becsúszásból 
ill. forgásból végrehajtott 
súlylökés kialakítása. 
- A lendület szerzés gyakorlása: 
  - A becsúszás gyakorlása. (Pl: 
Sorozatbecsúszás 3-5-ször 
érkezés egy lábra ill. 
dobóterpeszbe, először szer 
nélkül, majd súlygolyóval is. A 
súlylökő körben golyóval 
becsúszás, dobóterpeszben kis 
felugrás két lábról.) 
 - A forgás gyakorlása. (Pl: 
Forgásba indulás medicin labda 
fölött vezetett lendítő lábbal, 
érkezés dobó terpeszbe. Negyed 
fordulatonként megállítva a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versenyképes technika 
kialakítása elsősorban 
becsúszásból, majd forgásból. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A képzés során 
törekedjünk arra, 
hogy a felül fogó kéz 
függőleges vetülete 
mögül történő 
elugrást szokták meg 
a versenyzők. 
Szoktassuk hozzá a 
versenyzőket ahhoz, 
hogy a 
fogásmagasság 
mindig a lehető 
legmagasabb legyen, 
és a versenyző 
teljesítményének 
függvényében, 
mindig a 
legkeményebb rúddal 
ugorjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elsődleges feladat a 
technikai alapok 
javítása, majd 
megszilárdítása. A 
becsúszás 
tökéletesítése mellett, 
a dobóterpeszbe 
kerülés, majd a láb 
emelő-forgató 
munkájának 
jelentőségét célszerű 
hangsúlyozni. 
A forgásból 
végrehajtott 
súlylökést azokkal a 
gyerekekkel érdemes 
gyakoroltatni, akik a 
forgó mozgást 
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forgást, ellenőrizve a végrehajtás 
helyességét.) 
- A kilökés mozgásának 
gyakorlása. (pl: Állásban 
egykezes lökés tömött labdával, a 
másik kéz támasztja a labdát, 
mindkét kézzel. Helyből háttal 
felállásból, a két emelő-forgató 
munkájának hangsúlyozásával, 
súlylökés helyes dobásiránynak 
megfelelő helyre lerakott jel felé.) 
- Becsúszásból súlylökés. 
(Sorozat becsúszás 2-3-szor, az 
utolsót kövesse a golyó kilökése. 
Háttal felállásból becsúszás és 
súlylökés.) 
- Forgásból végrehajtott kilökés 
(pl: a pördület után megállítjuk a 
mozgást a helyes kidobó 
terpeszben, majd kilökés a lábak 
emelő-forgató munkájának 
hangsúlyozásával. Fél fordulatból 
végzett kilökés un. délafrikai 
gyakorlat.) 
Versenygyakorlatok.(Súlylökő 
versenyek helyből bal, illetve jobb 
kézzel. - Súlylökő versenyek 
háttal felállásból, becsúszással és 
forgásból. 
Diszkoszvetés: 
- A diszkoszvetés alapjainak 
gyakorlása. (A már alkalmazott 
gyakorlatok tökéletesítése.) 
- Helyből diszkoszvetés. 
(Különféle tárgyak, például botok, 
rudak dobása 
diszkoszvetésszerűen, helyből. 
Diszkoszvetés helyből bal, illetve 
jobb kézzel is.) 
- A forgásba indulás iskolázása. 
(pl: Negyed, fél fordulatonként 
megállítani a pördületet, 
ellenőrizve a helyes technikai 
végrehajtást. 

könnyedén tudják 
végrehajtani. 
Azonban fontos, 
hogy a lendületet ne 
vállöv és kar 
„elcsapásával” 
szerezzék, hanem a 
két láb erőteljes 
forgató 
izommunkájának 
köszönhetően 
alakuljon ki. 
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Medicin labda felett vezetett 
lendítőláb. Érkezés dobó 
terpeszbe, megállított mozgással.) 
- A pördület iskolázása. 
(pl:Talajon húzott egyenes 
vonalon szökdelések az egyik 
lábról, a másikra 180o-os 
fordulattal, először diszkosz 
nélkül, majd diszkosszal is. Dobás 
lépegetésből: felállás a dobás 
irányával megegyezően, kilépés 
után pördület és kidobás.  
- Pördülettel diszkoszvetés. 
(Különböző tárggyal, például 
bottal, pördülettel dobás 
diszkoszvetésszerűen. Oldalt 
felállásból, pördülettel 
diszkoszvetés.) 
- Versenygyakorlatok. 
(Diszkoszvető verseny helyből, 
bal illetve jobb kézzel is. 
Diszkoszvető versenyek 
pördülettel. 
 
Gerelyhajítás: 
A hajítás technikájának 
formálása.  
- A szer lekészítése. (pl. lassú, 
majd gyors futás közben ismételt 
lekészítések, keresztlépéses futás 
közben lekészítések.) 
- A beugrás (impulzus lépés ) 
oktatása (pl. helyben páros lábon 
szökdelésből érkezés 
dobóterpeszbe, keresztlépéses 
futásból érkezés dobóterpeszbe) 

- Az ívhelyzet oktatása (pl. 
járásból beérkezés dobóterpeszbe, 
majd aláindítások 2-3x, 
keresztlépéses futásból beérkezés 
és aláindítás-kidobás, 
lekészített gerellyel járás 
keresztlépéssel, majd 
keresztlépéses futással, beugrás 
dobóterpeszbe. Az aláfordulás 
gyakorlás helyben gerellyel). 
- A kidobás végrehajtása. (pl. 
beugrásból aláforgatás-íves 
kidobás, keresztlépéses futásból 
beugrás-lapos kidobás). 

A háttal felállásos diszkoszvetés 
versenyképes technikájának 
kialakítása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versenyképes technika 
kialakítása. 
A gerely hordásának, a 
lekészítésnek és a dobóterpeszbe 
érkezésnek képesség szintű 
elsajátítása. 

Az oktatás során 
törekedni kell a 
forgásba indulás és a 
pördület 
végrehajtásának 
tökéletesítésére, mert 
ez fontos a jó 
dobóterpeszbe 
kerüléshez, ami a 
kidobás alapja. A 
forgásba indulás ne 
vállal történjen, 
hanem lábak erőteljes 
forgató munkájának 
köszönhetően. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az eredményes 
gerelyhajító technika 
megteremtésében 
meghatározó szerepe 
van a jó 
dobóterpeszbe 
kerülésnek. Ezért 
célszerű azt 
fokozatosan, 
egymásra épülő 
gyakorlatokkal 
kialakítani. A 
gyakorlatokat 
rendszeresen fel kell 
használni. 
Az oktatás során 
törekedjünk a 
lekészítés során a 
laza válltartásra, a 
törzs helyzetének 
optimális mértékű 
hátra döntésére, a 
dinamikus 
beszökkenésre. 
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- Gerelyhajítás rövid nekifutásból. 
(Járásból 3, illetve 5 lépésből 
gerelyhajítás. Lassú futásból 3, 
illetve 5 lépésből gerelyhajítás.) 
- A nekifutás kialakítása. (A 
közepes és a teljes nekifutás 
kialakítása. Közepes hosszúságú 
nekifutásból gerelyhajítás.) 
- Versenygyakorlatok. 
(Gerelyhajító versenyek közepes 
hosszúságú nekifutásból. 
Gerelyhajító versenyek teljes 
nekifutásból.) 
 
Kalapácsvetés: 
- Az előlengetés gyakorlása. 
(Járás közben lépésenként 
előlengetés. Felállás és 
előlengetés homokzsákkal, 
kalapáccsal.) 
- A forgás alakítása és javítása. 
(Valamilyen tárggyal, például 
farúd  forgatása a test 
hossztengelye körül. Valamilyen 
tárggyal, például seprűnyél, 
később kalapáccsal topogva 
forgás. Kalapáccsal topogva 
forgásból átmenet sarok-talp 
forgásba, először homokzsákkal, 
majd kalapáccsal. Egy 
előlengetésből átmenet forgásba, 
először homokzsákkal, majd 
kalapáccsal.) 
- Forgásból kidobás. (Egy 
forgásból, szilárd kétlábas 
támaszba kerülés és kidobás. Két, 
majd három forgásból a kalapács 
kidobása.) 
- Versenygyakorlatok. 
(Kalapácsvető versenyek egy 
forgásból. Kalapácsvető 
versenyek két ill. három forgás 
utáni kidobásból.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A három forgásos, versenyképes 
technika kialakítása. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A képzés során 
törekedjünk a forgás 
technikájának 
tökéletesítésére, a 
szer magas és 
mélypontjának 
megfelelő 
kialakítására - ami 
csak az igen nagy 
ismétlés számú 
gyakorlással érhető el 
– mert ez alap 
feltétele az 
eredményes 
kidobásnak. 
 
 
 
 
Az egyes 
versenyszámokra 
történő felkészülés 
nem jelenti azt, hogy 
más atlétikai 
versenyszámmal való 
foglalkozás teljesen 
megszűnik. Továbbra 
is fel kell használni a 
foglalkozásokon más 
atlétikai 
versenyszámok 
mozgásanyagát.  
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Kiegészítő atlétikai mozgásanyag 
Vágta- és váltófutás: 
A futószámok közül a gátfutást, 
az ugrószámok közül a 
távolugrást, a dobószámok közül 
pedig elsődlegesen a súlylökést és 
a gerelyhajítást használhatják fel a 
vágtázók a foglalkozásokon. 
Gátfutás: 
A foglalkozásokon a vágta és a 
váltógyakorlatokat, a távolugrás, a 
magasugrás, esetleg a 
hármasugrás, valamint a 
dobószámok közül a súlylökés és 
a gerelyhajítás gyakorlatai 
kaphatnak helyet. 
Közép- hosszútávfutás: 
Több atlétikai versenyszám 
anyaga felhasználható a 
foglalkozásokon, de az óvatosság 
fontos. Alkalmazható a gátiskola, 
a távolugrás és a magasugrás, 
valamint a súlylökés és a 
gerelyhajítás. A középtávfutók 
pedig részt vehetnek a 
váltóversenyeken is, gondolva a 
4x400 m-es váltóra. 
Akadályfutás: 
A gátfutás mellett a távolugrás, a 
dobószámok közül pedig a 
súlylökés és a gerelyhajítás 
szerepelhet a foglalkozásokon. 
Gyaloglás: 
Alkalmanként a távolugrás és a 
magasugrás, valamint a 
dobószámok közül a súlylökés és 
a gerelyhajítás szerepelhet a 
foglalkozásokon. 
Magasugrás: 
A foglalkozásokon főleg a 
távolugrás, a hármasugrás, 
valamint a gátfutás juthat szóhoz. 
A dobószámok közül pedig a 
súlylökés és a gerelyhajítás. 
Távolugrás: 
A gátfutás, a magasugrás, a 
hármasugrás, valamint a 
váltófutás képezheti a 
foglalkozások anyagát. A 
dobószámok közül pedig, a 

 Alkalmazásának 
mértéke elérő az 
egyes felkészülési 
időszakokban. 
A kiegészítő atlétikai 
mozgásanyag a 
felkészülés 
változatosságát és a 
képességek javulását 
szolgálhatja. 
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kalapácsvetés kivételével szinte 
valamennyi. 
Hármasugrás: 
A foglalkozásokon a gátfutás, a 
váltófutás, az ugrószámok közül 
pedig a távolugrás és a 
magasugrás, a dobószámok közül 
a súlylökés és a gerelyhajítás 
juthat szerephez. 
Rúdugrás: 
Sok versenyszám anyaga 
szerepelhet a rúdugrók 
foglalkozásain. A gátfutás, a 
váltófutás és valamennyi 
ugrószám, valamint szinte minden 
dobószám. 
Súlylökés: 
Valamennyi dobószám 
mozgásanyagát fel lehet használni 
a foglalkozásokon, de egyéb 
versenyszámok is szóba jöhetnek, 
például: a távolugrás, rövidtáv-
váltófutás. 
Diszkoszvetés: 
Fel lehet használni minden 
dobószám anyagát, mellettük a 
távolugrás és a magasugrás, 
valamint a sprint és váltófutás is 
szóba jöhet. 
Gerelyhajítás: 
A foglalkozásokon főleg a többi 
dobószám anyagát célszerű 
felhasználni, de mellettük a 
távolugrás és a magasugrás is 
szóba jöhet. 
Kalapácsvetés: 
Főleg a dobószámok 
felhasználása látszik célszerűnek 
a foglalkozásokon ill. a 
rövidtávfutás, távolugrás. 
 
Egyéb sportágak anyaga: 
- Torna anyag.(talajon és szereken 
végezhető gyakorlatok különböző 
célzattal pl. erőfejlesztés, 
mozgáskoordináció javítás vagy 
nyújtó hatás elérése) 
- Labdagyakorlatok. (Kosárlabda, 
labdarugó technikai elemek 
gyakorlása.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A felhasználandó 
gyakorlatok köre 
némileg szűkül. 
Jelentőségük 
legalábbis 
közvetlenül, kisebb 
lesz a 
képességfejlesztésbe
n. Ezek az anyagok 
inkább kiegészítő, a 
foglalkozás 
monotóniáját oldó 
szerepet kapnak, de 
ennek ellenére 
hasznosságukról nem 
szabad 
megfeledkezni. 
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- Sportjátékok. (Kosárlabda és 
labdarúgó játék.) 
- Úszás. (A választott 
úszásnemben nagyobb táv 
leúszása.) 

Ugyanis a felkészülés 
változatosabbá 
tételében jó hatással 
bírnak. 
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Évfolyam: V (18-19 évesek) Korosztály: Junior korcsoport 

Cél 
 
SPECIÁLIS KÉPZÉSI SZAKASZ 
- Az edzésterhelés (terjedelem, intenzitás) fokozatosan, évről évre növekszik.  
- A terhelés-pihenés arányainak kialakítása.  
- A képességfejlesztés döntően sportági speciális mozgásanyagra épül.  
- A teljesítő képes tudás kialakítása, a technikák magasabb szintű elsajátítása.  
- A sérülést megelőző preventív szemlélet tudatosítása a versenyzőben.  
- Rendszeres, egyre magasabb szintű versenyeztetés. 
- Eredmény centrikus elvárás.  
- A tevékenység céljának tudatosítása a versenyzőben.  
- A versenyzőre vonatkozó szabályismeret elsajátítása.  
- A technikai képzés dominanciája, a mozgástanulás hangsúlyozása, mint koordinációs 
képességfejlesztés.  
- A kondicionális képességfejlesztésben, a szakágtól függően, a következő képzési célok 
fogalmazódnak meg: 
  - Gyorsaságfejlesztés: anaerob alaktacid, anaerob laktacid, mozdulat és reakciógyorsaság 
  - Állóképesség-fejlesztés: aerob (döntően), anaerob 
  - Erőfejlesztés: gyorserő, erő-állóképesség, maximális erő. 
 
- Specializálódás az egyén képességének megfelelő versenyszámra.  
- A biomechanikai törvényszerűségek figyelembevételével, az egyéni technikák kialakítása.  
- A teljesítő képes tudás megszilárdítása. 
- Kiegészítő edzéseszközök alkalmazása a kondicionális képességfejlesztésben.  
- A versenytechnikák mozgásszerkezetének megfelelő képességfejlesztés előterébe kerülése.    
(irányok, dinamikai összetevők.) 

- A versenyzők jártasság szintű tudása az edzéselméleti alapismeretekben, az edzésmunka 
tudatosulása. 
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TANANYAG KÖVETELMÉNY  MEGJEGYZÉS 
ÁLTALÁNOS ALAPKÉPZÉS 
 
- Szabadgyakorlati alapformájú 
gyakorlatok. (Szaknyelvi 
vezényléssel és egyénileg is, 
zenével is.) 
- Szabadgyakorlati alapformájú 
páros gyakorlatok. (Az előző 
korcsoporthoz viszonyítva 
nagyobb terheléssel.) 
- Szabadgyakorlati alapformájú 
gyakorlatok kéziszerek 
felhasználásával. (Például: tömött 
labda, kézi súlyzó, stb.) 
- Szabadgyakorlati alapformájú 
gyakorlatok sportszerek 
felhasználásával. (Például: pad, 
bordásfal-, zsámolygyakorlatok.) 
- A regenerálódást elősegítő 
stretching. 
- Gyógytestnevelési gyakorlatok. 
(Például a gerincoszlop 
egyensúlyát biztosító és a láb 
boltozat deformitásait 
ellensúlyozó gyakorlatok 
felhasználása.) 
 

GYORSASÁG FEJLESZTÉS 

 
- Álló és térdelőrajt gyakorlása. 
(Például: álló és térdelőrajttal 
rajtversenyek 15-20 m-en.) 
- Repülő és fokozó futás. 
(Például: 80-100 m-en.) 
- Álló illetve térdelő rajttal időre 
futás. (Például: 60-100 m-en.) 
- Álló és térdelőrajttal időre futás. 
(Például: 30-60 m-en, de az előző 
korcsoporthoz viszonyítva 
megemelt ismétlésszámmal.)  
- Haladó szökdelés váltott lábon 
időre és lépésszámlálással. 
(Például: 100 m-en váltott 
szökdelés időre és 
lépésszámlálással.) 
 

A versenyzőknek ismerni és 
tudatosan alkalmazni kell az 
általános és szakág specifikus 
gimnasztikai mozgásanyagot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A versenyzők önmagukhoz 
viszonyított számszerű fejlődése 
a jelzett felmérési számokban. 
(lásd. IV. korcsoport ugyan 
ezen fejezetében) 
 
 

Kerüljön egyre 
szélesebb alapokra a 
gimnasztikai tudás. 
Legyen a tanuló 
önállóan képes, a 
szakszerű gimnasztika 
elvégzésére. Az 
esetleges ortopédiai 
panaszok orvosolására, 
a rendszeres és 
megtervezett 
gyógytestnevelési 
mozgásanyag 
megoldás lehet. Miután 
nő a teljesítmény 
elvárás, nő a munka 
mennyisége is. Ezért 
fontos a pihenés és 
terhelés helyes 
arányának megtalálása. 
Ezáltal nő a 
regenerálódás 
jelentősége. Fontos a 
szerepük a nyújtó-
lazítógyakorlatoknak, a 
stretchingnek és a 
masszázsnak is. 
 
A gyorsaság fejlesztés 
folytatódik ebben a 
korcsoportban is. A 
vágtázók, az ugrók és a 
dobók 
gyorsaságfejlesztése 
speciális jegyeket 
mutat. A vágtázók 
gyorsaságfejlesztése a 
szakági anyagnál 
található, viszont az 
ugrók és a dobók 
gyorsaságfejlesztését 
az itt feltüntetett 
anyagokkal kell 
megoldani. A szakágak 
teljesítményét döntően 
a reakció és a 
mozdulatgyorsaság 
szintje határozza meg. 

 



 180

TANANYAG KÖVETELMÉNY  MEGJEGYZÉS 
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ÁLLÓKLÉPESSÉG 
FEJLESZTÉSE 

 
Tartós egyenletes, könnyű futás 
pályán vagy terepen (dombedzés) 
km-ben, vagy időtartamban 
meghatározva. (Az ügyességi 
atléták több részletben is 
teljesíthetik a feladatot.) 
- Rövidebb résztávok könnyű, 
vagy közepes iramú futása. (Az 
ügyességi atléták kevesebb 
ismétlési számot teljesíthetnek.) 
- Viszonylag nagyobb 
mennyiségű szökdelés, könnyű 
tempó futással váltogatva. 
(Például: 20 db haladó szökdelés 
bal lábon + 20 db haladó 
szökdelés jobb lábon + 20 db 
váltott lábú szökdelés. Ezután 
4x100 m tempó futás. Vagy: rövid 
nekifutásból távolugrás bal, 
illetve jobb lábról: 12-12 db.) 
- Viszonylag nagyobb 
mennyiségű dobás elvégzése. 
(Például: párokban, tömött 
labdával kétkezes lökés 20 db, 
majd kétkezes alsó dobás előre 20 
db, ezután 300 m könnyű futás. 
Több sorozatban. Vagy: 
gerelyhajítás néhány lépésből bal, 
illetve jobb kézzel, nagyobb 
ismétlésszámmal.) 
 

ÁLTALÁNOS ERŐSÍTÉS 

 
- Törzserősítés terhelés nélkül. 
(Például: hanyattfekvés, a láb 
nyújtott, lábemelés-függőlegesig, 
a csípő marad a talajon. Vagy: 
combfekvés az ugrószekrényen, a 
lábfej beakasztva a bordásfalba. 
Törzshajlításból törzsemelés 
vízszintesig-10mp kitartás 10x.) 
- Törzserősítés terheléssel. 
(Például: hajlított ülés, 
alkartámasz, a lábon egy-egy 
bokasúly van, „kerékpározás”. 

 
 
Minimális követelmény minden 
szakág résztvevői számára: 

1.) 5 km futás folyamatos 
megtétele, időkorlát 
nélkül. 

2.) 2 km futás 
fiúk: 9:20 perc 
lányok: 9:40 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alapkövetelmény minden szakág 
számára: 

- Bordásfalon hátsó 
függésből páros lábemelés fej 
fölé, a bordásfal felső fokának 
érintésével: 8x 
- Hasonfekvés, 5kg-os 
tárcsa a tarkón, törzs-kar-láb 
emelés és kitartás  
          60 mp – ig 

- Fekvőtámasz: karhajlítás-
nyújtás 
fiúk: 20x 
lányok:15x 
 
- Medicin labdadobás: 
Kétkezes alsó dobás előre: 
fiúk:       5kg - 12,20m 
Lányok: 4kg – 12,00m 
hátra: 
fiúk:       5kg – 12,70m 
lányok:  4 kg – 12,50m 

 
 
Az állóképesség 
fejlesztése némileg 
specializálódik. 
Tehát az ugróknál az 
ugró-állóképesség, a 
dobóknál pedig a 
dobó-állóképesség 
fejlesztése 
hangsúlyozottabb. Ez 
azonban nem jelenti 
a sokoldalúság 
elvének feladását. Az 
éves felkészülés 
során a futó-
állóképesség (aerob) 
fejlesztése fontos. A 
futóknál viszont 
fordított a helyzet, 
mert az állóképesség 
fejlesztése 
futómunkával 
történik, de bizonyos 
szakaszokban a többi 
állóképesség fajta is 
alkalmazásra kerül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előző 
korcsoportokban 
vezető szempont a 
törzs erősítés volt. 
Ebben az 
évfolyamban, 
emellett hangsúlyt 
kap a maximális 
erőfejlesztés is. A 
törzserősítés egész 
évben állandó 
feladatot jelent, míg a 
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Vagy: hasonfekvés, magastartás, a 
kézben egy-egy kézisúlyzó, kis 
törzsemelés után, a kar lendítése 
oldalsó középtartásba és vissza.) 
- Összetett jellegű erősítés, szerek 
felhasználásával. (Például: 
dobások tömött labdával és 
vasalóval, de a szerek súlya és az 
ismétlésszám emelkedik az előző 
korcsoporthoz viszonyítva.) 
- Súlyzóval végezhető 
erősítőgyakorlatok. (Például: 
súlyzóval felvétel, szakítás, lökés 
gyakorlatok. Vagy. fekve nyomás 
súlyzóval. A terhelés, az előző 
korcsoporthoz viszonyítva 
emelkedik.) 

SPECIÁLIS ERŐSÍTÉS 

 
Futóiskola: 
- Futóiskola sorozatok. (Például: 
sarokemelés, magas térdemelés, 
galopp szökdelés változatok.) 
- Futóiskola gyakorlatok 
terheléssel. (Például: 
magastérdemelés bokasúllyal, 
haladó dzsoggolás súlyzórúddal a 
vállon.) 
- Futóiskola elemek gyors 
kifutással összekötve. (Például: 
fokozatosan felgyorsított 
dzsoggolásból kifutás.) 
- Háttal futás terheléssel. (Például: 
háttal futás kézben tartott 
kézisúlyzóval.) 
- Lépcsőzés. (Például: felfutás 
lépcsőn időre.) 
- Ritmusfutás jelzéseken. 
(Például: könnyű ráfutás kb. 8 
jelzésre, amelyek egymástól kb. 7 
lábfejre vannak, majd átmenet 
magas térdemelésbe jelzések 
felett, itt a jelzések 5 lábfejre 
legyenek elhelyezve.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A futóiskola gyakorlatok 
végrehajtásánál már nem csupán 
a technikai végrehajtás 
színvonala jelentős, hanem a 
sebesség is. Ezért célszerű 
versenyszám specifikusan 
kijelölni gyakorlatokat, melyek 
rendszeres tesztelés tárgyát 
képezik. 
 
 
Például a lépéshossz-
lépésfrekvencia tesztelésére: 
Futás, lépés-páronként növekvő 
távolságra elhelyezett jelek fölött 
(3,5 – 4 - 4,5 – 5-…7,5), majd 
kifutás 80m-ig. 
 

maximális 
erőfejlesztés 
bizonyos felkészülési 
szakaszokban 
meghatározó. 
Jelentősége eltérő az 
egyes szakágakban. 
Például a dobóknál 
kiemelkedő szerepet 
kap. A maximális 
erősítésben jól 
felhasználható a 
súlyzós erősítés. 
Néhány szempontra 
azonban figyelni kell 
. Például a súlyzós 
erősítéshez fejlett 
törzsizomzatra és 
szinte tökéletes 
súlyemelő technikára 
van szükség. 
 
A speciális 
erőfejlesztésben 
előtérbe kerülnek 
azok a gyakorlatok, 
amelyek megfelelnek 
az adott versenyszám 
mozgásszerkezetének
. Így a futók, az 
ugrók és a dobók 
foglalkozásain azokat 
alkalmazzák, 
amelyek az 
eredményesség 
szempontjából 
meghatározóak. 
Az egyik fontos 
teljesítményt 
meghatározó tényező 
a gyorserő. Ezért 
fontos a fejlesztése. 
A speciális erősítés 
nem zárja ki a 
sokoldalú képzés 
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Szökdelő iskola:  
- Haladó szökdelés egy-, páros- és 
váltott lábon terhelés nélkül és 
terheléssel. (Például: váltott lábú 
szökdelés bokasúllyal.) 
- Sorozatugrások helyből egy és 
váltott lábon. (Például: helyből 
tízesugrás váltott lábon.) 
- Sorozatugrás, 4-6 lépés 
ráfutásból. (Például: 6 lépés 
ráfutásból hatosugrás váltott 
lábon.) 
- Átugrások 1-2 részes 
ugrószekrényen terhelés nélkül és 
terheléssel. (Például: néhány lépés 
nekifutásból, átugrás 1 részes 
ugrószekrényen, a kézben egy-
egy kézisúlyzóval, az ugróról, a 
lendítőlábra történő érkezéssel.) 
- Szökdelés lépcsőn terhelés 
nélkül és terheléssel. (Például: 
szökdelés lépcsőn páros lábon, a 
kézben egy-egy kézisúlyzóval.) 
- Gátszökdelés. (Az előző 
korcsoporthoz viszonyítva 
megemelt követelményekkel.) 
- Súlyzóval végzett gyakorlatok. 
(Az előző korcsoport gyakorlatai, 
de megemelt követelményekkel.) 
Dobó iskola: 
Hajítások, lökések és vetések 
különféle testhelyzetből tömött 
labdával és súlygolyóval. (Az 
előző korcsoporthoz viszonyítva 
megemelt terheléssel.) 
- Hajítások, lökések és vetések 
különféle testhelyzetből 
vasalóval. (Az előző 
korcsoporthoz viszonyítva 
megemelt terheléssel.) 
- Terheléssel végezhető 
gyakorlatok. (A súlyterhelés, az 
ismétlésszám és a sorozatok 
száma növekszik az előző 
korcsoporthoz viszonyítva.) 
- Súlyzóval gyakorlatok. (Hasonló 
a gyakorlatanyag, de az 
ismétlésszám és a sorozatok 
száma is emelkedik az előző 
korcsoporthoz viszonyítva.) 

Helyből ötös ugrás váltott lábon: 
Fiúk:      13,10m 
Lányok: 11,60m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ennél a korosztálynál már nem 
csupán a gyakorlatok technikai 
kivitelezése a fontos, hanem a 
végrehajtás dinamikája is. Ezért 
célszerű szakág specifikus 
gyakorlatokat kijelölni, melyek 
rendszeres tesztelés tárgyát 
képezik: 
Pl: vasaló dobás kalapácsvetők 
részére: 
 Kiindulóh: terpeszállás 
dobásiránynak háttal, a szer a 
jobb boka mellett a talajon, 
kidobás a bal váll felett páros 
kézzel. 

lehetőségét. Például: 
időszakonként, a 
dobók végezzenek 
futóiskola 
gyakorlatokat is. 
 
Ebben a korban már 
rendelkeznek a 
fiatalok azzal az 
erőszinttel ami 
lehetővé teszi a 
szökdelések 
technikájának 
tökéletes 
kivitelezését. 
Nevezetesen a 
lendítő térd 
függőleges vetülete 
előtti sarkkal történő 
talajfogást, illetve a 
megfelelő ívű 
ugrások 
végrehajtását. 
 
 
 
 
 
 
 
A képzés során 
törekedjünk arra, 
hogy a gyakorlatokat 
a dobó technikák 
mozgáskoordinációjá
nak és dinamikai 
jegyeinek 
megfelelően hajtsák 
végre a tanulók. 



 184

 
TANANYAG KÖVETELMÉNY  MEGJEGYZÉS 
 
Gátfutás: 
A gáttechnika javítása. (Például: 
egyszerű és összetett 
gátgimnasztikai gyakorlatok. 
Vagy: gátiskola 84 / 99 ill.106,4 
cm-es gátmagasságon a nemeknek 
megfelelően.) 
- Az első gátra történő ráfutás 
további tökéletesítése. (Például: 
álló és térdelőrajttal ráfutás az 1-3 
gátra, kezdetben alacsonyabb 
gátra, és a versenyfeltételeknél 
rövidebb gátközzel.) 
- Versenygyakorlatok. (Például: 
versenyszerű feltételekkel ráfutás 
7-8 db gátra, de az előző 
korcsoporthoz viszonyítva 
megemelt össz gátvétel számmal. 
Vagy: egyedül, vagy társakkal a 
táv teljes lefutása, először 
rövidített gátközzel, majd a 
versenyfeltételeknek 
megfelelően.) 
- A 400 m-es gátfutás alakítása. 
(Az előző korcsoport 
gyakorlatinak felhasználása, de a 
gátvételek száma megemelkedik.) 
- 400 m-es gáton az első gátra 
történő ráfutás. (Például: álló- 
vagy térdelőrajttal ráfutás a 400 
m-es gát 1-2 gátjára. Kezdetben 
alacsonyabb gátmagassággal, 
vagy gyakorló gáttal.) 
- A távközi futás alakítása. 
(Például: álló, vagy térdelőrajttal 
ráfutás 4-5 db gátra, 76,2 illetve 
91,4 cm-es gátmagassággal.) 
- Versenygyakorlatok. (Például: 
ráfutás a 400 m-es gát első 7-8 db 
gátjára, majd futás tovább síkon, 
400 m-ig. A feladat egyénenként 
és társakkal is elvégezhető.) 
 
 
 

 
 
A korosztály 
versenyszabályainak eleget téve, 
a megnövekedett feltételek 
(gátmagasság, 400m gát) szerint 
a technikák elsajátítása, a 
versenyképes tudás kialakítása. 
 

 
 
A gátfutás 
eredményességéhez 
szükség van a jó 
gáttechnikára és a 
gyorsaság magas 
szintjére. A 300m-ről 
a 400 m-es gátfutásra 
való átállásban igen 
nagy szerepet kap a 
fokozott aerob-
állóképesség 
fejlesztés, az erő-
állóképesség és a gát-
futóritmus, melyek a 
teljesítmény 
meghatározó elemei. 
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Közép- hosszútávfutás: 
Az aerob állóképesség fejlesztése 
változatlanul fontos. (Például: 
hosszú, egyenletes közepes iramú 
futás terepen, km-ben vagy 
időtartamban meghatározva, de az 
előző korcsoporthoz viszonyítva, 
megemelt terheléssel. Vagy: 
Fartlek jellegű futás, illetve 
Intervall jellegű futás, de az előző 
korcsoporthoz viszonyítva, 
megemelt terheléssel.) 
- Az anaerob munka hatásfokának 
növelése. (Például: közepes, 
illetve hosszabb résztávok futása 
valamilyen feladattal, a táv első és 
utolsó negyede gyors. Vagy 
tempó futások 100-150 m 
emelkedőre.) 
- A középtávfutók 
felhasználhatnak néhány 
speciálisabb anyagot. (Például: 
rövidebb résztávok futása, az 
eleje, közepe és a vége 
lendületes.) 
- A hosszútávfutók hosszabb, 
időre történő tempófutással mérik 
felkészülésük szintjét. 
- A futómozgás 
gazdaságosságának elérése. 
(Például: submaximális 
koordináló futások 80-100 m-en.) 
 
Akadályfutás: 
Az akadályvétel technikájának 
javítása. (Például: az előző 
korcsoport anyagának 
felhasználása. Vagy: könnyű futás 
közben áthaladás gátvétellel 
akadályok felett bal, illetve jobb 
lábbal is. Vagy: könnyű futás 
közben fellépés a vizesárok 
akadályára, onnan hosszan 
lelépve, futás tovább. Vagy: egy 
akadályra és vizesárokra könnyű 
iramban ráfutás.) 
- Az aerob állóképesség 

 
 
60-90 perc folyamatos futás 
terepen. 
 
Tempófutás meghatározott 
iramban 40-60 perc (3:30-
3:40’/km) 
(Az intenzitást az egyén 
képességeihez mérten határozzuk 
meg. ) 
 
A szakaszos edzés terjedelme 
3000-8000m között legyen. 
(Az egyes résztávok intenzitása 
csak mérsékelten haladja meg a 
versenytávon teljesített 
sebességet.) 
 
Anaerob edzésmunka: 1500-
4000m közötti szakaszos edzés 
formájában 
 
 
 
A követelmény megegyezik a 
közép-hosszú távfutóknál 
feltüntetett anyaggal. 
Kiegészítve heti egy alakalommal 
akadály és vizesárokkal történő 
3000-5000m szakaszos edzés 
teljesítésével. 

 
 
A közép- 
hosszútávfutók 
felkészítése 
határozottan 
szétválik. Bár 
mindkét esetben 
fontos követelmény 
az aerob állóképesség 
magas szintje, a 
középtávfutóknál 
meghatározó 
követelmény lesz az 
anaerob, míg a 
hosszútávfutóknál 
pedig az iram-
állóképesség a 
teljesítmény 
alakulásában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heti egy alkalommal 
végezhető. 
Minden egyes 
anaerob edzés vagy 
versenyzés után a 
levezetés 25-40 perc 
130 körüli pulzussal 
történő könnyű futás. 
Ez indítja meg a 
regenerációt. 
 
A teljesítményt 
befolyásoló tényezők 
akadályfutásban: a 
magas szintű aerob 
állóképesség és a jó 
akadályvétel 
technikája. Az 
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fejlesztése. (Például: hosszú, 
egyenletes közepes iramú futás, 
terepen időtartamban 
meghatározva, de az előző 
korcsoporthoz viszonyítva, 
megemelt terheléssel. Vagy: 
hosszú egyenletes futás terepen, 
km-ben meghatározva, 
természetes akadályokon való 
áthaladással, - árkok, fatörzsek, 
stb. – de az előző korcsoporthoz 
viszonyítva megemelt terheléssel. 
 
Vagy: Fartlek jellegű futás 
terepen. Vagy: intervall jellegű 
futás főleg pályán.) 
- Az anaerob állóképesség 
fejlesztése. (Például: közepes 
hosszúságú, 300-400 m és 
hosszabb résztávok futása, 600-
1200 m futása, de az előző 
korcsoporthoz viszonyítva, 
megemelt terheléssel.)  
- Speciális anaerob állóképesség 
fejlesztése. (Például: lendületes 
futások emelkedőre, 100-200 m. 
Vagy: hosszabb résztávok futása 
akadályokkal, meghatározott 
feladattal, a táv első fele síkfutás, 
a második akadályfutás.) 

akadályfutók 
futómunkája elvileg a 
hosszútávfutókéhoz 
hasonlít, de a távok 
egy részében 
akadályokkal kell 
teljesíteniük. 
A felkészülésben 
továbbra is nagy 
jelentősége van a 
kondicionális 
képesség 
fejlesztésnek 
(szökdelés, általános 
és speciális erő-
állóképesség 
fejlesztés). 
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Gyaloglás: 
A gyalogló technika javítása és 
stabilitásának növelése. (Például: 
az előző korcsoport hasonló 
anyagának gyakorlása. Vagy: 
gyaloglás emelkedőre, különböző 
tempóban. Vagy: rövidebb távon 
járásból fokozatos átmenet 
sportgyaloglásba.) 
- A gyaloglógyorsaság fejlesztése. 
(Például: felhasználható az előző 
korcsoport hasonló anyaga, de 
ahhoz viszonyítva megemelt 
ismétlésszámmal.)  
- Gyalogló anaerob állóképesség 
fejlesztése. (Például: rövidebb 
gyalogló-résztávok, 300-400 m 
teljesítése, de az előző 
korcsoporthoz viszonyítva 
megemelt ismétlésszámmal. 
Vagy: hosszabb gyalogló 
résztávok, 2000-4000 m 
teljesítése, de az előző 
korcsoporthoz viszonyítva 
megemelt ismétlésszámmal.) 
- Speciális – gyalogló anaerob 
állóképesség fejlesztése. (Például: 
hosszabb gyalogló résztávok, 
2000-4000 m, gyaloglás 
feladattal: a táv első felét könnyű 
iramban, a másodikat 
lendületesen kell teljesíteni. Vagy 
hosszabb gyalogló résztávok, 
2000-4000 m gyaloglása, de 
közben többször 100 m 
beleerősítés.) 
- Hosszabb táv gyaloglása, de az 
előző korcsoporthoz viszonyítva, 
megnövelt távon. 
 

A korosztályra vonatkozó 
versenytávok teljesítése 
versenyképes, szabályos 
technikai végrehajtással.  
Az időeredmények a sportolók 
egyéni tudásához képest 
fejlődjenek. 

Fontos a szabályos és 
gazdaságos 
gyaloglótechnika 
kialakítása és annak 
stabilizálása. A jó 
eredmények 
eléréséhez magas 
szintű aerob 
állóképességre van 
szükség, amit főképp 
gyaloglással kell 
megszerezni. 
Az edzéseszközök 
közül nem hagyhatók 
el a gimnasztikai 
elemek. 
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- Hármasugrás: 
Gyakorlatok a hármasugrás 
technikájának alakításához. (Az 
előző korcsoport hasonló 
szökdelő anyagának 
felhasználása, de a minőségi 
követelmények emelésével.) 
- Az első és a második ugrás jó 
ritmusának formálása. (Az előző 
korcsoport hasonló anyagának 
felhasználása. Könnyű 6-8 lépéses 
nekifutásból az első és a második 
ugrás végrehajtása, először az 
ugrások hosszának jelzésével, 
majd anélkül is.) 
- A hármasugrás technikájának 
fejlesztése. (Hármasugrás 6-8 
lépéses nekifutásból, először az 
ugrások hosszának jelzésével, 
majd anélkül is. Közepes 
hosszúságú nekifutásból 
hármasugrás.) 
- Versenygyakorlatok. (Teljes 
nekifutás próba. Közepes 
hosszúságú nekifutásból hármas-
ugróversenyek, valamilyen feladat 
vállalásával, például: az utolsó 
kísérletre, egy előre 
meghatározott teljesítményt kell 
elérni.) 
 
Rúdugrás: 
A nekifutás alakítása. 
(Futóiskola gyakorlatok, fokozó 
futások rúddal) 
- A letűzés iskolázása. 
(meghatározott távok lefutása a 
nekifutás ritmusában a letűzés 
mozdulatának gyakorlásával, 
kifutással.) 
- A letűzés és a felugrás 
tökéletesítése. (Néhány lépés 
nekifutásból letűzés, majd a minél 
távolabbi felugrás hangsúlyozása. 
Könnyű nekifutásból letűzés után 
felugrás és hátraszaltó a rúdról.) 
- A felugrás-fellendülés javítása. 
(Rövid nekifutásból, hajló rúddal 
felugrás és a rúdugróléc lerugása. 
A befordulás és léckerülés 

A versenyképes technika további 
fejlesztése, alkalmazása 8-14 
lépéses nekifutásból verseny 
körülmények között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A versenyképes technika 
tökéletesítése. A teljes gyakorlat 
végrehajtása 
versenykörülmények között. 
Az egyéni eredmények 
számszerű javulása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nekifutás hosszát 
fokozatosan lehet 
növelni. Erre akkor 
kerüljön sor, ha az 
előző, rövidebb 
hosszúságú 
nekifutásból 
végrehajtott 
hármasugrás 
technikailag jó, azaz 
a hármasugrás egyes 
ugrásainak aránya 
megfelelő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A technika iskolázása 
állandó feladatot 
jelent. A sok ugrás 
változatlanul 
szükséges. Az 
ugrások történhetnek 
léc nélkül és 
rúdugrólécre. Az 
ugrásoknál 
különböző 
keménységű rudat 
használjanak a 
tanulók, azonban 
továbbra alapelv a 
„minél keményebb 
rúddal, minél 
magasabb fogással” 
kitétel. 
A sok ugrás növeli az 
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gyakorlása.) 
- Versenygyakorlatok. (Rúdugrás 
10-12-14-16 lépéses nekifutásból, 
egy-egy nekifutási hosszon két-
két kísérlettel. Teljes nekifutásból 
rúdugrás eredményre, különböző 
keménységű rúddal.. 
 
Súlylökés: 
A hátal felásos becsúszással vagy 
forgással végrehajtott súlylökés 
további javítása.  
- Súlylökés helyből a 
versenyfeltételeknél könnyebb 
illetve nehezebb szerrel.) 
- A becsúszással ill. forgással 
súlylökés. (Sorozatbecsúszás 2-3-
szor, majd az utolsót követően a 
golyó kilökése. Súlylökő-körben 
becsúszás a szerrel, a 
dobóterpeszben kis felugrás két 
lábról, majd a gyakorlat többszöri 
elvégzése után, folyamatos 
becsúszás és kilökés történjen. 
Háttal felállásból becsúszás és 
kilökés a versenyfeltételeknél 
könnyebb, illetve nehezebb 
súlygolyóval. Forgásból végzett 
lökések ill. az elemek gyakorlása 
a IV. kcs-nál feltüntetettek 
szerint.) 
- Versenygyakorlatok. (Súlylökő 
verseny háttal felállásból, 
becsúszással vagy forgással. 
Súlylökő versenyek a 
versenyfeltételeknél könnyebb, 
illetve nehezebb szerrel.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A versenyképes technika 
tökéletesítése. 
Az egyéni eredmények 
számszerű fejlődése a 
korosztályra vonatkozó 
szerfeltételek változásának 
függvényében. 

ugró 
magabiztonságát. 
 
 
 
 
 
 
A teljesítő-képes 
technika 
kialakításában az 
egyéni adottság 
figyelembe vétele 
fontos. Törekedni 
kell a technika 
finomítására. Csak az 
„összefogott” hosszú 
úton erőt közlő dobás 
lehet eredményes. 
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Diszkoszvetés: 
- A korábban elsajátított elemek 
gyakorlása, tökéletesítése. 
(Az előző korcsoportban 
alkalmazott gyakorlatokat fel 
lehet és kell használni. 
Diszkoszvetés helyből a 
versenyfeltételeknél könnyebb, 
vagy nehezebb szerrel.) 
- A pördülettel diszkoszvetés. 
(Különféle tárggyal, a 
versenyszernél nehezebbel is, 
például rúddal, pördülettel dobás 
diszkoszvetés szerűen. Oldalt 
felállásból, pördülettel 
diszkoszvetés. Diszkoszvetés 
pördülettel a versenyfeltételeknél 
könnyebb illetve nehezebb 
szerrel.) 

- Versenygyakorlatok. 
(Diszkoszvető versenyek 
háttal felállásból, 
pördülettel, a 
versenyfeltételeknél 
könnyebb, illetve 
nehezebb szerrel.) 

 
Gerelyhajítás: 
A hajítás technikájának javítása. 
(Az előző korcsoport hasonló 
anyagának felhasználása, de a 
technikai követelmények 
növelésével.) 
- A beugrás (impulzus lépés) 

kialakítása. (Keresztlépéses 
futás közben, - lassú, közepes, 
lendületesebb futás közbeni is 
– gyorsított beérkezés 
dobóterpeszbe. Keresztlépéses 
futásból beugrás 
dobóterpeszbe.) 

- Az ívhelyzet kialakítása. (pl. 
keresztlépéses futásból 
beugrás-2-3x aláindítás-
kidobás. Keresztlépéses 
futásból beugrás, 
beforgatásból íves kidobás.) 

- A kidobás iskolázása. (pl.3 
keresztlépésből beugrás-

A változó szerfeltételeknek 
megfelelően, az egyéni technika 
kialakítása és 
versenykörülmények közötti 
alkalmazása.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A versenyképes technika 
tökéletesítése.  
Az egyéni eredmény számszerű 
növekedése. 
Az impulzus lépés, a beforgatás 
és a kidobás készség szintű 
elsajátítása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A teljesítmény 
növelése megköveteli 
a képesség fejlődését. 
A megemelkedett 
képességszint pedig 
magával vonzza a 
technika 
módosulását. A 
technika 
iskolázásánál 
kerüljük az 
eredményre törő 
dobásokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oktatás során 
törekedjünk a jobb-
bal láb talajfogásának 
minél kisebb 
időkülönbségére, a 
feszes támaszhelyzet 
kialakítására illetve a 
forgató láb térdének 
befelé-lefelé történő 
mozgására. 
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aláforgatás-lapos kidobás, íves 
kidobás, normális ívű 
kidobás.) 

- Gerelyhajítás rövid 
nekifutásból.  

-  Gerelyhajítás teljes 
nekifutásból. (A teljes 
nekifutás kialakítása, a 
lekészítési jel alkalmazása. 
Teljes nekifutásból 
gerelyhajítás.) 

- Versenygyakorlatok. 
(Közepes és teljes hosszúságú 
nekifutásból gerelyhajító 
versenyek. Teljes nekifutásból 
gerelyhajító versenyek 
feladattal, például: minden 
első dobás könnyű legyen, 
minden második pedig jó 
eredményre törekvő.) 

 
Kalapácsvetés: 
- A forgás alakítása és javítása. 
(Felállás, sarok-talp forgás 
előlengetés után homokzsákkal, 
majd kalapáccsal. Egy 
előlengetés, egy forgás 
kalapáccsal. 
- Forgásból a kalapács kidobása. 
(Egy forgásból a kalapács 
kidobása. Két forgásból a 
kalapács kidobása. Három forgás 
kalapáccsal és kidobás.) 
- A négy forgásos 

technikakialakítása. 
- Versenygyakorlatok. 
(Kalapácsvető versenyek két 
forgásból. Kalapácsvető 
versenyek három forgásból 
történő 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A három forgásos technika 
stabilizálása,  
a versenyeredmények számszerű 
javulása. 
A magasabb technikai szinten 
lévő versenyzőknél a négy 
forgásos technika kialakítása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos feltétel a 
kalapácsvetés 
eredményének 
javulásában a 
technika 
stabilizálása. A 
kalapács magas és 
mély pontjának 
megfelelő helyzete, 
az aktív lábmunkával 
végrehajtott 
biztonságos forgás, a 
hatékony kidobás 
meghatározója . A 
sok versenyszerű 
kidobás, speciális 
anyagnak tekinthető, 
ezért hatékony 
gyakorlat. 
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kidobással. Kalapácsvető 
versenyek három forgással, 
meghatározott feladattal, például: 
harmadik dobásra előre kijelölt 
eredményt kell elérni.) 
 
Kiegészítő atlétikai mozgásanyag 
 
Vágta- és váltófutás: 
A futószámok közül a gátfutást, 
az ugrószámok közül a 
távolugrást, a dobószámok közül 
pedig elsődlegesen a súlylökést és 
a gerelyhajítást használhatják fel a 
foglalkozásokon a vágtázók. 
Gátfutás: 
A foglalkozásokon a vágta és a 
váltógyakorlatokat, a távolugrás, a 
magasugrás, esetleg a 
hármasugrás, valamint a 
dobószámokból a súlylökés és a 
gerelyhajítás gyakorlatai 
kaphatnak helyet. 
Közép- hosszútávfutás: 
Több atlétikai versenyszám 
anyaga felhasználható a 
foglalkozásokon, de az óvatosság 
fontos szabály. Alkalmazható a 
gátiskola, a távolugrás és a 
magasugrás, valamint a súlylökés 
és a gerelyhajítás is. A 
középtávfutók pedig részt 
vehetnek a váltóedzéseken, 
gondolva a 4x400 m-es váltóra. 
Akadályfutás: 
A gátfutás mellett a távolugrás, a 
dobószámok közül pedig a 
súlylökés és a gerelyhajítás 
kaphat szerepet a 
foglalkozásokon. 
Magasugrás: 
Főleg a távolugrás, a 
hármasugrás, valamint a gátfutás 
juthat szóhoz a foglalkozásokon. 
A dobószámok közül pedig a 
súlylökés és a gerelyhajítás 
szerepelhet. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyes 
versenyszámokra 
történő felkészülés 
nem jelenti azt, hogy 
más atlétikai 
versenyszámmal való 
foglalkozás teljesen 
megszűnik. Továbbra 
is fel kell használni a 
foglalkozásokon más 
atlétikai 
versenyszámok 
mozgásanyagát. 
Alkalmazásának 
mértéke eltérő az 
egyes felkészülési 
időszakokban. A 
kiegészítő atlétikai 
mozgásanyag a 
felkészülés 
változatosságát és a 
képességek javulását 
szolgálhatja. 
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TANANYAG KÖVETELMÉNY  MEGJEGYZÉS 
Távolugrás: 
A gátfutás, a magasugrás, a 
hármasugrás, valamint a 
váltófutás képezheti a 
foglalkozások anyagát. A 
dobószámok közül pedig, a 
kalapácsvetés kivételével szinte 
valamennyi. 
Hármasugrás: 
A foglalkozásokon a gátfutás, a 
váltófutás, az ugrószámok közül 
pedig a távolugrás és a 
magasugrás, a dobószámok közül 
a súlylökés és a gerelyhajítás 
juthat szerephez. 
Rúdugrás: 
Sok versenyszám anyaga 
szerepelhet a rúdugrók 
foglalkozásain. A gátfutás, a 
váltófutás és valamennyi 
ugrószám, valamint szinte minden 
dobószám. 
Súlylökés: 
Valamennyi dobószám 
mozgásanyagát fel lehet használni 
a foglalkozásokon, de egyéb 
versenyszámok is szóba jöhetnek, 
például: a távolugrás. 
Diszkoszvetés: 
Fel lehet használni minden 
dobószám anyagát, mellettük a 
távolugrás és a magasugrás is 
szóba jöhet. 
Gerelyhajítás: 
A foglalkozásokon főleg a többi 
dobószám anyagát célszerű 
felhasználni, de mellettük a 
távolugrás és a magasugrás is 
alkalmazható. 
Kalapácsvetés: 
Főleg valamennyi dobószám 
felhasználása célszerű a 
foglalkozások keretében. 
 
Egyéb sportágak anyaga: 
- Sportjátékok. (Kosárlabda 
technikai elemek gyakorlása és 
játék. Labdarúgás technikai 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A felkészülésben az 
egyéb sportágak 
anyagának szerepe 
átalakul. Szinte teljes 
mértékben a munka 
monotóniájának 
feloldását hivatott 
szolgálni. 
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elemek gyakorlása és játék) 
- Tevékenységek a szabadban. 
(Túrázás, télen: korcsolyázás, 
szánkózás, síelés.) 
- Úszás. (A választott 
úszásnemben hosszabb táv 
leúszása.) 
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BIRKÓZÁS 
 

Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek, 6-8 év 
Cél 
- A sportolás, nevezetesen a birkózás megszerettetése 
- A rendszeres, folyamatos edzések utáni igény kialakítása 
- A fegyelem, figyelem képességének fejlesztése 
- Alkalmasság megállapítása 
- A birkózás alapvető szabályának ismertetése 
- A sportolói magatartás – életvitel kialakítása 
- Az alaptechnikák elemeinek rávezető mozgásainak ismertetése 
- Az alapvető általános képességfejlesztő mozgások megismerése 
- A kiegészítő alapsportágak legelemibb mozgásainak játékelemeinek megtanítása,  
   megszerettetése 
- A küzdősportok ABC-jének tanítása 
- Az esések, gördülések elsajátítása 

 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 

-Az ókori mitológiai birkózó 
korokról tartott regélés. 
Héraklész, Milon, magyar 
vonatkozásban Botond monda 
 
-Játékos versengések – 
fogójátékok. Váltóversenyek, 
mozgásutánzó gyakorlatokkal 
(pók, rák, medvejárás) 
 
-Az edzés közbeni egyéni és 
szelektív dicséret és jutalmazás 
eszközének megfelelő 
alkalmazása 
 
 
 
 
-Bemutató birkózással és ehhez 
kapcsolva az életkornak és a 
felfogó-képességnek megfelelő 
szóbeli ismertetés a birkózásról 
 
 
-A legegyszerűbb birkózófogások 
tanítása, gyakorlása. 
 
-A speciális birkózómozgások 
gyakorlása (hídgyakorlatok) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Értsék, élvezzék a játékos 
versengést. Tudjanak örülni az 
egyéni és csapatsikereknek, 
győzelmeknek. 
 
-Érezzék a fegyelmezett 
edzésvégzés fontosságát. 
Akarjanak magatartásukkal is 
versengeni, kiválni a többi közül. 
Tudják kezelni a sikert, de a 
kudarcot is. 
 
 
-A felkészítése útmutatóban 
szereplő birkózótechnikákat 
rendszeres időközönként 
bemutatás után megfelelően – 
kiválóan, megfelelő színvonalon 
tudják bemutatni. 
 
 
 
-A gyermek sportoló kéz 
segítségével tudjon hidalni 
legalább 20”. Tudni kell 
tornászhídba feltolva a hidat 
megtartani. Hídból kéz 
segítségével ki és vissza kell 
fordulni. Értékelés: megfelelt, 
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Testnevelési játékok 
-Fogójátékok 
-Sor-, és váltóversenyek 
 
- Természetes gyakorlatok: 
  Járás, futás: kúszás-mászás, 
különféle tárgyakon végzett 
helyváltoztatások, játékos 
küzdelmek (páros) 
 
-Utánzó játékos helyváltoztatások. 
Társas gyakorlatok 
 
Kiegészítő mozgásanyag 
- Úszás 
 
- Atlétika: - futás 
                 - ugrás 
                 - dobás 
    
Sportjátékok 
- Különféle labdajátékok 
- Tornagyakorlatok 

kiválóan megfelelt.  
 
 
- Tevékeny, aktív részvétel. 
-A sokoldalú mozgások 
koordinált, korosztályoknak 
megfelelő végrehajtása. 
 
-A páros küzdelmekben mutatott 
aktivitás.  
 
 
-Az utánzó gyakorlatok 
végrehajtásánál az ügyes mozgás 
 
 
-Heti 2 órában – az úszás 
elsajátítása 
-60-100 m-en „gyors”, 
lendületes futás. 
-Tudjon dobbantva 
elrugaszkodni 
- Tudjon mindkét karral dobni 
kislabdával, gumilabdával célba 
dobni. 
-Futball – mini pályán. Mini 
kosárlabda 
-Talajon: guruló átfordulás 
előre-hátra, tarkóállás 
   Bordásfal: fel-, lemászás, hátsó  
   függeszkedés, lábemelés 
   Mászás: rúdon  
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Évfolyam: 3-4. Korosztály: gyermek, 8-10 év 
Cél 
- A sportolás iránti igény megszilárdítása 
- A rendszeres, folyamatos edzések korosztálynak megfelelő terhelését tudják elviselni és   
  igényeljék, várják a birkózófoglalkozásokat  
- A számukra tartandó 60-70 perces edzés ideje alatt a fegyelem és az oktatás közbeni  
  figyelem a sérülésveszélyek elkerülése végett is magas színvonalú kell, hogy legyen,  
  különben nem lehet hatékonyan dolgozni 
- A grundbirkózás és a gyermekbirkózás (szabadfogás) szabályainak ismertetése - megtanítása 
- A higiénia, a tisztálkodás, az öltözködés rendjének elsajátítása 
- Az öntudatos sportolói életvitel szerinti viselkedés elsajátítása (az edző – pedagógus  
  személyes példamutatása révén) 
- A grundbirkózás technikai elemeinek elsajátítása 
- Az egyszerű, mindkét fogásnem alaptechnikai elemeinek elsajátítása  
- A speciális birkózó előkészítő gyakorlatok elsajátítása 
- A sokoldalú fizikai képességek játékos formában történő fejlesztése 
- Más sportágak kiegészítő mozgásanyagának felhasználásával képességfejlesztések  
  rendszeres alkalmazása 
- Évi legalább 3 alkalommal fizikai képességfelmérés elvégzése 
- A versenyeztetés (grundbirkózás) megkezdése 
- A teljesítményre való törekvés igényének kialakítása 
- Személyiségvonások fejlesztése: a nehézségek, a fáradtság, a fájdalom leküzdése. A kitartás,  
  a szorgalom fejlesztése. A monotónia-tűrés fejlesztése 

 
 

Tananyag Követelmény Megjegyzés 
- Történetek ismertetése 
olimpiai, világbajnok 
birkózóink pályafutásáról 
 
- A grundbirkózás versenyszerű  
  gyakorlása 
 
- Technikai képzés kötött-, 
szabadfogás és grundbirkózás 
egyszerű alaptechnikáinak 
gyakorlása 
 
 
- Az egyszerű fogás-előkészítők 
gyakorlása, elsajátítása 
 
 
 
 
Testnevelési játékok 
- Futójátékok (különféle 
testhelyzetekből  
  való rajt, sprint) 
- Fogójátékok eszközök 
segítségével 
- Küzdőjátékok: egyéni 

 
 
 
- Ismerjék és tudatosan 
alkalmazzák a grundbirkózás 
technikai és taktikai elemeit 
 
- Mindkét fogásnemben (állás és 
lenti helyzetben) a tanult technikai 
elemeket törekedjenek dinamikus 
sztereotípiák szintjére felhozni. 
 
- Karberántások, karelvezetések, 
fejelvezetések, fordított 
karlezárásból léptetések (tolás, 
húzás) pontos elsajátítására 
törekedjenek. 
 
 
- A testnevelési játékok sokoldalú 
alkalmazásával az általános fizikai 
képességek, a koordinált mozgás 
fejlesztése kiemelt fontosságú  
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küzdelmek  
  párokban, csapatküzdelmek 
- Természetes gyakorlatok: 
járás, futás nehezítve valamely 
végtag fogásával, szökdelve.   
- Utánzó játékos 
helyváltoztatások.  
  Ezeket gyakoroltassuk 
versengve, de  
  hátrafelé és oldalirányba 
történő  
  haladással is. 
- Társas páros gyakorlatok 
 
Kiegészítő mozgásanyag 
- Úszás: gyors, mell, hát 
- Atlétika: futások, ugrások, 
dobások 
- Sportjátékok: amerikai foci, 
rögbi, télen  
  jéghoki 
- Ugrálókötelezés 
- Tornagyakorlatok: talajon az  
  akkrobatika alapjai 
 
 
Hídgyakorlatok 
- Egyéni 
- Páros hídgyakorlatok 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A más sportágak kiegészítő 
mozgásanyagát sajátítsák el és 
mindegyik sportágban átlagosan 
megfelelő szint elérése alapvető 
követelmény. A kiegészítő 
mozgásanyaggal a monotóniát is 
megtörjük, ugyanakkor a 
kreativitás kialakításához kiemelt 
fontosságú  
 
 
 
 
- Tudjanak minden irányban 
dinamikusan forogni, vetődni. 
Tudjanak kéz segítsége nélkül  
legalább egy percig magashídba  
hidalni. A társas hídgyakorlatokkal 
az ellenfél hídjának rögzítését, 
tusolását tudatosan alkalmazzák. 
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Évfolyam: 5-6. Korosztály: diák 11-12 év 
Cél 
- A korosztályos birkózó versenyekre való alkalmasság elérése 
- A 70-80 perces edzéseken való hatékony, fegyelmezett, koncentrált munkavégzésre való 
alkalmasság kialakítása. 
- A győzni akarás, a versenyzés igényének magas szintű fejlesztése, de a fair play 
szellemében történő nevelés igényével. 
- Figyelembe véve, hogy ebben a korban kezdődik a mozgástanulás legkedvezőbb időszaka, 
sokoldalú, más sportágak mozgásainak integrálásával a magas szintű ügyesség elérése. 
- Mindkét fogásnem alaptechnika skálájának bővítése, pontos, precíz, tökéletes végrehajtása. 
- A fogások előkészítésének, végrehajtásának és befejezésének fejlesztése. 
- A birkózás taktikai elemeinek ismertetése, a taktikus birkózás fejlesztése. 
- A képességfejlesztések játékos - testnevelési játékok formába történő fejlesztése. 
- A kiegészítő mozgások – más sportágak gyakorlása, fejlesztése (úszás, atlétika, torna). 
- A speciális birkózó gyakorlatok (hídgyakorlatok) sokoldalú végrehajtásával a birkózó híd 
erősítése. 
- A kondicionális képességek rendszeres, folyamatos fejlesztése (gyorsaság, erő- 
korosztálynak megfelelő állóképesség). 
- A koordinációs képességek – a hajlékonyság, lazaság fejlesztése. 
- Versenyeztetés 

 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 

- A birkózás 
versenyszabályainak ismertetése  
- Szituációs küzdelmek 
alkalmazása, taktikai feladatok 
(támadó taktika) megoldása 
 
 
 
 
 
- A heti mikrociklusban (az éves 
felkészülés bármely 
szakaszában) heti egy-két 
alkalommal maximális 
edzésterhelést kell biztosítani. 
 
 
- Olimpiai-, világ- és Európa-
bajnokok nagy küzdelmekben 
kivívott győzelmeinek 
elmesélése 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Koordinációs képességek 

- Ismerjék a versenybirkózás 
célját, a győzelmek közti 
különbséget, tus - technikai tus, 
pontozásos győzelem. Tudjanak 
egy kiinduló helyzetből taktikusan 
több fogást is végrehajtani. 
Tudjanak aktívan minimális 
kockázatvállalással szoros 
küzdelemben vezetést megtartani 
és növelni is. 
- Tudjanak iramban egységnyi 
időre gyors dobásokat végrehajtani 
sorozatokban is. Tudjanak 12 
perces futást COOPER teszt 
legalább 2500-2900 m-ig 
teljesíteni. 
 
- Képesek legyenek apró sérülések 
(zúzódás-, húzódás stb.) esetén is 
teljes értékű küzdelemre. Tudják 
elviselni az esetleges bírói tévedés 
esetén való vereséget. Szoros 
küzdelemben szívből gratuláljanak 
a győztes ellenfélnek. 
Maximálisan teljes 
összképességeiket mozgósítva 
küzdjenek a győzelem 
megszerzéséért. 
 
- Tudjanak bekötött szemmel 
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fejlesztése 
-Kinesztetikus differenciális 
képesség fejlesztése 
-Térbeli tájékozódó képesség 
fejlesztése (akrobatikával 
ugrások) 
- Egyensúlyozó képesség 
fejlesztése 
- Ritmusképesség fejlesztése 
 
 
 
 
 
 
- Technikák tanulása kötött- és 
szabadfogásban állásból és lenti 
helyzetből alaptechnikák 
variációinak bővítése  
pl.: csípődobás: nyakfogással, 
derékfogással, 
hónaljfogásból: fordított csípő, 
karos csípő, 
lenti helyzetből: karfelszedés 
könyökhajlatból karzárással 
átdöntés, átfordítás, felfordítás. 
 
- Az alaptechnikai dobásokat, 
fogásokat előkészítésből (ha 
dobás) nagy ízben és a végén 
hídlezárással tust kialakítva kell 
gyakoroltatni. Ismerjék és úgy 
hajtsák végre a fogásokat, hogy 
a testtartás a dobáshoz 
szükséges izomcsoportok 
megfelelő helyzete biztosítsa a 
sikeres végrehajtást. 
 
 
 
 
A taktikus birkózásra nevelés 
- Edzésen gyakoroljanak 
különféle kialakított 
helyzetekből (pl.: keresztfogás, 
hónaljfogás, fordított 
karlezárás) 
Szőnyegszélén történő 
fogásindításokat rendszeresen 
gyakorolják. 
Gyakorolják a mérkőzésen 
előforduló kötelező 

bekapaszkodásból birkózni. 
Tudjanak pl. tarkóállásból csak 
lábbal küzdve a küzdőtárssal 
birkózni 
Tudjanak birkózó szőnyegen 
különféle ugrásokat szaltó előre, 
cigánykerékből hátra-szaltó, hátra-
flikkeket. Tudjanak egyensúlyozva 
végighaladni, pl. alacsony 
gerendán úgy, hogy a társ próbálja 
kibillenteni – lelökni (nem teljes 
erővel). Tudjanak futásban 
technikák dobásainál egyenletes 
ritmusban edzeni. 
 
- Tudjanak egy alaptechnikai 
fogást több előkészítésből, 
mozgásból, rámozdításból, 
billentéssel végrehajtani. 
Egy dobást minél több variációban 
tökéletesen végrehajtani. 
 
 
 
 
 
 
- Tudjanak tökéletes végrehajtott 
dobásokat, fogásokat úgy 
végrehajtani, hogy a végén 
kétvállra kerüljön az ellenfél.  
Legyenek tisztában a 
biomechanika 
törvényszerűségeivel, mert csak 
így lehet tiszta és hatékony a 
fogások végrehajtása. 
Tudjanak felemelt fejjel 
rogyasztott lábakkal folyamatosan 
aktív támadásokat, 
fogáskereséseket létrehozni. 
 
- Tudjanak eredményesen 
fogásokat végrehajtani különféle 
előkészítésekből 
versenyszituációban. 
A szőnyegszélén, zónában és a 
szőnyeg közepén 
bekapaszkodásból pontokat érő 
akciókat tudjanak végrehajtani.  
Az erre kijelölt célversenyen a 
megadott taktikai célfeladatokat 
minél eredményesebben hajtsák 



 202 

bekapaszkodásokat és ennek a 
helyzetnek az eredményes 
befejezését.  
Versenyeken kapjanak 
célfeladatokat, pl. csak egy 
kiinduló helyzetből, 
előkészítésből történjen  
 
- Képességfejlesztés testnevelési 
játékok   
  bevonásával: 
-- futójátékok 
-- fogójátékok 
-- mozgásutánzó gyakorlatok 
-- társas gyakorlatok 
-- sor- és váltóversenyek 
-- küzdőjátékok 
 
 
- A testnevelési játékokat 
rendszeres alkalmazásával 
játékosan a monotóniát 
megtörve hangulatjavítóként 
alkalmazzuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kiegészítő mozgások 
Atlétika:  
Futás 
Ugrás 
Dobás 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tornagyakorlatok: 
Talaj 
Korlát 

végre. 
 
 
 
 
- Törekedjenek a futójátékok 
célfeladatait a legtökéletesebben 
végrehajtani. 
- A fogójátékoknál a lehető 
legnagyobb iramra törekedjenek. 
- A mozgásutánzó gyakorlatok 
koordináció javító hatása révén a 
tökéletes dinamikus végrehajtás a 
célfeladat. 
 
- A társas gyakorlatok 
végrehajtása során követelmény a 
dinamikus irányváltás, a biztos 
egyensúlyi helyzetbe kerülés.  
Követelmény a páros együttesen 
végrehajtott gyakorlatok során a 
lehető legkoordináltabb mozgás 
végrehajtása. 
A sor és váltóversenyek 
alkalmazásának rövidtávú 
különféle futás, mozgásutánzó 
gyakorlatokat a legnagyobb 
erőbedobással hajtsák végre. 
Küzdőképesség fejlődjön, 
csapatszellem, kohézió elérése. 
A küzdőjátékok rendszeres 
alkalmazásával a versenyen való 
küzdeni tudás szintje növekedjen.  
Csökkenjen a statikus és 
dinamikus mozgások között eltelt 
idő. 
- Atlétika: COOPER teszt futásnál 
2600-3000 m-es táv teljesítése. 
Tudjanak 400 m-es távon 
sorozatban megfelelő futamokkal 
80-100 mp szintidő alatt 
teljesíteni.  
Tudjanak helyből távolugrásnál 
170-200 m teljesíteni.  
Kis medicin (2-3 km) labdával 
különféle helyzetekből 4-8 m 
közötti dobásokat produkálni 
(testsúlyt figyelembe véve). 
 
Tornagyakorlatok: 
Talaj: nekifutásból nagy ívű 
szaltókat jó tartással ugorjanak. 
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Nyújtó 
Bordásfal 
Szekrényugrás 
Mászások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportjátékok: 
Kosárlabda 
Kispályás foci 
Fejelős labdajáték 
Pókfoci (kis medicin labdával) 
 
Speciális előkészítő gyakorlatok 
 
- Fejtámasz 
 
 
 
 
- Hídba vetődés felhidalás 
 
 
 
- Hidalásból kifordulás jobbra-
balra 
 
 
 
 
 
- Hídba vetődés és vissza 
 
 
 
- Hídban forgás 
 
 
 
 
- Hídba esés kéz segítségével 
(támasz) 
 
 
 

 
Korláton: saslengés előre 10-20 
között, saslengés hátra 5-10 között 
 
Nyújtón: folyamatos lengés 
függeszkedésből, hátrakelepbe 
fellendülés. Húzódás 10-20-szor. 
 
Bordásfal: tudjanak függeszkedni 
10-30 mp., szemben tudjanak 
húzódásokat végrehajtani 4-6 db.  
Tudjanak hátsó függésből nyújtott 
lábbal lábemeléseket végrehajtani 
8-16-szor  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Karok a háton és minden 
irányban tudjon fejtámasz közben 
mozogni a fej és tudjon gördülni a 
vállakon át jobbra-balra. 
 
- Fejtámaszból magas hídba tudjon 
úgy átvetődni, hogy a karok 
legyenek rázárva a mellkasra. 
 
- Tudjanak magas hídból páros 
karral a mellkasra zárva 
fejtámaszba fordulni és vissza 
hídba, majd a másik oldalra 
kifordulni. Mindezt folyamatosan 
és tökéletes tartással 
 
- Hídból tudjanak tökéletes 
mellkasra zárt karokkal átvetődni 
mindkét lábat egyszerre lendítve. 
 
- Hídban tudjanak mellkasra zárt 
karokkal forogni mindkét irányban 
úgy, hogy visszafordulásnál minél 
magasabb helyzetben történjen a 
hidalás. 
 
- Tudjanak dinamikusan és 
folyamatosan térd előre mozdulása 
nélkül kéztámasz igénybevételével 
magas hídba esni. 
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- Tornászhídban forgás 
 
 
 
-Tornászhídban oda- és 
visszavetődés 
 
 
 
 
 
Kondicionális képességek 
fejlesztése: 
 
- Gyorsaság 
páros gyakorlatok végrehajtása 
kis ismétlésszámmal (3-4 db) 
 
- Rövidtávú futások, sprintek 
20-30 m. 
 
Erőképesség: 
Mikrociklusonként ebben a 
korban 2 alkalommal 
- Kötélmászás 
 
 
- Húzódások 
 
 
 
- Fekvőtámasz karhajlítás 
 
 
 
- Törzs izmainak erősítése.  
(Antagonisztikus izmok) 
 
 
 
 
 
 
- Combizomerő fejlesztés 
(ebben a korban nem törekszünk 
max. teljesítményre) 
Fontos terület, mert e nélkül a 
különböző birkózó dobások 
magas színvonalú hatékony 
kivitelezése lehetetlen. 
 

 
- Tornászhídban tudjanak mindkét 
irányba forogni folyamatosan és 
magas hídba. 
 
- Tornászhídban tudjanak hídból 
átvetődni kartámaszba, és 
nagyívben tudjanak visszavetődni 
magas hídba, és mindezt 
folyamatosan 6-10-szer. 
- Alaptechnika dobásai 3-4 db 
gyors, dinamikus végrehajtása, 
követelmény 10 mp alatti szint, 
főleg a közepes és kistermetűek 
esetén. 
 
- Ezen távokat optimális 
pihenőidőkkel futtatva 4-5-szöri 
ismétléssel maximális sebességre 
való felgyorsulás a követelmény. 
 
 
 
- Edzésenként, súlycsoporttól 
függően 6-8 db, az első kettőt-
hármat lehetőleg a kisebbek láb 
segítségével. 
 
- Erőedzésenként 6 sorozat 70-80 
%-os darabszámmal + 1 sorozat 
maximumra törekvés. 
 
- Edzésenként a makrociklustól 
függően 6-8 sorozat és 70-80 %-os 
darabszám, itt is egy sorozat 
maximális darabszám. 
- Lebegő ülések homorítások 
Sorozatokat kell végrehajtani 6-7 
sorozat és az ismét*** ebben a 
korban 70-80 %.  
Mivel a törzs összes izmát 
erősítjük, ezek antagonisztikus 
hatásúak, a has és hát izmait együtt 
kell erősíteni.  
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- Guggolások 
 
 
- Guggolásból felugrások 
 
 
 
- Helyben szökdelés 
térdfelrántás a mellhez 
 
- Négyütemű (fekvőtámasz 
felugrás) gyakorlat 
 
 
 
- Békaügetés (különféle távon 
és sebességgel,) 
 
 
 
- Guggolásban kaukázusi tánc  
 
 
 
- Zsámolyokon átugrás páros 
lábbal 6-10 zsámolyon. 
 
 
 
Állóképesség: 
Ebben a korban az aerob 
kapacitás fejleszthető 
hatékonyan 
 
- Úszás: iramváltásokkal, 
úszásmód váltásokkal 20-30 
perces terjedelemmel. 
 
 
 
 
 
 
- Futás: csak megfelelő 
felületen, lehetőleg salakon. 
Állóképesség-fejlesztést 
szolgáló makrociklusban, heti 3 
edzésen belül 15-20 perces 
iramváltásokkal. 
 
 
Koordinációs képességek 

- Guggolás 6-7 sorozat 70-80 %-os 
ismétlés 
 
- Guggolásból felugrás minél 
magasabbra 8-12 ismétlés 
sorozatonként 
 
- Térdfelrántás szökdeléssel a 
mellhez 15-20 mp, 6-7 sorozat 
 
- Négyütemű gyakorlatokból 10-
15 ismétlésszámmal 6 sorozatban 
dinamikusan felugorva kell 
végrehajtani 
 
- Békaügetéseket 10-12-szer minél 
kevesebb átugrásból kell 
teljesíteni, 6-8 ugrással, 6-8-szor 
kell ismételni. 
 
- Guggolásból időegységre 15-20 
mp-be minél gyakoribb dinamikus 
lábkinyújtás előre-oldalra.  
 
- Az akadályokat, zsámolyokat 
megfelelő távolságba beállítva 
tudni kell folyamatosan 
dinamikusan átugorni 
iramcsökkentés nélkül 
 
 
 
 
 
- Tudjanak folyamatos úszás 
közben úszásnemet és iramot 
váltani és az egységnyi idő alatt 
minél nagyobb távot teljesíteni. A 
makrociklus végére egységnyi 
időre esően legalább 1-2 percet 
kell javítani a ciklus elején történt 
felmérési eredményhez képest. 
 
- Tudjanak a makrociklusban 
végzett folyamatos rendszeres heti 
3-szori futások hatására a ciklus 
végén súlycsoporttól függően 
2600-3000 m-es távot teljesíteni a 
Cooper teszt felmérésekor. 
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fejlesztése érdekében a 
hajlékonyság – lazaság 
fejlesztése: 
 
- Minden edzésen az edzés 
végén 5-10 perces nyújtó-lazító 
hatású gyakorlat sorozatokat 
végeztetünk. 
 
- Csípőizületi lazaság 
 
- Törzs izmainak minden 
irányba történő lazaságának 
fejlesztése. 
 
- A váll izmainak az izületi 
mozgáshatárig történő 
elfordíthatóságának fejlesztése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versenyeztetés: 
  
- Rendszeres felmérő 
versenyeken kell részt venni. 
Évi 10-13 verseny. Fontos a 
tapasztalatokat kiértékelni. Adni 
kell célfeladatokat, melyet adott 
szituáció kialakítása után 
eredményesen kell megoldani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Terpesztett térdelésben, lábfejek 
derékszögben, oldalra helyezve 
tudják letenni a tomporukat a 
szőnyegre. Ebből tudják 
hátrahajlásból a hátukat a 
szőnyegre lehelyezni és a térd 
emelkedése nélkül visszajönni az 
eredeti helyzetbe. 
 
- Tudjanak spárgázni mindkét 
irányba, minél közelebb tomporral 
a szőnyeghez. 
 
- Tudjanak terpesztett térdelésből 
oldalra lefeszített térdekkel 
legalább 90 %-os szögben, de 
ennél 10-15 %-kal jobban 
elfordulni. 
 
- Tudjanak tornászhídban előre-
hátra, jobbra-balra magas hídban 
„lépegetni”. 
 
- Tudjanak törökülésben a lábakat 
nyakba venni. Jó ha mindkettőt 
sikerül. 
 
- Tudjanak mélybenyúlásból 3-10 
cm teljesítményt produkálni. 
 
 
- Tudjanak adott versenyeken a 
testsúlyuk alatti legközelebbi 
súlycsoportba bemérni. 
Csak 1-1,5 kg-os súlycsökkentés 
az elfogadott. 
 
- Tudjanak fogás-előkészítésből 
tökéletesen kivitelezett fogásokat 
végrehajtani. 
 
- Tudjanak hídlezárásból kétvállas 
helyzetet, tus győzelmet elérni. 
 
- Tudjanak, ha hídba kerülnek, a 
hídból kifordulni és elkerülni a 
tusveszélyt. 
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Évfolyam: 7-8. Korosztály: diák 13-14. 
Cél 
- Nagyterhelésű, de sokoldalú edzések fizikai és lélektani elviselésének fejlesztése. 
- Jó hangulatú, fegyelmezett edzéslégkör kialakítása, megszilárdítása. 
- A győzni akarás fejlesztése, a fájdalomtűrés (oxigén adóság, savasodás) elviselésének 
fejlesztése. 
- A mozgástanulásnál – a precíz finom mozdulatok – egyensúlyvesztésbe hozások skálájának   
  fejlesztése. 
- A fogások variációs skálájának bővítése, az alapvető kombinációk (az ellenfél 
védekezésének 
  függvényében) tanulása.  
- Az egyéni alkatnak megfelelő technikák kiválasztása. 
- A taktikus – offenzív küzdőmodor kialakításának kezdeti időszaka. 
- A testnevelési játékok sokoldalú alkalmazásával a monotónia feloldása mellett a versengési 
szellem    
  fejlesztése. 
- A speciális birkózó gyakorlatok (hídgyakorlatok) széles skálájának alkalmazásával a birkózó 
  hidalás erejének fejlesztése. 
- A kondicionális képességek folyamatos rendszeres fejlesztése, kiemelve a szenzibilis 
  (érzékeny) fázisokban történő erő és állóképesség fejlesztését.  
- A koordinációs képességek hatékony fejleszthetőségének szakaszai is ebben a korszakban 
  tetőznek, (pl. kinesztetikus differenciáló) 
- A rendszeres versenyeztetéssel versenyenkénti taktikai célfeladatokat elvégeztetni. 

 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 

- A fizikai és lélektani terhelés 
feloldására változatos játékos, 
sokoldalú mozgást igénylő 
bemelegítések tartása. 
 
- Az edzés végén a nyújtások – 
lazítások után motiváció növelő 
elbeszélések bajnokaink 
sportpályafutásáról, gigászi 
küzdelmeiről olimpiákon, 
világbajnokságokon. 
- Rendgyakorlatok rendszeres 
alkalmazása főleg az edzés kezdetén a 
bemelegítés során. 
 
- Könnyített edzések, sok 
váltóverseny, páros játékos 
küzdelmek minden mikrociklusban.  
 
 
 
 
 
- Az edzés végén sorakozó, rövid de 
célirányos értékelés, dicséret és 
feddés ha szükséges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tudjanak gyorsan sorakozni 
 
- Tudjanak oszlopban futás közben 
megfelelő távot tartani. 
 
- Tudjanak sorban kartávolságra 
igazodni. 
 
- A váltóversenyeken a csapatért 
mindenki adja a teljesítőképessége 
maximumát. 
 
- Az értékelést az edzés végén 
fegyelmezetten, figyelmesen 
hallgassák meg. 
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- Alakítsunk ki küzdő edzéseken 
olyan szituációkat, ahol a küzdőidő 
lejárta után addig megy a küzdelem, 
amíg valaki nem hajt végre 
értékelhető akciót, és ezzel ő lesz a 
győztes. 
 
 
- Lenti helyzetben mellkas rögzítése 
páros karral és időegységre – a 
védekező préseléssel és előre-hátra 
elmozgással védi, ez növeli a 
tűrőképességet és a szorítás fájdalmát 
is el kell viselni. 
 
- Mozgástanulás képességének 
fejlesztése 
 
- Egy technikai elem – egy fogás 
többféle előkészítésből való 
gyakoroltatása. 
 
 
- A stabil statikus helyzetbe lévő 
ellenfél egyensúlyi helyzetből való 
kimozdítása különféle megfogásokból 
félkörben ellépve – váltás a másik 
oldalra és onnan félkörben ellépve 
kibillentés az egyensúlyi helyzetből.  
 
- Fejlefogás lefelé húzás 
összenyomva – váltás ellentétes 
irányba hátrafelé döntve az ellenfelet. 
 
- A 13-14 éves kornak megfelelő 
technikai elemek megtanulása kötött 
és szabadfogásban. 
 
- Az alaptechnikák dobása, fogása 
mellett már ugyanolyan fontos a 
védekező technikák gyakorlása. 
 
- Minden fogást mindkét 
fogásnemben gyakorlás során 
tanuljanak meg védeni. 
 
- Megelőző védekezés bontással és 
váltás fogás előkészítésre. 
 
- Fogásindítás védése lelépéssel, 
belegyorsítással, hátraugrással stb.  
 

- Legyenek képesek egy-egy 2x3 
perces küzdőmérkőzés után fáradtan, 
oxigén hiányos helyzetben 
koncentrálni a határterhelés zónája 
felé tolni a terhelési szintjüket és így 
kiharcolni a győztes akciót. 
 
 
- Tudjanak az erősebb edzőtárs 
szorításában is akarni, elmozogni és 
kicsúszni a szorosra rögzített 
megfogásból. 
 
 
 
- Tudjanak jelenleg még a 
tananyagba leírt, de még jó néhány 
hasonló egyensúlyvesztést 
létrehozni.  
 
Legyenek képesek teljes erőből 
egyik irányba húzni az ellenfelet és 
tudjanak ebből az ellentétes irányba 
billenteni, dönteni az ellenfelet.  
 
 
 
 
 
 
- A tökéletes előkészített, nagyívben 
dinamikusan dobott, lezárt fogásokat 
kell elsajátítani. 
 
- Minden tanult fogás, dobás 
egyszerű de hatékony védését el kell 
sajátítani.  
 
- A tanult fogást ha már jó a támadó 
technika, tudjanak védeni is. 
 
- Tudjanak váltani védésből 
ellentámadásra. 
 
- Tudjanak úgy odaállni, hogy a 
fogásindítást ellépéssel, társ 
egyensúlyvesztésével tudják védeni. 
 
 
- Tudjanak dobni indításról lelépni a 
dobóról és ebből kontradobást 
végrehajtani. 
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- Dobások védése kontra dobással. 
 
- Tanulják a fogásokat mindkét 
irányba végrehajtani. 
 
Technikai tárház variációs skálájának 
bővítése 
 
- Válldobás: állva, térdelve 
 
- Aláfordulás, túlfordulással, alkarra, 
fejre fogásból  
 
 
 
 
- Kardobás:  alkar rögzítésből, 
karelzárásból, fejre fogásból 
 
- Hátraesés: keresztfogásos, fordított 
karlezárásból, fordított csípőből, 
kétkaros, páros hónaljból 
 
- Csípődobások: nyakcsípő, 
derékcsípő, fordított csípő, karoscsípő 
 
 
 
 
- Derékra támadások: karberántásból, 
fejjel karelvezetés, páros hónaljból, 
fordított csípő befogásból, fordított 
karlezárásból. 
 
Lenti helyzet: 
- Karfelszedés – kocsizással, 
átfordítás, átdöntés, felfordítás 
 
 
 
 
 
 
- Felfordítások: derékfogás, 
mellkasfogás, karkulcsból, 
karrátolásból egy karral hosszan 
átnyúlásból. 
 
Nevezett technikákat az ellenfél 
védekezésének függvényében 
készítjük elő és hajtjuk végre. 

 
- Tudják a fogásokat mindkét 
oldalirányba végrehajtani.  
 
 
 
 
- Tudjanak vállra, fejre, hónaljra 
kinyúlásból válldobást végrehajtani 
állva és térdelve is. 
 
- A túlfordulásokat tudják a nevezett 
helyzetekből úgy végrehajtani, hogy 
a védekezés esetén és többféle 
módon pontot érő akciót hajtsanak 
végre. 
 
- A kardobások variációit nagyívben 
dobják. 
 
- A hátraeséseket teljesen szorosan a 
két test közötti rés nélkül nagyívben 
dobják.  
 
- Csípődobások variációit a többféle 
előkészítés ellenére dinamikus 
befordulásból felfelé dobják, és úgy 
zárják, hogy a tust meg lehessen 
ítélni.  
 
- A derékra támadások dinamikusan 
legyenek végrehajtva, ügyelve a 
törzs, a fej, a testtartás és a lábak 
helyzetére. 
 
 
- Karfelszedéseknél többféle módon 
fejjel betámasztva, könyökhajlatban, 
csuklóra fogásból tudják a kart 
felszedni és onnan a védekezéstől 
függően a felsorolt variációs 
lehetőségek közül a 
legalkalmasabbat hajtsák végre. 
 
- Felfordításokat a felsorolt 
befogásokból tudjuk jobbra-balra, de 
nagyívű hídon át végrehajtani. 
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Az egyéni alkatnak megfelelő 
technikák kiválasztása és nagyobb 
arányú gyakorlása 
 
- A technikai képzést szolgáló 
edzéseken az edzésterjedelem 20-30 
%-ban mindenki a saját egyéni 
alkatának megfelelő technikákat 
gyakorolja, lehetőleg váltott 
ellenfelekkel és szituációs 
birkózással. 
 
- Offenzív küzdőmodor 
kialakításához taktikai feladatok 
megoldása küzdő edzéseken 
szituációs birkózás közben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Testnevelési játékok alkalmazása a 
monotónia feloldására és versengési 
szellem fejlesztése érdekében.  
A technikai képzés időszakában az 
idegi fáradtság jeleinek észlelésekor 
kell alkalmazni úgy, hogy akár az 
edzéstervet is felborítjuk. 

 
 
 
 
- Tudjanak folyamatosan többféle 
előkészítésből az egyéni 
technikájukból minél több variációt 
tökéletes szinten végrehajtani, de az 
ellenfél védésének függvényében 
tudjanak kombinációt is 
végrehajtani. 
 
- Tudjanak bekapaszkodásból 
kedvezményezettként 20 mp-en 
belül értékelhető akciót végrehajtani. 
 
- Tudjanak bekapaszkodásból nem 
kedvezményezettként 1 percen 
keresztül fogást tartani úgy, hogy az 
ellenfél hónalja alá be tudják tolni a 
vállat. 
 
- Tudjanak fordított karlezárás 
befogásával 20 mp alatt akciót 
végrehajtani. 
 
- Tudjanak hónaljfogásokat 
kialakítani és ebből tudjanak páros 
hónaljra váltani és akciót 
végrehajtani 20-25 mp-en belül. 
 
- Tanulják meg a zónában hogyan 
kell támadóként, de védekező 
szituációban is lefelé fordulva és a 
kifelé háttal álló ellenfelen akciót 
(derékra támadást) végrehajtani. 
- Parterből tudjanak emelésből 
felfordításra váltani. 
 
- Tudjanak a zónában védekezés 
közben bennmaradva kivédekezni. 
 
- Tudjanak a zónában kifelé 
kockázatot vállalva akciót 
végrehajtani. 
 
- A csapatszellem erősítése a 
társakért – a győzelemért, teljes 
erőbedobással tudjanak küzdeni. 
Tudjanak őszintén, jókedvvel, akár a 
határterhelésig küzdeni. 
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- A hídgyakorlatok skálájának 
szélesítése a birkózóhíd erősítése.  
 
 
- Tornászhíd gyakorlatok 
 
 
- Páros hídgyakorlatok 
 
 
 
 
- Hídlezárások 
 
 
 
 
- Hídban maximális izületi 
mozgáshatárig feltolva a hidat 1-2 
percig is megtartani a magas hidat. 
 
- Hídra ülések közben a hidaló 
leengedi-feltolja (magasra) a hidat. 
 
 
- Kéz segítsége nélküli hídba esések. 
 
 
Kondicionális képességek fejlesztése 
 
- Állóképesség fejlesztés 
 
- Futás: Cooper teszt, váltott iramban 
3000 m, salakon. 
 
- Úszás: 20-30 perces folyamatos 
úszás váltott úszásnemben és 
iramban. 
 
 
- Kerékpár: folyamatos, váltott 
iramban történő 1 órás kerékpározás, 
lehetőleg dombos terepen. 
 
 
Erőfejlesztés: 
 
- Karerő fejlesztés – húzódás, tolódás, 
kötélmászás 
 
 

 
- Tudjanak legalább 2 percig 
folyamatosan tornászhídban forogni, 
vetődni oda-vissza.  
 
- Tudjanak tornászhídban lépegetni 
előre-hátra, jobbra-balra. 
 
- Tudjanak páros hídgyakorlatokat 
(összekapaszkodásból vetődések 
váltva) koordináltan, folyamatosan 
végrehajtani. 
 
- Tudjanak hídlezárásból csekély 
ellenállás ellenében kifordulni, és az 
ellenfelet átvinni a hídon, és ott 
lezárni, hidaltatni. 
 
- Tudjanak hidalni az izületi 
mozgáshatárig feltolva a hidat 1-2 
percig mozdulatlanul. 
 
- Tudjanak hidalni a társ ráülésével 
magasra feltolva és leengedve a 
hidat 40-60 mp-ig. 
 
- Alapvető, hogy sorozatban 5-10 db 
hídba esést tudjanak végrehajtani. 
 
 
 
 
 
- Futás: súlycsoporttól függően 
2500-3100 m közötti Cooper 
eredmények. 
- Úszásban a makrociklus végére az 
első felméréshez képest 2-3 perces 
javulás a folyamatos 30 perces 
úszással. 
 
- Kerékpározásnál tudjanak minden 
5 perc után 1 percet teljes iramban 
tekerni. A pulzusszámnak 180-190-
et kell elérni. 
 
 
 
- Tudjanak 15-30 db húzódást max. 
végrehajtani.  
- Tudjanak 10-30 tolódást max. 
végrehajtani. 
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- Mély-hátizom fejlesztés, hasizom 
fejlesztés 
 
 
 
 
 
- Homorítások, folyamatosan emelve 
a végrehajtások darabszámát. 
 
- Folyamatos homorításban ellentétes 
láb-kar emelés, karnyújtás, 
visszahúzás, kar oldalsó 
középtartásba, láb terpeszben tartása 
folyamatosan 40 mp-től 80 mp-ig. 
 
- Dinamikus comberő fejlesztő 
gyakorlatok,  helyben szökdelés 
térdfelrántással a mellkashoz 
 
-guggolásból felugrások 
 
 
-guggolásból terpesztésbe felugrás 
 
 
 
 
-békaügetések előre kitartott 
medicinnel. 
 
 
 
Koordinációs képességek fejlesztése: 
A legintenzívebb szakasz 13-14 
évben történik. 
A kinesztetikus differenciáló 
képesség fejlődése legkorábban 
fejeződik be.Kiemelten kezelve ebben 
az életszakaszban az éves 
edzésmunkában. 
 
Akrobatikus ugrások nehezített 
körülmények között. 
 
 
- Birkózás bekötött szemmel. 
 

- Tudjanak függeszkedve legalább 
egyszer kötélre mászni. A legjobbak 
talajérintés nélkül kétszer is. 
 
- Tudjanak dinamikusan, 
folyamatosan 30 db homorítást 
végrehajtani. 
 
- Tudjanak folyamatosan legalább 
40-60 db lebegőülést végrehajtani 
folyamatosan.  
 
- Tudjanak legalább 80 mp-ig 
homorítás tartásában ellentétes kart-
lábat emelni folyamatos ütemben. 
 
 
 
 
- Tudjanak 30 mp-en keresztül 
helyben térdfelrántással a 
mellkashoz felugrani. 
 
- Tudjanak folyamatosan 1 percen 
keresztül guggolásból felugrani. 
 
- Tudjanak 6-10 db dinamikus 
felugrást végrehajtani, guggolásból 
terpesztésbe, az oldalsó 
középtartásban lévő tenyérbe 
belerúgva. 
 
- Tudjanak a 12 m-es szőnyegen át 
oda-vissza folyamatosan 
medicinlabdát derékszögbe kitartva 
békaügetésbe átugrálni, kinél 
kevesebb ugrásból. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tudjanak mélybe ugrani test 
fordulattal hátrafelé, szaltóval előre-
hátra, ugyanezt behunyt szemmel is. 
 
- Tudjanak bekötött szemmel 
birkózni. 
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- A térbeli tájékozódó képesség 
fejlesztése 
 
- Hátrafelé híd irányban történő 
mozgások fejlesztése. 
 
 
 
 
 
Rendszeres versenyeztetés 
- Taktikai célfeladatok tanulása. 
 
- Szituációs célfeladatok 
megoldásának gyakorlása. 
 
 

- Tudjanak flikkeket folyamatosan 
ugrani.  
 
- Tudjanak hídba esésből érkezés 
előtt teljes fordulatot tenni, és 
bukfenccel befejezni. 
 
- Tudjanak legalábbis a kisebb 
súlyúak csavarszaltót ugrani 
szivacsgödörbe. 
 
Évi 15-20 versenyen való részvétel.  
 
- Tudjanak támadó technikákat 
előkészíteni és végrehajtani a 
zónából kifelé. 
 
- Tudjanak fogás-előkészítéseket 
bontani és ebből váltani támadó 
technika előkészítésére. 
 
- Tudjanak bekapaszkodásból 
zónában kimozgatni az ellenfelet, és 
kifelé eldobni. 
 
- Tudjanak, ha szétszakad a 
kapaszkodás, ebből páros hónaljra 
váltani.  
- Parterból tudjanak küzdelemben 
felállni és szembefordulni az 
ellenféllel. 
- Képesek legyenek egy-egy 
versenyre adott taktikai 
célfeladatokat betartani és ebből 
eredményes fogásokat végrehajtani. 
 

 



 A KARATE sportág tantervi képzésének stratégiai alapjai 
Ajánlás a küzdősport és önvédelmi tanterv követelményrendszeréhez 

 
 
Magyarországon jelenleg a karate sportági oktatás-képzés, a közoktatástól függetlenül 

megjelenő és szerveződő társadalmi tevékenység. 

Ezen kíván változtatni a NUPI - val egyetértésben a Magyar Karate Szakszövetség. 

 

A tantervet a Magyar Karate Szakszövetség megbízásából készítette: 

  Kozma Erzsébet   6. Dan, karate szakedző 

      a MKSZ Edzői Bizottságának elnöke  

  Kálóczi József      4. Dan, testnevelő tanár, karate szakedző…….. 

     a MKKSZ  Edzői Bizottságának elnöke 

 

A tanterv alapvető céljai közé tartozik: a fiatalok agresszivitás-szabályozása, a tisztelet, a  

megbecsülés, az udvariasság, az akaraterő, a teherbíró képesség, a belső fegyelem kialakítása.  
 
Alapvető kritérium az életkori fogékonyság, a tanulási hatékonyság szerinti oktatás. 
 A küzdőjellegű gyakorlatokkal tökéletesedik a diákok izomzata, csontozata és nő a teherbíró 

képességük, önbizalmuk. Fizikai erejük, állóképességük, gyorsaságuk növekszik, reflexeik, 

ügyességük szemlátomást javul, teljes komplex fejlődésen mennek át. Kreativitásuk 

növekszik, agresszivitásuk átalakul, ellenségképük ellenfélképpé változik, és sikerorientált 

személyiséggé válnak.  

A helyes ítéletalkotás, az önismeret, a szituációs helyzetek, a helyzetmegítélés, a helyes 

magatartás kiválasztása, a cselekvés biztonsága, mind-mind igen fontos képessége kell, hogy 

legyen a felnövekvő nemzedéknek. 

Tehát a karate, mint küzdelmi/önvédelmi mozgásanyag magas szintű képességfejlesztést és 

jellemformálást biztosít, továbbá alkalmas arra, hogy olyan fizikai alapot, mozgáskultúrát és 

belső értékeket adjon, amelyre bármely sportág alapozhat fiúknál és lányoknál egyaránt. 

A karatét, ezt a keleti alapokon nyugvó gyakorlatrendszert, a hagyományos tiszteleten alapuló 

keleti filozófia és a nyugati gondolkodás ötvözése: a fizikai és szellemi tényezők egy 

harmonikus egységben történő felfogása, oktatása és alkalmazása teszi vonzóvá.  

 
 
 



Tantervi céljaink: 

• A tanulóifjúság érdeklődésének felkeltése a sportág fizikai és szellemi értékei iránt 

• Megismertetni és megszerettetni a sportág mozgásanyagát, történetét és filozófiáját 

• Biztosítani az alapvető technikai és taktikai ismeretanyag elsajátítását és az általános, 

valamint a sportág specifikus képességek fejlesztését 

• Biztosítani a karate sportág folyamatos és magas szintű utánpótlását 

• A testkultúra részeként a különböző szinteken elvárható mozgásműveltség beépítése a 

karatéka személyiségébe. 

• Egy egész életre szóló életmód kialakítása 

• A magyar sajátosságoknak megfelelő nevelési cél kiválasztása (figyelembe véve a 

nemzetközi sportági realitásokat, tényeket, stb.). 

• A cselekvőképes tudás, a célnak és körülményeknek megfelelő, a változásokra 

azonnal reagálni tudó mozgásszabályozás. 

• Más sportágakkal is keresni a kapcsolatot a hatékonyabb sportági tudásfejlődés és 

sportolói személyiségfejlődés érdekében. 

• Jól megválasztott, hozzáértő sportági képzés (speciális sajátosságaiból fakadóan), 

mely kiemelten fejleszti a fiatal sportolók versenyszellemét, győzni akarását 

• A mindennapi társadalmi lét és a sportszerű viselkedés normái szerint fejleszteni a 

fiatal emberek szocializálódását. 

 

 



 
1-2. évfolyam (6-8 évesek) 
 

Általános célok: 

• Sokoldalú képzés  

• A helyes testtartás megalapozása 

• Fegyelem, figyelem képességének fejlesztése 

• Előkészítő mozgások ismerete (rendgyakorlatok, szabadgyakorlatok) 

• Általános képesség fejlesztő mozgásformák megismerése 

• Alapvető mozgáselemek, mozgásformák (járás, futás, ugrás, mászás,) megtanítása 

• Motorikus képességek életkornak és egyéni adottságoknak megfelelő fejlesztése  

• Differenciális mozgásérzékelés és gyorskoordináció tökéletesítése 

 

Sportági célok: 

• A karate sportág megismertetése a gyerekkel (mítoszok, hősök stb. mese elemek) 

• A sportág megszerettetése 

• A sportágra vonatkozó viselkedésnormák megtanítása 

• Ismerkedés a küzdősportok mozgásformáival (judo, birkózás stb.)  

• Karate sportághoz kapcsolódó előkészítő mozgásformák (járás, futás, a talp különböző 

részein, a kéz, az ujjak különböző feszítése, tartása,…) 

• Test-test elleni küzdelem vállalása (egyszerű küzdőjátékok, húzások, tolások) 

• A koordinációs fejlődésmenetnek megfelelően, a küzdelemre képessé tevő: ütés, rúgás 

és védés egyszerű technikáinak megtanítása helyben és mozgásban (durva 

koordinációs szint) 



1-2. évfolyam (6-8 évesek) 
 

Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
A külsőségek (a rendezettség,  
a rend, fegyelem, tisztaság) 
beépítése a mindennapi életbe 
 
 
A testi képességek fejlesztése, 
a testtartási rendellenességek 
kialakulásának megelőzése, 
helyes testtartás kialakítása, 
a mozgáskoordináció 
fejlesztése. A szervezet 
bemelegítése, előkészítés az 
órai munkára. 
 
Egyensúlyérzék fejlesztése 
 
 
Természetes mozgásformák: 
- járás, futás, ugrás, dobás stb. 
magas szintű összekapcsolása. 

 
 
 
Kondicionális és koordinációs -
- képességek átlag fölé emelése 
- gyorserő, ritmusképesség, 
mozdulatgyorsaság, reagálási 
képesség (látás) 

- figyelem 
- önbizalom 
- győzelem, kudarc elviselése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gimnasztika: 
Általános és sokoldalúan képző 
gimnasztikai gyakorlatok 
Rendgyakorlatok, 
szabadgyakorlatok 
 
Különböző testhelyzetek 
(nyújtott állás, zsugorülés,…) 
kartartások (mély, magas, 
oldalsó, fejhez, vállhoz,…)  
és kargyakorlatok (lendítés, 
körzés,…) végeztetése. 
Nyak (hajlítások, fejkörzés), 
törzs (hajlítás, döntés,…), 
lábgyakorlatok. 
Járás tornapadon 
Mászás bordásfalon 
- járások, futások padon, 

felfordított padon, 
vonalakon 

- ugrások padon (nyuszi 
ugrás, béka ugrás, sánta 
róka) 

- szökdelések, ugrások 
zsámolyon  

- forgások, szökdelések 90-
180 º-os fordulattal 

 
Járás: különböző sebességgel  
a talp külső,-belső éleken, 
sarkon és lábujjhegyen. 
 
Futás: rövid távú 10-30m 
szubmaximális 
50-1000 m saját tempójú futás 
 
Gyors indulási, irányváltoztatási 
gyakorlatok, jelre indulások 
Játékos vetélkedők, sor- és 
váltóversenyek 
 
Fogójátékok: 
- páros fogó 
- halász fogó 
- elefánt fogó 
- pókfogó 

 
A tanulók legyenek képesek 
a tanult gimnasztikai 
gyakorlatokat bemutatás után 
elvégezni. 
 
 
 
 
 
Segítséggel különböző 
egyensúlygyakorlatokat 
végrehajtani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Járás közben különböző 
gyakorlatokat végrehajtani. 
 
 
-30 métert szubmax. iramban 
lefutni 

-1000m saját tempóban futni 
 
 
 
 
 
 
- versenyeket élvezettel 
játszani 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiegészítő sportok 
 

Torna sport alapvető 
mozgásformái 
 
 
 
 
 
 
Úszás, vízbiztonság kialakítása 
 
 
 
A téli természetben való 
mozgás megszerettetése. 
Síelés, alapelemek 
 
 
Judo, előkészítő mozgásformák 
kialakítása 
 
 
 
 
Esések elsajátítása: legyen 
képes minden helyzetből 
sérülésmentesen esni 
 
 
 
 
Balesetmentesen küzdeni 

 
Szökdelések, ugrások: rövid 
ideig, kis távolságra egy-két 
lábon 
 
 
Dobások: kis és nagylabda stb., 
Lökés, vetés, hajítás egy és két 
kézzel állásból elemi ismerete 
 
Célzás: álló és mozgó tárgyra és 
társra 
 
Átfordulások: 
- bukfenc előre, hátra 
Egyensúlyi elemek: 
- tarkóállás, fejállás 
- mérlegállás 
Speciális hajlékonyság: 
- spárgák (csípőizület) 
 
Vízhez szoktatás 
Mélyvízhez szoktatás 
 
 
 
 
Hóhoz és léchez szoktatás 
 
 
 
 
Páros küzdőgyakorlatok 
térdelésben, állásban 
(szőnyegen) 
 
Kúszások, mászások a 
szőnyegen 
Tolások, húzások különböző 
testhelyzetekben 
Fekvő helyzetben, egyedül és 
társ segítségével, minkét 
oldalról, magasabb súlyponti 
helyzetekből 
 
Küzdőjátékok és versenyek 
állásban 
Páros vállfogásból tolások, 
húzások 6x6m területen 

 
Alapvető ugróiskolai feladatok 
saját tempóban végrehajtani 
 
 
 
Kidobós versenyek vagy 
medicinlabdára, zsámolyra 
célba dobni 
 
 
 
 
Átfordulásokat biztonsággal 
végrehajtani 
 
Egyensúlyi állapotot 3-4sec 
megtartani 
A nyújtó gyakorlatokat 
segítséggel végrehajtani 
 
Víz alá merülni, levegőt 
kifújni, hason, háton siklani 
Úszólapot használni, 4-6m 
végigúszni 
Fal mellett egy hosszt 
végigúszni 
Hóemberépítés, hógolyózás, 
szánkózás, síelés 
alaptechnikái, balesetvédelem 
és az önfeledt játék öröme 
 
A tanulók legyenek képesek a 
gyakorlatokat élvezettel és 
sérülésmentesen végezni 
 
Helyes végrehajtással, saját 
tempóban végezni 
 
Sérülés elkerülésére alkalmas 
testhelyzetet alkalmazni 
Esések alkalmazása játékokban 
 
 
Legyenek képesek küzdeni, a 
feladatokat a sérülés veszélye 
nélkül végrehajtani. 
 

 



1-2. évfolyam (6-8 évesek) 
 

Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
Speciálisan a karatéhoz 
kapcsolódó előkészítő 
mozgásformák magas szintű 
kialakítása 
 
A diákok számra váljon 
természetessé a test-test elleni 
küzdelem 
- Küzdőszellem kialakítása 
- Akaraterő fejlesztése 
- Önbizalom alakítása 
- Önuralom fejlesztése 
- Győzelem és a kudarc 
elviselése 
- Sportszerű viselkedés 
kialakítás 
 
 
Az alap technikák végrehajtása 
a megfelelő magasságban 
 
 
 
Küzdőalapállás  
Alapvető elemeinek elsajátítása 
- küzdelem egyes helyzeteinek 
megfelelő küzdőmozgások 
alapszintű elsajátítása 
- térbeli tájékozódó képesség, 
test komplex koordinációja 
- támadó és védő feladatok 
 
 
Alaptechnikák: helyben, 
mozgásban 
- alapvédések 
- alapütések 
- alaprúgások 
 
 
 
 
 
 
 

KARATE 
Eszközzel és eszköz nélküli 
küzdőgyakorlatok 
(medicinlabda, bot, kötél és 
labdás gyakorlatok) 
 
Karbirok 
Lábbirok 
Piros pacsi 
Érintőjáték 
Reakciójátékok 
 
 
KIHON: a technikák halmaza 
A három magassági szint 
megtanítása: 
- jodan (felső, fej) 
- chudan (közép, törzs) 
- gedan (alsó, öv alatt)  
 
Alapállásban, egyéni és páros 
gyakorlatok 
 
Alaptechnikák, kötött 
mozgásformákban: 
 
Állások és lépések (dachik): 

a) heisoku dachi 
b) musubi dachi 
c) heiko dachi 
d) zenkutsu dachi 
e) kokutsu dachi 
f) nekoashi dachi 

 
Védések (uke): 

a) age uke 
b) soto ude uke 
c) gedan barai 
d) uchi uke 

 
 
 
 
 
 
 

 
Legyen képes: gyakorlatokat 
élvezettel és sérülésmentesen 
végezni 
 
Helyes végrehajtással, saját 
tempóban végezni 
Legyen képes küzdeni 
 
Sérülés elkerülésre alkalmas 
testhelyzetet alkalmazni 
Esések alkalmazása játékokban 
 
A támadó és védő technikák 
irányainak ismerete 
 
 
Alaptechnikák elemi ismeretét 
alkalmazni durvakoordinációs 
szinten, balesetveszély nélkül 
 
Egyszerű, max. 1-2 technika 
ismerete, egyszerű (állások) 
mozgásformákban 
 
Alapmozgás elemi szinten való 
végrehajtása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A technikák, gyakorlatsorok 
pontos végrehajtása, a 
gyermekvizsga I-II-III 
fokozatának megfelelően. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A támadó és védekező 
technikák biztonságos 
végrehajtása párban, előre és 
hátra haladással 
 
 
 
 
Egy alapfokú formagyakorlat 
(kata) elsajátítása 
 

 
Támadások: 

a) kézzel: 
- jodan tsuki   
- chudan tsuki 

 
b) lábbal: 
- mae geri 
- mawashi geri 

 
Felállás (kéz-láb helyzete), 
mozgások, egyensúly helyzetek 
 
Bokszlépés, zenkutsu dachi: 
előre, hátra, oldalra és rézsút 
 
KUMITE: páros gyakorlat 
 
Gohon kumite: 5 lépéses 
támadás-védekezés 
Sanbon kumite:  3 lépéses 
támadás-védekezés, különböző 
technikákkal. 
 
KATA:  formagyakorlat 
 
Taikyoku Ichi, Ni. 
Alapfokú, gyermek 
formagyakorlatok 
(elemi szintű 20 lépéses) 
 
 
 

 
Partnerrel és partner nélkül 
mozgásban végrehajtani 
A tér minden irányában a 
mozgásformák alapszintű 
végrehajtása 
 
 
 
 
Legyen képes küzdeni sérülés 
veszélye nélkül 
Ismerje és alkalmazza a helyes 
technikai végrehajtást, 
szabályismeret 
 
A páros gyakorlatok 
legegyszerűbb mozgásos 
végrehajtása, különböző 
támadó és védekező 
technikákkal is. 
 
 
 
Térlátás, térérzék kialakítása 
Az egyensúly megtartása 
forgás közben is. 
A technikák, lépések, forgások 
összekapcsolása 
Az egyensúly megtartása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.-4. évfolyam (8-10 évesek) 
 

Általános célok: 

• A mozgástanulás virágkora 

• Tökéletességre való törekvés 

• Akaraterő fejlesztése 

• Önuralom, önbizalom fejlesztése  

• Győzelem, kudarc elviselésének képessége 

• Alapvető szabályok, balesetvédelem megismerése 

• Egészséges küzdőszellem és versenyszellem kialakítása 

• Váratlan helyzetekre gyors, célszerű reagálási képesség kialakítása 

• Kondicionális és koordinációs képességek (ritmus, egyensúly, térbeli és időbeli 

differenciálás) átlag fölé emelés. 

• A mozgásgyorsaság jelentős javítása 

• Az aerob állóképesség fejlesztése 

• Alapvető elsősegély elsajátítása (zúzódás, rándulás, ficam, ájulás) 

 

Sportági célok: 

• A sportág adta speciális lehetőségek felhasználásával biztosítani a sportolók sokoldalú 

személyiségfejlődését. 

• Az értékes személyiségvonások mint:  a nehézségek leküzdése, kudarctűrés, kitartás, 

monotónia tűrés fejlesztése. 

• A sportági alkalmasság megállapítása 

• A helyes állások és az abból történő lépések, csusszanások, kitérések, forgások 

megtanítása egyensúlyvesztés nélkül.  

• Kézzel és lábbal alkalmazható támadó, védő technikák repertoárjának bővítése 

• Egyéni taktikai feladatok: ellenféllel szembeni támadó és védő alapmozgások 

• Küzdőtéren célszerű alapmozgások és helyezkedések 

• Alapvető megelőzések és másodszándékú technikák elsajátítása 

• Felkészülés a versenyzésre (diákolimpia) 



• 3.-4. évfolyam (8-10 évesek) 
Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
A bemelegítés fontosságának, 
az órai munka előkészítésének 
tudatosítása. 
A külsőségek (a rendezettség, 
a rend, fegyelem, tisztaság) 
beépítése a mindennapi életbe 
A fizikai képességek szintjének 
emelése. 
 
Természetes mozgásformák: 
- futás, ugrás, dobás stb. 
összekapcsolása magas szintű 
kialakítása 
 
 
Kondicionális és koordinációs 
képességek átlag fölé emelése 
kiemelten a gyorserő, továbbá 
állóképesség, ritmus, 
mozdulatgyorsaság, reagálási 
képességek köre 
 
Az állóképesség magasabb 
szintre emelése 
Legyenek képesek különböző 
kiindulási helyzetekből is gyors 
iram-és irányváltoztatásra. 
 
Figyelem fejlesztése 
Tökéletességre törekvés 
 
Önbizalom alakítása 
Győzelem és a kudarc 
elviselése képességnek 
kialakítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gimnasztika: 
Rendgyakorlatok, 
szabadgyakorlatok. 
Minden izomcsoportra kiterjedő 
4 és 8 ütemű bemelegítő 
gyakorlatok végrehajtása 
A mozgásügyességet, 
koordinációt fejlesztő egyéni és 
páros gyakorlatok, 
- járások, futások, ugrások 

padon, felfordított padon, 
ferde padon 

- szökdelés padon, zsámolyon 
- szökdelések 90-360 º-os 

fordulattal 
 
Jelre indulások: 
Állórajt 
Térdelőrajt 
 
Gyors indulási, irányváltoztatási 
gyakorlatok, jelre indulással 
 
Futások:  
- iram és irányváltoztatással, 
- futás közben akadályok 

legyőzése 
- padra való fel- lelépés, 

átugrás fölötte, átbújás 
kifeszített kötelek alatt stb. 

 
Rövidtávú vágta: 10-40m 
Gyors futások és 
irányváltoztatások 10-80m 
 
Lányok 60-3000 m 
Fiúk      60-5000 m 
 
Gyors indulási, irányváltoztatási 
gyakorlatok, jelre indulással 
 
Szökdelések, ugrások rövid 
ideig, kis távolságra egy és két 
lábbal 
 
 
 

 
Edzői bemutatásra, majd 
utasításra gimnasztikai 
gyakorlatokat végezni. 
 
 
 
 
 
Legyenek képesek alacsony 
padon, zsámolyon járni, futni, 
különböző gyakorlatokat 
végrehajtani 
 
 
 
Legyenek képesek különböző 
testhelyzetekből saját vagy 
külső jelre dinamikusan 
elindulni, pl. fekvésből, 
ülésből, térdelésből és állásból 
 
 
 
Tudjanak különböző iramban 
is tartósan futni, legyenek 
képesek irányt változtatni.  
 
 
 
 
Min. 40m-t szubmaximális 
iramban futni 
 
 
Lányoknak és a fiúknak saját 
tempóban lefutni az adott 
távokat 
 
 
 
Dinamikusan elugrani és 
felugrani 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiegészítő sportok 
 

Torna sport alapvető elemeinek 
kialakítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úszás, gyorsúszás 
technikájának elsajátítása, vízi 
játékok 
 
 
havas játékok megszerettetése 
 
 
 
Judo,  
Esések, küzdő felállásból 
sérülésmentes esések 
elsajátítása 
 
Elsősegély alapszintű 
elsajátítása 
 

 
Távol és magasugrás helyből és 
nekifutásból 
Ugró és futóiskola gyakorlatok 
Ugráló kötelezés 
Kétkezes dobások 
medicinlabdával (1 kg), lökés, 
vetés, hajítás 
 
Kötélmászás: kéz-láb kulcs 
Függeszkedés 
Fekvőtámasz: 
Mellső karhajlítás-nyújtás 
Hátsó karhajlítás-nyújtás 
 
 
Átfordulások: 
Cigánykerék, kézállás, 
hídgyakorlatok, bukfenc előre-
hátra 
Egyensúlyi elemek: 
Kézen állás fal mellett, társ 
segítségével 
Séta, futás tornapadon nyitott 
majd csukott szemmel 
Séta előre –oldalt - háttal 
fordított tornapadon 
 
Láb és a kartechnikája 
 vízi játékok 
 
 
 
Iskolagyakorlatok, havas 
játékok (hógolyózás, hóember 
építése) 
 
Állásból egyedül és társ 
segítségével, minkét oldalról, 
lábseprésekből adódó 
súlypontvesztések gyakorlása 
 
Eszmélet ellenőrzése, a sérült 
megvizsgálása, nyílt és fedett 
sérülések és következményeik, 
alapvető ellátásuk 
 

 
Alapvető futó és ugró 
feladatokat folyamatosan, saját 
tempóban végrehajtani 
 
A dobásokat állásból 
folyamatosan dinamikusan, 
balesetmentesen végrehajtani 
 
2-3x fel-lemászás 
 
Folyamatos karhajlítás-nyújtás, 
amennyit bír (kb. F: 10-20,  
L: 5-15.) 
 
 
Átfordulásokat biztonsággal 
végrehajtani 
 
 
 
Az egyensúlyi helyzetet 3-4 
sec megtartani 
 
 
 
 
 
Mélyvízben fal mellett (25m) 
egy hosszt úszólap nélkül, kar 
és lábtempóval és 
levegővétellel végig úszni 
 
élvezettel játszani 
 
 
 
Az egyensúlyvesztésekből 
adódó eséseket 
balesetmentesen bemutatni 
 
 
Ellenőrizni az eszméletet és 
megvizsgálni a sérültet, legyen 
tisztában a fedett és nyílt 
sérülések következményeivel 
 



3.-4. évfolyam (8-10 évesek) 
Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
A gyermek övvizsga IV.-V.-VI. 
(10.-9.-8. kyu) fokozat elérése 
 
 
Küzdősportok elméleti és 
filozófiai alapjainak elsajátítása 
A karate történet elsajátítása 
(ismereti szinten) 
 
 
A karate mozgásrendszerének 
elméleti elsajátítása 
 
 
Speciálisan a karate sportághoz 
kapcsolódó előkészítő 
mozgásformák átlag fölé 
emelése: 
- küzdőszellem, akaraterő, 
önbizalom fejlesztése 
Győzelem és a kudarc 
elviselése képesség kialakítása 
Sportszerű viselkedés 
kialakítása 
Kondicionális és koordinációs 
képességek átlag fölé emelése, 
kiemelten a gyorsasági erő, 
állóképesség 
Váratlan helyzetekre gyors, 
célszerű reagálási képesség 
elsajátítása 
 
Térbeli és időbeli differenciálás, 
egyensúlyozás képességének 
elsajátítása 
 
A karate speciális gimnasztika 
elsajátítása 
 
 
 
 
 
 

KARATE 
A hazai és nemzetközi karate 
története, szövetség, EB, VB 
eredmények 
 
A karate mozgásrendszerének 
ismerete csoportosítása  
A 10.-9. kyu és 8. kyu övvizsga 
anyag elsajátítása 
 
 
Küzdőjátékok és versenyek 
földön és állásban 
- kúszások, mászások 
- szökdelésben (egy-két lábon) 
- törpejárásban stb. 
- kakasviadal 
- indiánszkander 
 
 
- Rúgások – ütések - 

védekezések végrehajtása  
padon, felfordított padon, 
zsámolyokon különböző 
állásokból, lépésekkel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idogeiko1 (japán gimnasztika) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legyen képes: felsorolni 
küzdősportokat, mi a 
jellemezői, filozófiája, 
történetről, szövetségről és a 
verseny eredményekről néhány 
szóban 
 
 
Beszéljen a karate 
mozgásrendszeréről, tudja 
besorolni az egyes technikákat 
a megfelelő csoportba  
 
 
 
 
Speciális mozgásformák 
edzésszerűen végrehajtani 
 
 
Legyen képes küzdeni, a 
játékban győzelemre törekedni 
 
 
 
 
 
 
A tér minden irányában kötött 
és szabadformában bemutatni 
(tér-idő-dinamika) 
 
 
 
 
 
A japán gimnasztikából 10-15 
gyakorlatot önállóan bemutatni 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Idogeiko: speciális, karate edzés előtti, bemelegítő, nyújtó, átmozgató gyakorlatok (japán eredetű) 



 
A karate mozgásrendszerének 
gyakorlati elsajátítása 
A technikák, kombinációk 
fegyelmezett, pontos, gyors 
végrehajtása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A karate sportág (adott stílus) 
övvizsga anyagának elsajátítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tanulók érezzék meg a 
formagyakorlat ritmusát, 
érezzék a benne rejlő 
küzdelmet, legyenek képesek 
küzdelemszerűen végrehajtani. 
Versenyen is bemutatni. 

 
KIHON: 
Állások, lépések: 

- Zenkutsu dachi 
- Kokutsu dachi 
- Kiba dachi 
- Shiko dachi 

 
Védések és visszatámadások: 

- age uke + gyaku tsuki 
- soto uke + gyaku tsuki 
- uchi uke + gyaku tsuki 
- gedan barai + gyaku 

tsuki 
- shuto uke + gyaku 

nukite 
-  

Támadások:  
       a)  kézzel: ütések, 
csapások, szúrások 

- jodan oi tsuki jodan 
gyaku tsuki  

- jodan kizami tsuki  
- chudan oi tsuki  
- chudan gyaku tsuki 
- ren tsuki 
- sanbon tsuki 
- uraken uchi 
- tettsui uchi 
- nukite 

 
b) lábbal: 
- mae geri 
- mawashi geri 
- yoko geri keage 
- yoko geri kekomi 
 

KATA: 
 
Heian Shodan, Heian Nidan, 
Taikyoku Ichi,Ni, San 
Az első két tanuló fokozatú 
formagyakorlat megtanulása. 
Bunkai = értelmezés, küzdelem- 
szerű gyakorlás 
Sokugi Taikyoku 1-2-3 

 
Felsorolni és bemutatni az 
adott vizsgákhoz tartozó 
technikákat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legyenek képesek 
téthelyzetben, egyedül is 
bemutatni. 
 
Ismerjék a formagyakorlatok 
technikáinak értelmét és tudják 
végrehajtani.  
 



3.-4. évfolyam (8-10 évesek) 

Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
 
Folyamatos küzdelem 
elsajátítása, váratlan 
helyzetekre való gyors és 
célszerű reagálás képességének 
alakítása 
 
 
 
Kéztechnikák repertoárjának 
bővítése (párban) 
Rúgástechnikák repertoárjának 
bővítése (párban) 
 
Küzdőtechnikák alkalmazása 
a küzdelemben: 
- akaraterő, önbizalom, félelem 
- tökéletességre törekvés 
- győzelem és kudarc elviselése 
 
A koordinációs 
fejlődésmenetnek megfelelő, 
láb és kéz technikák elsajátítása 
a hatékony küzdelem 
(szituációk) érdekében 
 
Ellenfél akciójára történő 
hatékony reagálás, az ellenfél 
anticipálása, elővételezése 
 
Ellenfél megtévesztésének és 
ebből adódó előny kihasználása 
(kiugratás) 
 
Akcióra alkalmas helyzetek, 
kikényszerítésének képessége, 
pl. sarok szituáció 
 
Szőnyegszéli helyzetek,  
megoldása támadás és 
védekezés kihasználása 
A küzdőtér különböző 
részeinek ismerete 
 

KUMITE: 
 
Kumite2 (formai és szabad 
küzdelem) 
Gohon kumite: 5 lépéses 
támadás-védekezés 
Sanbon kumite:  3 lépéses 
támadás-védekezés, különböző 
technikákkal. 
 
Különböző magasságokban 
végrehajtott védő és támadó kéz 
és lábtechnikák (helyben, 
mozgásban) 
 
Küzdelmi feladatok: 
- csak kézzel védő-támadó 
technikák. 
- csak lábbal védő és támadó 
technikák 
- vegyes (kéz és láb) 
- szermunkában (pontkesztyű, 
pajzs) 
 
Három alapütés és két alaprúgás 
 
Küzdőtechnikák alapmozgásban 
Megelőzések, kéz és 
lábtechnikákkal 
 
Másodszándékú, elterelő kéz és 
lábtechnikák 
 
Az eddig már megtanult páros 
gyakorlatok folyamatos 
gyakoroltatása és további 
formai küzdelmek tanítása, a 
már ismert technikák 
felhasználásával. 
 
Kihon ippon kumite: 

- Egy meghatározott 
támadás, meghatározott 
védéssel és 
visszatámadással. 

 
 
Legyenek képesek a tanulók: 
2-3 védő és támadó kéz és 
lábtechnikát, ezeket 60-70% 
ellenállás mellett legyen képes 
végrehajtani 
 
 
 
A tanult támadó és védő 
technikák alkalmazni   
 
 
 
A megelőzéseket megfelelő 
ütemben végrehajtani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A másodszándékú kéz illetve 
lábtechnikákat megfelelő 
ütemben végrehajtani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Kumite (kümite): küzdelem 



 
Győzelem és kudarc elviselése 
képesség kialakítása: 
-figyelem, önuralom, önbizalom 
és akarat fejlesztése 
 
 
 
 
Szabad küzdelem alapjainak 
elsajátítása, alapszinten tanulják 
meg a technikákat alkalmazni, 
tanuljanak meg úgy küzdeni, 
hogy társuk testi épségére 
vigyáznak. 
 
 
 
 
 
 
 
Folyamatos küzdelem 
elsajátítása, váratlan 
helyzetekre való gyors és 
célszerű reagálás képességének 
alakítása 
 
 

 
Randori kumite: 
A küzdelmi feladatok, páros 
gyakorlatok szabadon történő 
gyakorolása.  
A különböző támadó és 
védekező kéz és lábtechnikák 
célszerű alkalmazása, taktikai 
feladatok végrehajtása. 
Nagyon fontos a megfelelő, 
folyamatos lábmunka 
elsajátítása, az elcsúszások, 
ellépések, elhajlások 
alkalmazása.  
 
Küzdőtér területe, stratégiai 
pontjai 

 
A küzdelemben alkalmazni: 
-tanult kéztechnikákból 
(támadó és védő) legalább 
hármat 
-tanult rúgástechnikákból 
(támadó és védő) legalább 
kettőt 
-folyamatosan 3x2 percet 
küzdeni 
A tanult technikákat 60-70% 
ellenállás mellett pontot elérni 
(waza-ari3) 
 
 
Stratégiai pontok ismerete 
 
A helyzeteknek megfelelő 
technikákat alkalmazni és 
abból pontot (waza-ari, ippon4, 
nihon, sanbon) elérni 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                                                         
4Waza-ari: fél pont értékű technika végrehajtása, találat 
4 Ippon: egy pont értékű technika végrehajtása, találat 
4 nihon: két pont értékű tech.v, találat 
4 Sanbon: három pont értékű tech.v. találat 



5.-6. évfolyam (10-12 évesek) 

 
Általános célok: 

• A mozgástanulás virágkora, ezt ki kell használni! 

• Tervszerű gondolkodás, problémamegoldó képesség fejlesztése 

• Akaraterő fejlesztése, érzelmi kontrol kialakítása 

• Sikerélmény biztosítása, egészséges küzdőszellem kialakítása 

• Váratlan helyzetekre gyors, célszerű reagálás képesség alakítása 

• Kondicionális (erő, állóképesség, izületi mozgékonyság) és koordinációs 

képességek (egyensúly, térbeli tájékozódás) átlag fölé emelése 

• Aerob állóképesség kiemelt fejlesztése 

• A gyorsaság és a gyorserő fejfejlesztése 
• Erőfejlesztésben: sokoldalú képzés 
• A külső ellenállás főként a testsúly, sportszerek közül a nyújtó, medicinlabda, 

homokzsák. 
• Nagy hangsúly a nyújtáson, különösen a fiúknál 
• Kiegészítő sportok (esések tökéletesítése) ismerete 

 

Sportági célok: 

• Speciális képességek (gyorserő, állóképesség, izületi mozgékonyság) fejlesztése 

• Küzdőtechnikák gyors, pontos és hatékony fejlesztése 

• Pozíciók tartása, területtartás, helyezkedés, sarokszituáció gyakorlása 

• Feladatkörök (harcmodorok) belharcos-, külharcos-, kontrázó-, vívó-stilus gyakorlása 

• Akarati tényezők: győzelem és vereség kontroll kialakítása 

• Magatartás, tisztelet, fegyelem fejlesztése 

• Motiváltság, győzni akarás kialakítása 

A karate versenyformájának alapozása, versenyhez szoktatás 

 

 

 

 

 

 

 



5.-6. évfolyam (10-12 évesek) 
Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
 
A gimnasztika 
mozgásanyagának ismerete, 
szükség szerint önálló 
bemelegítés végrehajtása. 
 
 
 
 
 
 
A lábmunka, lépések, 
csusszanások, kitérések, stb. 
fejlesztése. Elmozdulások a tér 
minden irányába. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kondicionális és koordinációs 
képességek átlag fölé emelése 
kiemelten a gyorserő, 
állóképesség és a gyorsasági 
állóképesség 
 
Felmérések, tesztek 
 
 
Figyelem fejlesztése 
Tökéletességre törekvés 
 
Önbizalom alakítása 
 
Tervszerű gondolkodás 
kialakítása 
 
 
 
 
 
 

 
GIMNASZTIKA: 
 
4, -8 ütemű gimnasztikai 
gyakorlatok, 
szabadgyakorlatok, egyéni és 
társas gyakorlatok végrehajtása. 
Általános és sokoldalúan képző 
és előkészítő (10-15 elem) 
/csípőizület/ gimnasztikai 
elemek gyakorlása 
 
Célgimnasztika: lábgyakorlatok, 
lépések, kitörések, 
csusszanások, stb. gyakorlása 
különböző irányokban 

- Ugyanazzal a lábbal 
több rúgás végrehajtása 
lábletétel nélkül 

-  különböző rúgások (2-
3) összekapcsolása 
lábletétel nélkül 

 
ERŐNLÉT: 
Rövidtávú vágta: 10-60m 
Gyors futások és 
irányváltoztatások 10-80m 
Aerob jellegű kitartó futás: 
Lányok:   100-3-5000 m 
Fiúk:        100-4-7000 m 
Cooper teszt 
 
Gyors indulási, irányváltoztatási 
gyakorlatok, jelre indulással 
 
Szökdelések, ugrások rövid 
ideig, nagy távolságra egy és 
két lábbal 
Távol és magasugrás helyből és 
nekifutásból 
 
Ugró és futóiskola gyakorlatok 
 
 
 
 
 

 
 
A különböző 
mozgásformákban összeállított 
gyakorlatok, gyakorlatsorok 
folyamatos, pontos 
végrehajtása 
 
 
 
 
 
Legyenek képesek önállóan és 
párban lábgyakorlatok 
(lábmunka) végzésére a térben, 
megfelelő távolságtartással 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legyenek képesek:  
Min. 40m-t szubmaximális 
iramban futni 
 
Lányok és a fiúk saját 
tempóban lefutni az adott 
távokat 
 
 
Versenyeken, küzdőjátékban 
alkalmazni, élvezettel játszani 
 
Játékban, versenyben, saját 
tempóban végezni 
Dinamikusan elugrani és 
felugrani 
Alapvető futó és ugró 
feladatokat folyamatosan, saját 
tempóban végrehajtani 
 
 
 



 
Kiegészítő sportok 

 
Torna sport alapvető elemeinek 
kialakítása 
 
 
 
 
 
Úszás, mellúszás technikájának 
elsajátítása 
 
 
 
Síelés, alaptechnikai elemeinek 
elsajátítása 
 
 
Judo,  
Esések, küzdő felállásból 
sérülésmentes esések fejlesztése 
 

 
Kétkezes dobások 
medicinlabdával (2-3 kg), lökés, 
vetés, hajítás 
 
 
Átfordulások: 
Fejen és kézen átfordulások 
(talajon, tornaeszközökön) 
 
Úszástechnikák fejlesztése 
 
 
 
 
Iskolagyakorlatok, havas 
játékok (hógolyózás, hóember 
építése) 
 
 
Küzdőállásban, helyzet és 
helyváltoztató mozgás közben 
súlypontvesztések gyakorlása 
 

 
A dobásokat állásból 
folyamatosan dinamikusan, 
balesetmentesen végrehajtani 
 
 
Átfordulásokat biztonsággal 
végrehajtani 
 
 
Mélyvízben fal mellett (25m) 
egy hosszt úszólap nélkül, kar 
és lábtempóval és 
levegővétellel végig úszni 
 
Alapszintű technikai elemeket 
balesetmentesen bemutatni, 
élvezettel játszani 
 
 
Az egyensúlyvesztésekből 
adódó eséseket 
balesetmentesen bemutatni 
 
 

 



5.-6. évfolyam (10-12 évesek) 

Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
A karate sportág (adott stílus) 
övvizsga anyagának elsajátítása 
Önálló bemelegítés elsajátítása 
 
Kéztechnikák repertoárjának 
bővítése (párban, eszközzel) 
Rúgástechnikák repertoárjának 
bővítése (párban, eszközzel) 
 
Küzdőtechnikák alkalmazása a 
küzdelemben: 
- akaraterő, önbizalom, félelem 
- tökéletességre törekvés 
- sikerélmény biztosítása 
- problémamegoldó képesség 
fejlesztése 
- győzelem és kudarc elviselése 
képesség alakítása 
 
A koordinációs 
fejlődésmenetnek megfelelő, 
láb és kéz technikák elsajátítása 
a hatékony küzdelem 
(szituációk) érdekében 
 
Térbeli és időbeli differenciálás, 
egyensúlyérzék, gyorsasági erő 
átlag fölé fejlesztése 
 
Ellenfél akciójára történő 
hatékony reagálás, az ellenfél 
anticipálása, elővételezése 
 
Ellenfél megtévesztésének és 
ebből adódó előny kihasználása 
(kiugratás) 
Az egyensúly megtartása 
különböző forgások alatt, a 
térlátás kialakítása, a küzdőtér 
teljes kihasználása, az 
ellenfelek mozgására történő 
gyors, változatos reagálás 

KARATE 
Övvizsga (6-5kyu) anyagban 
szereplő védő, támadó kéz és 
lábtechnikák (helyben, 
mozgásban), formagyakorlatok, 
páros gyakorlatok 
Kihon – Kata - Kumite 
 
 
 
KIHON: 
Az eddig tanult technikák 
folyamatos gyakorlása. 
Új technikák, kombinációk 
tanulása:  
Fudo dachi+ jiyu kamae 
A küzdőállás végrehajtása 
különböző irányokba, lépéssel, 
csusszanással. 
Különböző támadások, 
védekezések hozzáadása 
 
Rengerik: 
Mae, mawashi, yoko geri keage, 
kekomi, Ushiro geri , mikazuki 
geri 
 
Rúgások – ütések - védekezések 
végrehajtása padon, felfordított 
padon, zsámolyokon különböző 
állásokból, lépésekkel  
 
KATA: 
Formagyakorlatok,  
Az eddig tanult katák 
folyamatos gyakorlása. 
Újak tanulása:  
Heian Sandan, Heian Yondan 
Pinan Ichi, Ni, San 
Bunkai5 a katák technikáinak 
gyakorlati bemutatása 
Mozgás a küzdőtéren,  
 

 
Legyenek képesek: 
Felsorolni és bemutatni az 
adott vizsgákhoz tartozó 
technikákat 
 
Edzés és verseny előtt önállóan 
bemelegíteni 
 
 
Két három védő és támadó kéz 
és lábtechnikát, ezeket 60-70% 
ellenállás mellett legyen képes 
végrehajtani 
 
A különböző 
mozgásformákban összeállított 
gyakorlatokat pontosan, 
folyamatosan végrehajtani 
Katában, kumitében tudatosan 
alkalmazni. 
 
A küzdelemben alkalmazni: 
- tanult kéztechnikákból 
(támadó és védő) legalább 
hármat 

- tanult rúgástechnikákból 
(támadó és védő) legalább 
hármat 

- folyamatosan 5x2 percet 
küzdeni 

A tanult technikákat 60-70% 
ellenállás mellett pontot elérni 
(waza-ari, ippon, nihon, 
sanbon) 
 
A tanult támadó és védő 
technikák alkalmazni   
A támadási, védekezési, 
visszatámadási formát 
alkalmazni, megfelelő ütemben 
végrehajtani 
 

                                                 
5 Bunkai (bunkáj-japán): formagyakorlat értelmezése, magyarázata, (számtalan magyarázat, értelmezés 
lehetséges) 



5.-6. évfolyam (10-12 évesek) 

Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
Szőnyegszéli helyzetek 
megoldása támadás és 
védekezés kihasználása 
 
Győzelem és kudarc elviselése 
képesség kialakítása: 
-figyelem, önuralom, önbizalom 
és akarat fejlesztése 
 
Akcióhelyzetek felismerése 
képességének alakítása 
Ellenfél akciójára történő 
hatékony reagálás, az ellenfél 
anticipálása, elővételezése 
 
 
Ellenfél megtévesztésének és 
ebből adódó előny kihasználása 
(kiugratás) 
 
Akcióra alkalmas helyzetek, 
kikényszerítésének képessége, 
pl. sarok szituáció 
 
Küzdelem az eredmény 
függvényében képességének 
elsajátítása 
 
 
Figyelem, akaraterő fejlesztése 
 
Érzelmi kontrol kialakítása 
 
Egészséges küzdőszellem 
kialakítása 
 
Tervszerű gondolkodás 
 
 
 
Folyamatos küzdelem 
elsajátítása, váratlan 
helyzetekre való gyors és 
célszerű reagálás képességének 
alakítása 
 

KUMITE: 
 
Félig kötött és szabad küzdelem 
Az előző években tanult páros 
gyakorlatok folyamatos 
gyakorlása. 
Új, félig kötött és szabad 
küzdelmek tanulása 
 
 
Kontra technikák tanulása, 
gyakorlása 
 
Küzdelmi feladatok új kéz és 
lábtechnikákkal 
Küzdelmi feladatok: 
- csak kézzel védő-támadó 
technikák. 
- csak lábbal védő és támadó 
technikák 
- vegyes 
- szermunkában (pontkesztyű, 
pajzs) 
 
 
Egyszerű kombinációk (hármas)
Küzdőtechnikai kombinációk 
Megelőzések, másod és harmad 
szándékkal és 
kontratechnikákkal 
 
Randori kumite: 
A küzdelmi feladatok, páros 
gyakorlatok szabadon, 
folyamatosan történő 
gyakorolása.  
A különböző támadó és 
védekező kéz és lábtechnikák 
célszerű alkalmazása, taktikai 
feladatok végrehajtása. 
Nagyon fontos a megfelelő, 
folyamatos lábmunka 
elsajátítása, az elcsúszások, 
ellépések, elhajlások 
alkalmazása.  
 
 

 
Legyenek képesek: 
 
A másod,- és harmadszándékú 
kéz illetve lábtechnikákat 
megfelelő ütemben 
végrehajtani 
 
Stratégiai manőverek ismerete 
 
 
A helyzeteknek megfelelő 
technikákat alkalmazni és 
abból pontot (waza-ari, ippon, 
nihon, sanbon) elérni 
 
 
Támadó kéz és lábtechnikákra 
legyen képes négy kontra 
technikával válaszolni 
 
Az új küzdőtechnikákat 60-
70%-os ellenállás mellett 
végrehajtani 
 
Megelőzéseket, másod és 
harmadszándékú és kontra 
technikák 60-70%-os ellenállás 
mellett végrehajtani 
5x2 percig folyamatosan 
küzdelmi feladatokat 
végrehajtani, taktikai 
feladatokkal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Folyamatos küzdelem  
Különböző harctávolságok 
elsajátítása a támadó, védő kéz 
és lábtechnikák 
összekapcsolásával 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A különböző küzdő stílusok 
ellenfelek elleni hatékony 
küzdelem 
 
 
 
 
Versenyzéshez szoktatás 
 
Versenyszabályok 
megismertetése 
 
Minél nagyobb számban 
részvétel a különböző 
(felkészítő) versenyeken 
 

 
Különböző harc 
/küzdőtávolságok megismerése, 
gyakorlása 
 
Az utolsó fél perc taktikája 
Eredmény tartása 
Küzdelmi stílus rákényszerítése 
az ellenfélre 
 
Küzdő feladatok kül-, bel- és 
közelharc átmenetek 
alkalmazása 
 
 
Küzdőstílusok megismertetése, 
gyakoroltatása 
 
 
 
 
 
Részvétel a versenyeken  
A katák, kumiték  
versenyszerű gyakoroltatása 
Edzésversenyek  
 
(Diákolimpia, MB, OB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Küzdőtechnikákat különböző 
harctávolságban végrehajtani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Küzdőtechnikák végrehajtása, 
különböző stílusú ellenféllel 
szemben 
 
 
 
 
Induljon el a lehető legtöbb 
versenyen, legyen képes 
alkalmazni a tanult technikák 
60%-át. 

 



7.-8. évfolyam (12-14 évesek) 

 
Általános célok: 

• Problémamegoldó képesség fejlesztése 

• A pubertáskor kezdeti nehézségeinek kezelése (nemileg homogén képzés) 

• Párbeszéd, közösség kialakítása és az egyén helye a közösségben 

• Sikerélmény biztosítása, figyelem, agilitás fejlesztése 

• A karate iránti lelkesedés kialakítása 

• Kondicionális (erő, állóképesség, izületi mozgékonyság) és koordinációs 

képességek (egyensúly, térbeli tájékozódás) átlag fölé emelése 

• Állóképességi edzés lányoknál 12 éves kortól 
• Erőfejlesztésében elsősorban a sokoldalú képzésre kell a hangsúlyt fektetni. A 

külső ellenállás főként a testsúly, sportszerek közül a nyújtó, medicinlabda, 
homokzsák. 

• Nagy hangsúly a nyújtáson, különösen a fiúknál 
• Kiegészítő sportok (önvédelmi sportok) ismerete 

 

Sportági célok: 

• Speciális képességek (erő, állóképesség, izületi mozgékonyság) fejlesztése 

• Küzdőtechnikák gyors, pontos és hatékony fejlesztése 

• A sportági technikai és taktikai készségek fejlesztése 

• Speciális edzésprogramok beiktatása 

• Egyéni megoldások, harcmodorok kialakítása, gyakorlása 

• Koordinációs fejlődésmenetnek megfelelő további új küzdőtechnikák elsajátítása 

• Magatartás, tisztelet, fegyelem fejlesztése 

• Játék és mérkőzéshelyzetekben való gyakorlás 

• Versenyeztetés 
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4-8 ütemű gyakorlatok ismerete 
és végrehajtása szer nélkül és 
szerrel 
A szervezet sokoldalú 
foglalkoztatása 
A testi képességek fejlesztése 
A figyelem fokozott fenntartása 
 
 
 
Az izmok, izületek nyújtása, 
az izületi mozgékonyság 
fejlesztése 
 
Célgimnasztika. 
 
 
 
 
 
 
Kondicionális és koordinációs 
képességek átlag fölé emelése 
kiemelten az erő, 
állóképesség és a gyorsasági 
állóképesség 
 
 
Figyelem fejlesztése 
Tökéletességre törekvés 
 
Önbizalom alakítása 
 
Tervszerű gondolkodás 
kialakítása 
 
 
Max. Erőfejlesztés 
 
 
 
 
 
 
 

GIMNASZTIKA: 
Bemelegítés: minden 
izomcsoportra kiterjedő 
bemelegítő gyakorlatok végzése 
 
Általánosan és sokoldalúan 
fejlesztő egyéni és társas 
gyakorlatok végrehajtása 
Kézi szerek (labda, ugráló 
kötél), tornapadok, bordásfal, 
stb. használata. 
- szökdelések ritmusváltással 
- ugráló kötelezés 
- egy és páros lábú 

szökdelések zsámolyokon 
 
A streching ismerete,  
alkalmazása 
- egyéni és páros nyújtó  
gyakorlatok 
- aktív statikus és aktív 
dinamikus gyakorlatok 
végrehajtása 
- passzív statikus és passzív 
dinamikus gyakorlatok 
 
Rövidtávú vágta: 60-150m 
Gyors futások és 
irányváltoztatások 10-80m 
Különböző távú, aerob jellegű 

futások (lányok:  400m-5000m, 

fiúk: 400-7000m) 

Gyors indulási, irányváltoztatási 
gyakorlatok, jelre indulással 
 
Dobások: lökés, vetés, hajítás 
egy és két kézzel állásból, 
dobóterpeszből 
A súlyzózás alapjai 
(egy és kétkezes súlyzók 
használata) 
- Ellenállással szemben történő 
gyakorlás, pl.:  
a) vontatás, társat húzni 
b) társ belekapaszkodik az övbe 

 
 
Ismerjék a gimnasztika 
alapvető szakkifejezéseit, 
vezényszavait és gyakorlatait. 
  
Fokozottabb terhelés elviselése 
már a bemelegítés alatt is. 
A figyelem fokozottabb 
megtartása. 
 
 
 
 
 
 
A nyújtó gyakorlatok pontos, 
fegyelmezett végrehajtása 
 
A gyakorlatok készség szintű 
ismerete 
 
 
 
 
 
Lányok és a fiúk az tanár/edző 
által megadott tempóban 
lefutni az adott távokat. 
 
Mutasson fejlődést az 
edzésfeladatokban. 
 
Játékban, versenyben, 
edzésfeladatban folyamatos 
végrehajtani. 
 
A dobásokat állásból 
folyamatosan edzésszerűen 
gyakorolni. 
 
Súlyzós erősítéseket 
biztonsággal végrehajtani 
 
 
 
 



Kiegészítő sportok 
 

Torna sport alapvető elemeinek 
kialakítása 
 
Úszás: 
Regenerálódás  

 
 

Síelés, szánkózás,.. 
 
 
 
 
Küzdősportok 

 
 
Fej- és kézállások, átfordulások, 
szaltók, használata 
(talajon, tornaeszközökön) 

Különböző távú, aerob jellegű 
úszások (600-2000m)  
 
A vízi és havas sportok tanult 
technikai elemeinek gyakorlása 
A tanult önvédelmi technikák 
(judo, birkózás) gyakorlása 

 
 
Torna elemeket biztonsággal 
végrehajtani 
 
 
 
 
 
Kikapcsolódni a vízi és havas 
sportokkal és élvezettel 
játszani 
 
 
Alapszintű önvédelmi 
gyakorlatokat bemutatni 
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A karate sportág (adott stílus) 
övvizsga anyagának elsajátítása 
A karate-do filozófiájának 
megismerése 
Az övvizsgához szükséges kéz, 
láb és állástechnikák elsajátítása 
 
 
Karate mozgások 
biomechanikai alapjainak 
elsajátítása 
 
 
 
Erő és az izületi mozgékonyság 
fejlesztés alapjainak elsajátítása 
 
Speciális Kondicionális 
képességek: erő, állóképesség, 
izületi mozgékonyság 
-akaraterő fejlesztése 
-érzelmi kontroll fejlesztése 
-szociális ügyesség fejlesztése 
-bátorság fejlesztése 
 
Problémamegoldó képesség 
fejlesztése 
 
Az összetett küzdelem elméleti 
alapjainak elsajátítás 
 
A koordináció 
fejlődésmenetének megfelelő: 
Hatékony kéz és láb technikák 
elsajátítása küzdelemben / 
különböző mozgásokból tudjon 
akciót indítani/ 
 
 
 
 
 
 

KARATE 
Kyu vizsgák anyaga (5.-4.kyu) 
 
A karate-do filozófiája 
 
Bázis és formagyakorlatok 
- számolásra, tapsra történő 

végrehajtás 
 
Kumiték, páros küzdelmek 
- küzdőmozgás végrehajtása, 

adott jelre előre 
meghatározott kombináció 
végrehajtása 

 
Rotációs erők, forgatónyomaték 
 
 
Általános és sportági erő és 
izületi mozgékonyság 
fejlesztése 
 
 
 
KIHON: 
 
Kéz és lábtechnikák, (támadó és 
védő technikái) kombinációk 
felosztása 
 
Az eddig tanult technikák 
folyamatos gyakorlása. 
Új technikák, kombinációk 
tanulása:  

- nekoashi dachi 
- nagashi uke  
- uchi barai 
- uchi shuto uchi 
- haito uchi 
- ura mawashi geri 
- ashi barai 
- mikazuki geri 

 
 

 
Legyenek képesek: 
 
Felsorolni az adott vizsgákhoz 
tartozó technikákat 
 
A karate-do filozófiájának 
megismerése 
 
Bemutatni és alkalmazni 
 
Összefüggően beszéljen  
a karate mozgásrendszerének 
biomechanikai alapjairól 
 
Beszélni az erő és az izületi 
mozgékonyság fejlesztéséről 
 
Beszélni a tanult technikákról, 
kombinációkról, 
összefüggésekről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Bunkai (bunkáj-japán): formagyakorlat értelmezése, magyarázata, (számtalan magyarázat, értelmezés 
lehetséges) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vizsgákhoz szükséges 
formagyakorlatok elméleti és 
gyakorlati elsajátítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formagyakorlatokhoz tanult 
technikák ismétlése, 
tökéletesítése formagyakorlat 
elsajátítása közben, különböző 
ellenfelekkel szemben 
 

 
Küzdőtechnikák szermunkája 
(kézizsák, függőzsák, 
pontkesztyű, legyező, pajzs…) 
 
Gyakorló küzdelmek a tanult 
technikák alkalmazásával 
 
Különböző harctávolságokban 
technikagyakorlás 
 
KATA: 
 
Az eddig tanult katák 
folyamatos gyakorlása. 
Újak tanulása:  
Heian Yondan, Heian Godan 
Pinan Yon, Sanshin-No 
Az övvizsga anyag (5.-4. kyu), 
formagyakorlatok és az 
önvédelmi technikák gyakorlása 
(bunkai) 
 
 
 
Bunkai6 a katák technikáinak 
gyakorlása több irányba, több 
ellenféllel szemben  
Mozgás a küzdőtéren, 
különböző irányokba, 
különböző ellenfelek és 
támadások elleni védekezések 
 
 
 

 
Küzdőtechnikákat (ütő és rugó 
technikák) szermunkában 
edzésszerűen, folyamatosan 
végrehajtani 
 
 
 
 
Gyakorlásban élvezettel részt 
venni 
 
 
A vizsgák szintjének megfelelő 
bemutatás és értelmezés 
 
Formagyakorlatot értelmezni 
(önvédelem), egyedül és 
párban edzésszerűen durva 
hiba, egyensúlyvesztés nélkül 
végrehajtani 
Három-négy másod és 
harmadszándékú technikákat 
ritmusban, megfelelő ütemben 
végrehajtani 
 
Bunkai7 a katák technikáinak 
gyakorlati bemutatása 
Mozgás a küzdőtéren, 
különböző irányokba, 
különböző ellenfelek és 
támadások elleni védekezések 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
7 Bunkai (bunkáj-japán): formagyakorlat értelmezése, magyarázata, (számtalan magyarázat, értelmezés 
lehetséges) 



7.-8. évfolyam (12-14 évesek) 

Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
 
Ellenfél megtévesztésének és 
kihasználásának elsajátítása 
- védett, vagy rosszul sikerült 
technikáról váltás egy másikra 
- elterelő manőverek 
 
 
 
- Figyelem fejlesztése 
- Érzelmi kontroll kialakítása 
- Problémamegoldó képesség 
- Egészséges küzdőszellem 
kialakítása 

 
 
 
 
 
Az ellenfél akcióira való 
hatékony reagálás, kontrák 
elsajátítása 
 
Akcióhelyzetek felismerése: 
- váratlan helyzetekre gyors, 
célszerű reagálás képességének 
kialakítása 

 
 
 
 
 
-Tervszerű gondolkodás 
fejlesztése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUMITE: 
 
Félig kötött és szabad küzdelem 
Az előző években tanult páros 
gyakorlatok folyamatos 
gyakorlása. 
Új, félig kötött és szabad 
küzdelmek tanulása 
 
Kontroll gyakorlatok: 

- ütések 
- rúgások 
- csapások 
- szúrások 

 
Másod és a harmadszándékú 
technikák: 
- küzdőtechnikák (kéz-láb) 
- lábmozgások 
- támadás előtt a társ kezének 

érintése, elütése, majd 
támadás indítása 

 
Küzdelmi feladatok gyakorlása 
párban 
 
Jiyu ippon kumite: 
Egy komoly minőségi váltás, az 
előző páros küzdelmekkel 
szemben. 
Az ott elsajátított technikák 
kötöttek, az ellenfél, álló 
célpont volt. 
Itt derül ki, hogy a technikák 
mellett, mennyire sajátítottuk el 
a távolság, időzítés és a 
kitérések érzékelését. 
 
Küzdelmi feladatok új 
technikákkal 
- megelőzések 
- másod és harmadszándékú kéz 

és lábtechnikák 
- kontra technikák 
- „vonatozás”, különböző 

technikákkal és 
ellenfelekkel 

 
 
Legyenek képesek: 
Három-négy másod és 
harmadszándékú technikákat 
ritmusban, megfelelő ütemben 
végrehajtani 
 
Három-négy kontra technikát 
megfelelő ütemben 
végrehajtani 
 
Az új technikákat 60-75%-os 
ellenállás mellett végrehajtani.  
Egyéni (három-négy) 
technikákat 85-90%-os 
ellenállás mellett végrehajtani 
Megelőzéseket, kontrákat 60-
75%-os ellenállás mellett 
végrehajtani. 
Három-négy egyéni 
megelőzést, másod, -és 
harmadszándékú ütések, 
rúgások és kontratechnikák 85-
95%-os ellenállás mellett 
végrehajtani. 
 
6x2 percig folyamatosan 
küzdeni 
Tanult egyéni technikákat 
sikerrel alkalmazni 
Egyéni megelőzést, 
másodszándékú kéz és 
lábtechnikákat sikerrel 
alkalmazni 
 
 
A tanult technikai és taktikai 
ismereteket 70-75%-ban 
sikerrel alkalmazni 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pontokat csinálni különböző 
helyzetekben, a terem 
különböző pontján 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versenyzési tapasztalat 
megszerzése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pontokat csinálni, helyezéseket 
elérni az adott versenyeken  
 
 

 
Randori kumite: 
A küzdelmi feladatok, páros 
gyakorlatok szabadon, 
folyamatosan történő 
gyakorolása.  
A különböző támadó és 
védekező kéz és lábtechnikák 
célszerű alkalmazása, taktikai 
feladatok végrehajtása. 
Nagyon fontos a megfelelő, 
folyamatos lábmunka 
elsajátítása, az elcsúszások, 
ellépések, elhajlások 
alkalmazása.  
 
Gyakorló küzdelmek a tanult 
technikák alkalmazásával 
 
 
Különböző harctávolságokban 
technikagyakorlás 
 
 
Küzdelmek (kumite) 
A szabadküzdelem gyakorlása, 
a különböző, MKSZ 
versenyrendszeréhez tartozó  
szabályrendszerek szerint 
 
Formagyakorlatok  (kata) 
A stílusoknak és a 
szabályrendszereknek 
megfelelő formagyakorlatok 
gyakorlása.  
 
Részvétel a kijelölt hazai 
versenyen 

 
A küzdőtechnikákat 60-75%-
os ellenállás mellett ponterősen 
végrehajtani (waza-ari, ippon, 
nihon, sanbon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Különböző harctávolságokban 
technikák pontos végrehajtása 
 
 
 
 
 
 
 
 
A formagyakorlatok és a 
szabadküzdelem hatékony, 
végrehajtása 
versenyhelyzetben is. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.-10. évfolyam (14-16 évesek) 
 
Általános célok: 

• Problémamegoldó képesség fejlesztése 

• Párbeszéd, közösség kialakítása és az egyén helye a közösségben 

• Sikerélmény biztosítása, figyelem, agilitás fejlesztése 

• A karate iránti elkötelezettség kialakítása 

• Kondicionális (erő, állóképesség, izületi mozgékonyság) és koordinációs 

képességek (egyensúly, térbeli tájékozódás) átlag fölé emelése 

• Állóképességi edzés fiúknál 14 éves kortól 

• Célzott testforma alakítás 

• Váratlan helyzetekre való gyors reagálás képességének továbbfejlesztése 

 

Sportági célok: 

• A karate technikájának teljes körű elsajátítása, speciális edzések, egyéni képzés 

• Tudásrepertoár bővítés 

• A már tanultak magasabb minőségben való rögzítése 

• Küzdelem felépítése, támadó és védekező stratégiák 

• A sportági taktikák elsajátítása 

• Alap állóképesség nagymértékű fejlesztése 

• Egyéniség, stílus kialakulásának segítése 

• Játék és mérkőzéshelyzetekben való gyakorlás 

• Versenyeztetés (hazai és nemzetközi szinten) teljesítmény elvű növelése 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.-10. évfolyam (14-16 évesek) 

Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
Az izmok nyújtása, az izületek 
mozgáskiterjedésének növelése 
A karatehoz szükséges 
hajlékonyság, lazaság növelése 
 
 
 
 
A motorikus képességek 
színvonalának növelése,  
 
 
Kondicionális és koordinációs 
képességek átlag fölé emelése 
kiemelten az erő, 
állóképesség és a gyorsasági 
állóképesség 
 
 
Figyelem fejlesztése 
Tökéletességre törekvés 
 
Önbizalom alakítása 
 
Tervszerű gondolkodás 
kialakítása 
 
 
 
Felmérések  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max. Erőfejlesztés 
 

 
 
 
 
 

Bemelegítő – előkészítő 
gyakorlatok: 
Gimnasztika, célgimnasztika 
Általános képességeket fejlesztő 
gyakorlatok. 
Híd, haránt-és oldal spárgák. 
Nyújtott-és terpeszülésben 
törzsdöntések és hajlítások 
 
Elugrások, felugrások, 
szökdelések egy és páros lábon: 
talajon és zsámolyokon, 
padokon, azok fölött és között. 
Talajon és pad segítségével 
mellső fekvőtámaszban 
karhajlítás-nyújtás 
Bordásfalon függeszkedésben 
húzódzkodás, l 
Nyújtott lábemelés, térdfelhúzás 
állig 
 
 Rövidtávú vágta: 60-150m 
Gyors futások és 
irányváltoztatások 10-80m 
Vegyes jellegű, főleg anaerob 
futások: 
Fiúk: 60- 6-800m, 
Lányok: 60- 3-600m 
 
Aerob jellegű tartós futások 
Lányok: 20-30 perc, 2-5000 m 
Fiúk: 30 -50 perc, 3-7000 m 
 
Gyors indulási, irányváltoztatási 
gyakorlatok, jelre indulással 
 
Dobások: lökés, vetés, hajítás 
egy és két kézzel állásból, 
dobóterpeszből 
A súlyzózás alapjai 
(egy és kétkezes súlyzók 
használata) 
 
 
 
 
 

 
Legyenek képesek:  
Önállóan végrehajtani és 
esetenként levezetni a 
gyakorlatokat 
 
Segítségnyújtással, majd 
anélkül nyújtott lábbal és 
széles terpeszben lábujj érintés 
 
 
 
Az edzéstervben lévő 
gyakorlatokat biztonsággal 
végrehajtani 
 
 
 
 
 
 
Lányok és a fiúk a tanár/edző 
által megadott tempóban 
lefutni az adott távokat. 
Mutasson fejlődést az 
edzésfeladatokban. 
 
 
 
Játékban, versenyben, 
edzésfeladatban folyamatos 
végrehajtani. 
 
 
 
 
A dobásokat állásból 
folyamatosan edzésszerűen 
gyakorolni. 
 
Az edzéstervben lévő 
gyakorlatokat biztonsággal 
végrehajtani 
 
 
 
 



Dinamikus, gyorserő fejlesztés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiegészítő sportok 
 

 
 
 
Torna sport alapvető elemeinek 
kialakítása 
 
 
 
Regenerálódás  
 
 
Küzdősportok  
 
 
Úszás, sízés,… 
 

Fekvőtámasz, pontkesztyű 
beszorítva a térdek közé:  
3x10 db dinamikus karhajlítás, 
előre fordított és befelé fordított 
kézfejjel  
 
Hanyatt fekvés, kezek tarkón, 
térdek felhúzva, pontkesztyű a 
két térd között, talp a talajon:  
- felülés 15 x 
- has prés 15 x  
- has présben elfordulások 

10x.    
 
Vállszélességű terpeszállás,  
pontkesztyű a két tenyér között 
a mellkas előtt. 
- egyenes derékkal guggolás, 2x 
20 db, előre, majd kifelé 
fordított lábfejtartással 
 
 
 
 
 
 
Kötélmászás, függeszkedés, 
nehezített feltételekkel 
Fiúk:  1-3 ismétlésszám 
Lányok mászás:  1-5 ism. szám 
 
Anaerob jellegű úszás: 
Fiúk:   25-200m 
Lányok:   25-100m 
Tanult önvédelmi technikák 
(judo, birkózás) gyakorlása 
 
A vízi és havas sportok tanult 
technikai elemeinek gyakorlása 
 
 

Edzettségtől függő sorozat 
számmal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torna elemeket biztonsággal 
végrehajtani 
 
 
Edzettségtől függő 
ismétlésszámmal 
 
 
 
 
 
 
Társas önvédelmi feladatokat 
bemutatni  
 
Kikapcsolódni, táborozni a vízi 
és havas sportokkal és 
élvezettel játszani. 
 



9.-10. évfolyam (14-16 évesek) 
Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
 
A karate sportág (adott stílus) 
övvizsga anyagának elsajátítása 
 
Az övvizsgához szükséges kéz, 
láb és állástechnikák elsajátítása 
 
Karate mozgások 
biomechanikai alapjainak 
elsajátítása 
 
Erősítés és az izületi 
mozgékonyság fejlesztése  
 
Speciális Kondicionális 
képességek: erő, állóképesség, 
izületi mozgékonyság 
- akaraterő fejlesztése 
- érzelmi kontroll fejlesztése 
- szociális ügyesség fejlesztése 
- bátorság fejlesztése 
 
 
 
 
 
 
Az összetett küzdelem elméleti 
alapjainak elsajátítás 
 
 
Problémamegoldó képesség 
fejlesztése 
 
 
A koordináció 
fejlődésmenetének megfelelő: 
Hatékony kéz és láb technikák 
elsajátítása küzdelemben / 
különböző mozgásokból tudjon 
akciót indítani/ 
 
 

KARATE 
 
Kyu vizsgák anyaga (4.-3.-2 
kyu) 
A vizsgáknak megfelelő karate 
elmélet  
 
 
Bázis és formagyakorlatok 
 
 
Tameshiwari – töréstechnika: 
Newton törvények ismerete (pl. 
ütközés) 
 
Általános és sportági erő és 
izületi mozgékonyság 
fejlesztése 
- oldalazó szökdelés közben 
végrehajtott páros gyakorlatok, 
pl. ütések 
- boka és csuklósúllyal 

történő gyakorlás 
- szerekkel történő gyakorlás 

(zsák, makiwara, gumikötél, 
ütőpárna, stb.) 

 
 
KIHON: 
Az eddig tanult technikák 
folyamatos gyakorlása. 
Új technikák, kombinációk 
tanulása:  
   Védések – uke waza: 

- osae uke 
- kakiwake uke 
- juji uke jodan 
- juji uku chudan 
- morote tsukami uke 
- enpi uke 
- kagi tsuki 

   
 
 
 
 

 
 
Legyenek képesek: 
 
Ismertetni, értelmezni az adott 
vizsgákhoz tartozó elméletet és 
a technikákat 
 
Edzésszerűen bemutatni és 
alkalmazni 
 
 
Összefüggően beszélni a karate 
mozgásrendszerének 
biomechanikai alapjairól 
 
Beszélni az erő és az izületi 
mozgékonyság fejlesztéséről 
 
Beszélni a tanult technikákról, 
kombinációkról, 
összefüggésekről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Támadó kéztechnikák  – tsuki 
waza, uchi waza: 

- ura tsuki 
- yama tsuki 
- empi uchi 

 
Támadó lábtechnikák – keri 
waza: 

- uchi mawashi ger 
- ushiro ura mawashi geri 
- mae hiza geri 

 
Kéz és lábtechnikák, (támadó és 
védő technikái) kombinációk 
felosztása 
 
 
Küzdőtechnikák szermunkája 
(kézizsák, függőzsák, 
pontkesztyű) 
 
Különböző harctávolságokban 
technikagyakorlás 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Küzdőtechnikákat (ütő és rugó 
technikák) szermunkában 
edzésszerűen, folyamatosan 
végrehajtani 
 
Gyakorlásban élvezettel részt 
venni 
 
A küzdőtechnikákat 60-75%-
os ellenállás mellett ponterősen 
végrehajtani (waza-ari, ippon, 
nihon, sanbon). 

 

 



9.-10. évfolyam (14-16 évesek) 

Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
Formagyakorlatokhoz tanult 
technikák ismétlése, 
tökéletesítése formagyakorlat 
elsajátítása közben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellenfél megtévesztésének és 
kihasználásának elsajátítása 
-védett vagy rosszul sikerült 
technikáról váltás egy másikra 
- elterelő manőverek 
 
Az ellenfél akcióira való 
hatékony reagálás, kontrák 
elsajátítása 
 
Akcióhelyzetek felismerése: 
-váratlan helyzetekre gyors, 
célszerű reagálás képességének 
kialakítása 
 
 
 
 
-Figyelem fejlesztése 
-Érzelmi kontroll kialakítása 
-Problémamegoldó képesség 
-Egészséges küzdőszellem 
kialakítása 
-Tervszerű gondolkodás 
fejlesztése 
 
 
 
 
 

KATA: 
Az Övvizsga anyag (4.-3. – 2. 
kyu), formagyakorlatok és az 
önvédelmi technikák gyakorlása 
(bunkai) 
 Az eddig megtanult 
formagyakorlatok folyamatos 
ismétlése. 
Új katák tanulása:  
Heian Godan, Tekki Shodan, 
Bassai Dai, Pinan Sono Go, 
Gekisai Dai 
A katák egyre tökéletesebb 
elsajátítása, küzdelemben való 
alkalmazása 
 
 
KUMITE: 
Az eddig megtanult formai és 
félig kötött küzdelmek 
folyamatos gyakorlása.  
Szinesíteni a gyakorlást 
többféle kombináció 
alkalmazásával. 
 
Az ellentámadás után a támadó 
egy újabb támadást hajt végre. 
 
Másod és a harmadszándékú 
technikák: 
-küzdőtechnikák (kéz-láb) 
-lábmozgások 
 
 
Küzdelmi feladatok gyakorlása 
párban 
Előkészítő lábmunka 
gyakorlása. A tartó láb 
helyzetének változása 
 
A vonalnál oldalra mozgó 
ellenfél támadása kéz, majd 
lábtechnikával. 
Pontszerzés kézzel, majd lábbal. 
Gyakorló küzdelmek a tanult 
technikák alkalmazásával 
 

Legyen képes: 
 
Formagyakorlatot értelmezni 
(önvédelem), egyedül és 
párban edzésszerűen durva 
hiba, egyensúlyvesztés nélkül 
végrehajtani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Három-négy másod és 
harmadszándékú technikákat 
ritmusban, megfelelő ütemben 
végrehajtani 
 
 
Három-négy kontra technikát 
megfelelő ütemben 
végrehajtani 
 
Az új technikákat 75-85%-os 
ellenállás mellett végrehajtani. 
  
Egyéni (három-négy) 
technikákat 90-95%-os 
ellenállás mellett végrehajtani 
 
 
Megelőzéseket, kontrákat 60-
75%-os ellenállás mellett 
végrehajtani. 
 
Három-négy egyéni 
megelőzést, másod, -és 
harmadszándékú ütések, 
rúgások és kontratechnikák 85-
95%-os ellenállás mellett 
végrehajtani. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versenyzési tapasztalat 
megszerzése 
 
 
 

 
Küzdelmi feladatok új 
technikákkal 
- megelőzések 
- másod és harmadszándékú kéz 

és lábtechnikák 
- kontratechnikák 
 
Jiyu (szabad) kumite: 
A küzdelmi feladatok, páros 
gyakorlatok versenyszerű, 
bíráskodással történő 
gyakorolása.  
-  A különböző támadó és 
védekező kéz és lábtechnikák 
célszerű alkalmazása, taktikai 
feladatok végrehajtása. 
-  Nagyon fontos a megfelelő, 
folyamatos lábmunka 
elsajátítása, az elcsúszások, 
ellépések, elhajlások 
alkalmazása.  
 
KATA és KUMITE  
versenyszerű gyakorlása 
Házi versenyek, meghívásos 
felkészülő versenyek 
 
Részvétel a kijelőlt hazai és 
nemzetközi versenyen 

 
Egyéni megelőzést, 
másodszándékú kéz és 
lábtechnikákat sikerrel 
alkalmazni 
 
 
 
 
5x2 percig folyamatosan 
küzdeni, tanult egyéni 
technikákat sikerrel alkalmazni 
 
A tanult technikai és taktikai 
ismereteket 75-85%-ban 
sikerrel alkalmazni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A formagyakorlatokat és 
küzdelmi technikát és taktikát 
versenyhelyzetben is 
végrehajtani 

 

 

 



11.-12. évfolyam (16-18 évesek) 

 

Általános célok: 

• Önálló döntésekre, kezdeményezésekre ösztönzés 

• Ítélőképesség, lényegkiemelés fejlesztése 

• Erkölcsi dilemmák, párbeszéd és a közösség kialakítása 

• A karate iránti elkötelezettség kialakítása 

• Kondicionális (erő, állóképesség, izületi mozgékonyság) és koordinációs képességek 

(egyensúly, térbeli tájékozódás) átlag fölé emelése 

• Kiegészítő sportok (önvédelmi sportok) ismerete 

 

Sportági célok: 

• Eredményes szereplés a versenyeken és a tétküzdelmekben 

• Kiemelt képességű és tudású karatékák felnőtt csapatba kerülésének elősegítése 

• Felkészülés speciális szakasza, a felnőtté való érés folyamata 

• Felnőtt szinten elvárható terhelések elviselése 

• Élvonalba való bekerülés a végső cél! 

• Versenyezés (hazai és nemzetközi szinten) 

 

 

 



11.-12. évfolyam (16-18 évesek) 

 

Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
 
Figyelem fejlesztése 
Tökéletességre törekvés 
 
A mozgásformák magas szintű 
összekapcsolásának kialakítása 
Térérzék, izomérzékelés, a 
végtagok és a testhelyzet 
érzésének fejlesztése 
 
Kondicionális és koordinációs 
képességek átlag fölé emelése 
kiemelten az erő, 
állóképesség és a gyorsasági 
állóképesség 
 
 
Figyelem fejlesztése 
Tökéletességre törekvés 
 
Önbizalom alakítása 
 
Tervszerű gondolkodás 
kialakítása 
 
 
Max. Erőfejlesztés 
 
Minden izomcsoport módszeres 
erősítése halmozott terheléssel. 
 

Kiegészítő sportok 
 

Torna sport alapvető elemeinek 
kialakítása 
 
Minden testgyakorlati ág 
 
Úszás: 
 
Küzdősportok 
 
Regenerálódás  

BEMELEGÍTÉS: 
 
Saját, önálló gyakorlatsor 
összeállítása és bemutatása 
 
 
 
 
 
Rövidtávú vágta:  
Gyors futások és 
irányváltoztatások 10-60m. 
Maximális sebességre 
felgyorsulni 
 
Gyors indulási, irányváltoztatási 
gyakorlatok, jelre indulással 
 
Váltakozó távú, folyamatos 
futások pályán, vagy terepen 
Iramfutások, változó távon és 
terepen 
 
Vegyes jellegű állóképességi 
terhelések 
Dobások: lökés, vetés, hajítás 
egy és két kézzel állásból, 
dobóterpeszből, különböző 
súlyú és fajtájú szerekkel (főleg 
fiúk) 
 
Akrobatikus elemek, szaltók, 
gumiasztal használata 
(talajon, tornaeszközökön) 
Tánc, aerobik… 
Aerob 1000-3000m. 
 
Vegyes jellegű:  25-200m 
lányok, 25-400 m fiúk 
 
Tanult önvédelmi technikák 
(judo, birkózás) gyakorlása 
Vízi és havas sportágak 
gyakorlása 
 

 
 
Legyenek képesek:  
 gimnasztikai gyakorlatokat 
15-20 percig folyamatosan 
végezni 
Mutassanak fejlődést az 
edzésfeladatok 
összeállításában és 
végrehajtásában  
 
4-6 ismétléssel, 1 perces 
pihenőkkel 
 
 
 
 
Játékban, versenyben, 
edzésfeladatban 
versenyszerűen végrehajtani 
 
 
 
A dobásokat állásból 
folyamatosan edzésszerűen 
gyakorolni. 
 
Az edzéstervben lévő 
gyakorlatokat edzésszerűen 
végrehajtani 
 
Torna elemeket biztonsággal 
végrehajtani 
 
Érdeklődésnek megfelelően 
Edzettségtől függő 
ismétlésszámmal 
 
Társas önvédelmi feladatokat 
életszerűen bemutatni 
Kikapcsolódni, táborozni a vízi 
és havas sportokkal és 
élvezettel játszani. 



11.-12. évfolyam (16-18 évesek) 

Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
A karate sportág (adott stílus) 
övvizsga anyagának elsajátítása 
 
Az övvizsgához szükséges kéz, 
láb és állástechnikák elsajátítása 
 
Karate mozgások 
biomechanikája 
 
 
Gyorsaság és koordináció 
fejlesztés alapjainak elsajátítása 
 
Képességfejlesztő módszerek 
elsajátítása: célgimnasztika 
 
Képesség és személyiség 
fejlesztő módszerek elsajátítása 
 
 
Edzés általános alapelveinek 
elsajátítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erősítés és az izületi 
mozgékonyság fejlesztése átlag 
fölé emelése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARATE 
Kyu vizsgák anyaga (2.-1.kyu) 
Bázis technikák  
Formagyakorlatok: 
Bassai Dai, Kanku Dai, Jion 
 
Fizika törvényei (Newton) 
Tameshiwari – töréstechnika: 
 
 
 
Speciális sportági gyorsaság és 
koordináció-fejlesztés 
 
Gimnasztika (sportági) 
gyakorlása 
 
Küzdelem, formagyakorlat, 
önvédelem (bunkai) fejlesztése 
 
 
Általános és sportági erő és 
izületi mozgékonyság 
fejlesztése 
 
Törzsizom fejlesztése: 

- Has - felülések 
- Hát törzsemelések  
- has-hát gépek használata 

Lábizom erősítő gyakorlatok: 
- futások, szökdelések, 
-  guggolások,… 

Összetett kar- váll, törzsizom 
fejlesztő gyakorlatok 
 
Fekvőtámasz, pontkesztyű 
beszorítva a térdek közé:  
6x10 db dinamikus karhajlítás, 
előre fordított és befelé fordított 
kézfejjel, normál, fél, majd 
kétszeres vállszélességgel. 
 
 
 
 
 
 

 
Legyenek képesek: 
Ismertetni, értelmezni az adott 
vizsgákhoz tartozó technikákat 
 
Versenyszerűen bemutatni és 
alkalmazni 
 
Beszéljenek összefüggően a 
karate mozgásrendszerének 
biomechanikai alapjairól 
Beszéljenek a sportág spec. 
gyorsaság és a koordináció 
fejlesztéséről 
Beszéljenek a bemelegítés 
lényegéről, alkalmazható 
módszerekről 
Beszéljen a küzdelemről, 
formagyakorlatokról, 
értelmezze néhány szóban 
 
Beszélni az erő és az izületi 
mozgékonyság fejlesztéséről 
 
Beszélni a tanult technikákról, 
kombinációkról, taktikáról, 
összefüggésekről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorozatszám az edzettségtől 
függően 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dinamikus, gyorserő fejlesztés 
 
 
 
Erő állóképesség fejlesztése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nyújtó-lazító gyakorlatok 
pontos ismerete, sérülésmentes 
végrehajtása  
 
Küzdőtechnikák: párban, 
szermunkával (kézizsák, 
függőzsák, pontkesztyű) 
fejlesztése 
 
 
 
 
A küzdelemben használt 
kombinációk bővítése és a már 
ismert technikai elemek magas 
szintű végrehajtása. 
 
Biztonságosan végrehajtani a 
katákban előforduló felugrásos 
rúgásokat 
 
 Lábsöprések alkalmazása a 
küzdelemben 

Hanyatt fekvés, kezek tarkón, 
térdek felhúzva, pontkesztyű a 
két térd között, talp a talajon:  
 
- felülés 20 x 
- has prés 20 x  
- has présben elfordulások 

16x.    
 
Vállszélességű terpeszállás,  
pontkesztyű a két tenyér között 
a mellkas előtt. 
- egyenes derékkal guggolás, 2x 
20 db, előre, majd kifelé 
fordított lábfejtartással 
 
Nyújtó- lazító, streching 
gyakorlatok  
 
 
Kéz és lábtechnikák, (támadó és 
védő technikái) kombinációk 
felosztása, taktikai alkalmazása 
 
 
 
 
KIHON: 
Az eddig tanult technikák 
folyamatos gyakorlása. 
Új technikák, kombinációk 
tanulása:  
   Védések – uke waza: 

- nagashi uke 
- kakete uke 
- haishu uke  
- kakuto uku  

Támadó kéztechnikák  – tsuki 
waza, uchi waza: 

- ura tsuki 
- yama tsuki 
- empi uchi 

 
Támadó lábtechnikák – keri 
waza: 

- mae tobi geri 
- yoko tobi geri 
- ashi barai 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyújtó-lazító gyakorlatok 
önálló végrehajtása 
 
Küzdőtechnikákat (ütő, rugó és 
védekező technikák), 
kombinációkat egyénileg és 
párban gyakorolni, 
folyamatosan végrehajtani 
 
Beszélni a tanult technikákról, 
kombinációkról, taktikáról, 
összefüggésekről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felugrásos, előre irányuló 
rúgások elsajátítása  
 
Külső és belső lábsöprések  
 



11.-12. évfolyam (16-18 évesek) 
Célok Tananyag Minimális követelmény 

 
A megtanult mester katák 
előadása mutassa meg a 
karateka felkészültségét, 
harciasságát, ugyanakkor a 
nyugodt, biztonságos mozgást,  
harmonikus légzést is. Hiszen a 
nyugalom és a biztonságérzet 
előny lesz az élet minden 
területén. 
 
Az ellenfél akcióira való 
hatékony reagálás, kontrák 
gyakorlása 
 
Akcióhelyzetek felismerése: 
-váratlan helyzetekre gyors, 
célszerű reagálás képességének 
kialakítása 
 
Az összetett küzdelem elméleti 
ismereteinek magas szintű 
elsajátítás 
 
-Figyelem fejlesztése 
-Érzelmi kontroll kialakítása 
-Problémamegoldó képesség 
-Egészséges küzdőszellem 
kialakítása 
 
 
-Tervszerű gondolkodás 
fejlesztése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATA: 
Az eddig megtanult 
formagyakorlatok folyamatos 
ismétlése. 
Új, mester katák tanulása: 
Bassai Dai,  Kanku Dai, Jion, 
Yantsu, Tsuki No, Gekisai Sho 
A katák egyre tökéletesebb 
elsajátítása, küzdelemben való 
alkalmazása 
 
KUMITE: 
Küzdelmi feladatok gyakorlása 
párban 
Az eddig megtanult formai és 
félig kötött és szabadküzdelmek 
folyamatos gyakorlása.  
Szinesíteni a gyakorlást 
többféle kombináció 
alkalmazásával. 
 
Happo kumite: 
Újabb minőségi váltás. Főleg 
önvédelemre helyezi a 
hangsúlyt, hiszen amíg az eddig 
tanult kumite fajtákban csak egy 
ellenféllel kellett szembenézni, 
itt nyolccal. 
Küzdelmi feladatok új 
technikákkal 
- megelőzések 
- másod és harmadszándékú kéz 

és lábtechnikák 
-kontratechnikák 
Taktika: 
- A vonalnál oldalra mozgó 

ellenfél támadása kéz, majd 
lábtechnikával. 

- Pontszerzés kézzel, majd 
lábbal. 

- a sarokban, vonalnál lévő 
ellenfél megtámadása, 
pontszerzés 

- a sarokból kifelé történő 
támadás, az ellenfél 
megzavarása, pontszerzés 

Legyenek képesek: 
A megtanult mester katákon 
keresztül nehezített 
körülmények között is, magas 
szinten, ellenféllel szemben 
bemutatni,  technikákat, 
kombinációkat. 
 
 
 
 
Küzdőtechnikákat (ütő és rugó 
technikák) párban, 
küzdelemben, szermunkában 
versenyszerűen, folyamatosan 
végrehajtani 
 
Megelőzéseket, kontrákat 80-
95%-os ellenállás mellett 
végrehajtani. 
 
Három-négy egyéni 
megelőzést, másod, -és 
harmadszándékú ütések, 
rúgások és kontratechnikák 85-
95%-os ellenállás mellett 
végrehajtani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyakorló küzdelmek a tanult 
technikák alkalmazásával 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Az életmód tudatos alakítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyéni stílusnak és a 
nemzetközi igénynek, jó 
szereplésnek megfelelő 
technikák, kombinációk 
kialakítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eredményes szereplés a hazai 
bajnoki és a nemzetközi 
tétküzdelmeken 
 
Egyéni mentalitás kialakítása: 
Sportági identitása, arculata 
Kialakítása 

 
VERSENYZÉS 
Elméleti képzés: 

- a táplálkozás időszerű 
kérdései 

- a testsúly 
szabályozásának 
ismerete 

- doppingkérdés  
- sportszerű életmód 

 
 
A taktikai tevékenység 
elmélete: 
           - versenyzőtípusok 
           - küzdőtávolságok 
           - a shiai (küzdőtér) 
             különböző pontjának  
             kihasználása 
           - az idő kihasználása 
 

Küzdelmek   
(kumite) 

        Formagyakorlatok 
                 (kata) 
Mester katák: Tensho, 
Seienchin,Garyu, Seipai, 
Sushiho..stb. 
 
Részvétel a kiemelt hazai és 
nemzetközi versenyen 
 
 
 
 
 
A karate pályafutással 
kapcsolatos lehetőségek átlátása 
 
Egyéni célkitűzések, sportági 
életpályamodell kialakítása 

 
Ismerjék a sportági versenyzés 
lehetőségeit, időszerű kérdéseit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tanult technikai és taktikai 
ismereteket 85-100%-ban 
sikerrel alkalmazni 
 
 
Az eredményes versenyzéshez 
szükséges verseny és mester 
katák magas szintű elsajátítása 
és versenyhelyzetben sikerrel 
való alkalmazása 
 
 
Törekvés: 
Eredményesség igényére 
Győztes mentalitásra 
Lehetőségek átlátására 
 



A karate sportág tantervi céljainak összefoglalása 
 

1. mindazon diákok, (gyermek, serdülő, ifi, junior) akik a karate sportág iskolai 

intézményes keretek közötti nevelésben és képzésben az életkori és biológiai 

sajátosságok figyelembevételével képesek elsajátítani: 

 a karate sportág alapjait, 

 küzdőjátékokat,  

 társ-küzdősportokat, 

 egyéni (technikai, taktikai, ügyesség) képzést, 

 sportág játékrendszerének ismerete, 

 párharcokat, 

 kondicionális képességeket, 

 mentális képességek fejlesztése, 

 személyiségfejlesztés, 

 küzdőszabályokat és a Fair Play szemléletet, 

 megszerzett ismeretek birtokában a hazai és nemzetközi élvonalnak, megfelelő 

felkészült, teljesítményképes karatéssá váljanak, 

 ezáltal biztosítani az utánpótlást a karate sportágnak. 

 

Végezetül a tematikában ajánlott karatés mozgásanyag természetesen csak minimális 

ismeretet ad a téma feldolgozásához. Szívesen vennénk, ha a fent leírtak képeznék a karate 

sportág kerettanterv törzsanyagának minimumát. Bízunk abban, hogy a törzsanyagot 

elsajátítva és kedvet kapva a tanulók előrehaladásának tempójától, a testnevelők további 

kiegészítő anyaggal bővítik a fejezetekben leírt gyakorlatanyagot. 
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Kézilabda 
 
 

Évfolyam: 1-2.  Korosztály: 6-7 évesek 
 

Cél 
• Egy labdajáték elsajátításának kezdeti fázisában elképzelhetetlen, hogy egy 

gyermeknek a felnőttek játékát tanítsuk. Ezt figyelembe véve alapvető, hogy a játékot 

a gyermekek speciális fizikai és viselkedésbeli szintjéhez idomítsuk. A pálya, a kapu 

és a labda méretének egyszerű csökkentése azonban nem elégséges. Sokkal 

fontosabb, hogy a gyermekeket képességeik és tapasztalataik szerint csoportokba 

osszuk, így lehetővé téve a barátságok kialakulását, és a játék élvezetét. 

• A gyermekek kézilabdája alapjaiban különbözik a felnőttek játékától. A kézilabda 

elsajátításának bevezető szakaszában a gyermekeknek a lehető legjobb szinten kell 

elsajátítania azokat a képességeket, amelyek képessé teszik a felnőtt kézilabda 

elsajátítására. 

• A program hat szintre van osztva, a kor kategóriák és fejlődési szintek alapján. A 

kézilabda utánpótlás egy világos álláspontot foglal el a mini és alap kézilabda 

tekintetében, bár a mini és alap kézilabda közötti átmenet kétségkívül a legkényesebb 

rész. 

 

Tananyag Követelmény Megjegyzés 

• a labda mint játszótárs, 
ismerkedés a labdával 

• előkészítő játékok: 
szivacslabda 

• élményszerzés 
• labdás tapasztalatok 
• mozgáskoordináció 
• motiválás és türelem 
• a gyermeknek a játékot 

élvezetes tapasztalatokon és 
felfedezéseken keresztül kell 
elsajátítania 

• a csapatszellem megteremtése 
• a mozgás alapvető fontosságú, 

és mindenek előtt szükséges a 
fizikai és pszichikai 
fejlődéshez 

• a mozgás által a gyermek 

• alapszintű motoros 
képességek 

• labdás játékok és feladatok 
• labdafelvétel, gurítás, 

átadás 
• fogójátékok 
• az óriási mozgásigény 

fejleszti az alapvető 
motoros képességeket: 
például a gyaloglást, 
futást, ugrást és dobást 

• rövid és egyszerű  mozgás 
sorozatok: az ügyesség 
fejlesztő gyakorlatok 
gyorsan és egyszerűen 
elsajátíthatók 

• a precíz koordináció 
elősegítésénél a labdával 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 

megismeri a mozgás okait és 
hatásait és megismeri a testét 
és környezetét 

• a gyermek intenzív belső 
késztetése az aktivitásra 
felhasználható informális, 
élvezetes és könnyű 
gyakorlatokkal 

• nagyon fontos, hogy a 
gyermek megszeresse a 
játékot, és a mozgás készségét 
fejlessze 

• a játék vágyának kialakítása 
• alapvető, hogy a tanulási 

folyamat elkezdődik 
• a csapat tagjai számára nagyon 

fontos, hogy megértsék saját 
magukat, a megfontolásokat és 
az, hogy tanuljanak meg 
veszíteni. 

való barátkozás támogatja 
ezt 

• a koordinációs képességek 
fejlesztése során nagyon 
fontos, hogy a nehézségi 
fok megfelelő legyen, és a 
gyakorlási idő ne legyen 
túl hosszú 

• a sikerélmény megszerzése 
• a középpontban az 

egyensúly és reakciók 
fejlesztése áll 

• alapvető fontosságú a 
ritmusérzék a koordináció 
fejlesztése 
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Évfolyam: 3-4.  Korosztály: 8-9 évesek 
 

Cél 
• Egy labdajáték elsajátításának kezdeti fázisában elképzelhetetlen, hogy egy 

gyermeknek a felnőttek játékát tanítsuk. Ezt figyelembe véve alapvető, hogy a játékot 

a gyermekek speciális fizikai és viselkedésbeli szintjéhez idomítsuk. A pálya, a kapu 

és a labda méretének egyszerű csökkentése azonban nem elégséges. Sokkal 

fontosabb, hogy a gyermekeket képességeik és tapasztalataik szerint csoportokba 

osszuk, így lehetővé téve a barátságok kialakulását, és a játék élvezetét. 

• A gyermekek kézilabdája alapjaiban különbözik a felnőttek játékától. A kézilabda 

elsajátításának bevezető szakaszában a gyermekeknek a lehető legjobb szinten kell 

elsajátítania azokat a képességeket, amelyek képessé teszik a felnőtt kézilabda 

elsajátítására. 
• A program hat szintre van osztva, a kor kategóriák és fejlődési szintek alapján. A 

kézilabda utánpótlás egy világos álláspontot foglal el a mini és alap kézilabda 
tekintetében, bár a mini és alap kézilabda közötti átmenet kétségkívül a legkényesebb 
rész. 

 

Tananyag Követelmény Megjegyzés 

• mini kézilabda 
• 4+1 játékos 
• csökkentett játéktér 
• 2,4 x 1,6 m-es kapuk 
• 0-s labda 
• mini kézilabda-tornák, 

szivacslabda-tornák 
• játék 
• motiváció 
• a játékos és a pálya közötti 

fizikai kapcsolat 
• az élménynek és a 

sikerélménynek kell 
meghatározónak lenni, míg 
maga a mérkőzés kisebb 
szerepet játszik 

• az eredmények, a góllövőlista 
és a helyezés fontosnak 
tulajdonítása a győzelem 
nemkívánatos szintű vágyához 
vezet 

• egy adott szabad, élmény dús 
játékban több az önálló 
cselekvésekre való törekvés 

• ez biztosítja azt, hogy a 

• alapvető motoros 
képességek: átadás, 
elfogás, labdavezetés, 

• blokkolás 
• szabad terület elfoglalása, 

üresre futás, felismerés 
• a játék elemeinek 

alkalmazása mozgás 
közben 

• az ellenféllel szembeni 
helyezkedés, a távolság 
megválasztása 

• az első iskolás évek az 
ügyesség megszerzésének 
legfontosabb időszakát 
jelentik 

• a sport mind az iskolai, 
mind az iskolán kívüli élet 
nagyon fontos tényezője, 
ami lehetőséget ad az 
önbecsülés kialakítására 

• a teljesítményre való 
törekvés erős, mivel a 
koncentráció képessége is 
megnő. (kb. 15 perc) 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 

technikai elemeket gond nélkül 
elsajátítsák, mivel a szigorú 
szabályok negatívan hatnak a 
játék folyamatosságára 

• a játék alatt csak 
körvonalakban kell a 
szabályokat alkalmazni 

• az egyedüli játék mellett ebben 
a korban erőltetni kell a 
barátokkal való játékot is 

• a tapasztalatszerzés a lényeg és 
nem az eredmény 

• a mini kézilabda gyakorlati 
megvalósítása természetesen a 
játék feladata 

• ez az időszak az ügyesség 
megszerzésének legfontosabb 
időszakát jelentik 

• a teljesítményre való törekvés 
erős, mivel a koncentráció 
képessége is megnő (kb. 15 
perc) 

• fontos, hogy a gyermek minél 
többször mozoghasson 
szabadon, hiszen ebben a 
korban az egyes sportok 
alapvető technikai elemeinek 
az elsajátítása semmit nem ér 

• egy „több-sportú edzés”, amely 
lépésről lépésre halad az 
eredmény, a pontok és 
rangsorok hajszolása nélkül, 
nagyon sok élvezetet és 
vidámságot ad 

• a csapathoz való tartozás 
érzésének kifejlődését jelzi, ha 
a gyermek egy ilyen 
szituációban a csapat tagjának 
érzi magát 

 

• a gyermek minél többször 
mozoghasson szabadon 

• egy „több-sportú edzés”, 
amely lépésről lépésre 
halad 

• az eredmény, a pontok és 
rangsorok hajszolása 
nélkül nagyon sok 
élvezetet és vidámságot 
biztosít a gyereknek 

• a fölösleges 
pluszmozgások eltűntetése 

• a gyermek maga eldönti, 
hogy mely kézmozdulatok 
szükségesek., és ekkorra 
kialakul a test kontroljának 
egy magas szintje 

• az egyedi mozdulatok 
összekapcsolódnak és 
kialakulnak a 
mozdulatsorok 

• ebben a korban az egyedi 
mozgássorozatok 
korlátozottak, ezért a 
variációs ismétlések fontos 
szerepet játszanak 

• a speciális állóképesség- 
fejlesztő edzéseket el kell 
hagyni, mivel a 
természetes 
súlygyarapodás elegendő 
az erő fejlesztéséhez 

• az erőfejlesztés és az 
általános mozgások 
fejlesztése mellett a 
gyorsaság fejlesztése egy 
nagyon fontos feladat 

• a koordináció fejlesztése 
prioritást élvez a 
kondicionálással szemben 

• a gyors reakcióképesség 
fejlesztése mellett 
hangsúlyt kell fektetni a 
statikus és dinamikus 
egyensúly, a taktikai 
képességek a lövő és 
elfogó mozdulatok 
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gyakorlására 
• a technika alapjaival meg 

lehet ismertetni a 
gyermekeket egy könnyed 
felfogással: a labdának kell 
a középpontban maradni 
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Évfolyam: 5.  Korosztály: 10-11 évesek 
 

Cél 
• A játékkészség alapjainak lerakása.  
• Testnevelési játékok különböző feladatokkal, különös tekintettel a futómozgás 

csiszolására, a dobókészség és a helyezkedési érzék fejlesztésére 
• Társas labdás feladatok változó sebességű futómozgás közben (pl. adogató versenyek, 

labdahajsza, üldözőversenyek különböző alakzatban stb.)  
• A technikai repertoár kiszélesítése. 
• A játékhoz elengedhetetlen harcosság kialakítása küzdő jellegű páros, csoportos 

játékokkal. 
• Egyszerűsített kézilabdajáték, mely megtanult elemeket és azok felhasználását 

tartalmazza megfelelő játékhelyzetekben. 
• A szaggatott vonalon kívüli laza emberfogás elsajátítása, valamint a 

területvédelemben történő alapmozgások megismerése 
 

Tananyag Követelmény Megjegyzés 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 
Gimnasztika: 

• szabad -, társas-, bordásfal-, 
bot-, kötél- és padgyakorlatok 
a hajlékonyság fokozására, az 
izomzat általános 
megerősítésére és optimális 
nyújtására. 

 
 
Állóképesség:  

• egyenletes iramú futások 
• vágtafutások 20-30 méteres 

távolságon ismétléssel (6-10), 
intenzíven, változó 
pihenőidővel 

• 6-8 fős sor-, váltó- és 
akadályverseny  

 
Erő:  

• karhajlítások és nyújtások 
• kötél- és rúdmászás 
• 60 dkg -2 kg-os tömött labdás 

dobások 
• előre- és hátraugrások helyből 

és nekifutásból 
• szökdelések egy-, illetve páros 

lábbal helyben, illetve 5-7 
méteres ugrások 

 
 
 

• Különös tekintettel a 
törzsizomzat 
megerősítésére, 
csípőízület 
mozgáshatárainak 
növelésére és a kéz 
izomzatának speciális 
erősítésére. 

 
• 9 perc 1500-2000 m,      

12 perc 2000-2600 m,     
15 perc 2500-3000 m 

 
 
 
 
 
 

• Ismerjék és tudatosan 
alkalmazzák az erősítő 
gyakorlatokat! 

• Tudjanak 60 dkg-os 
labdával legalább 10 m-t 
dobni! 

• Sorozatoknál 
követelmény a stabil 
egyensúlyi helyzet és a 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 

• lépcsőzések 
• emelkedőre történő különböző 

távú és szériájú futások 
• tömött labdával (2-3 kg) 

nehezített ugrások 
• különböző súlyú tömött labdák 

dobása változó távolságra 
egyéni vagy páros formában, 
meghatározott módon és időre 

• páros erőgyakorlatok szer 
nélkül és szerekkel (pl. tömör 
gumilabda, tömött labda, 
kézigránát és maroklabda) 
 

Gyorsaság: 
• állórajtos indulások 20 méterig 

ötször, hatszor 
• különböző testhelyzetekből 

rajtok feladatokkal 
• lendületes futások (20-40-60-

100 m) ugyanez vissza, 5-10 
másodperc szünetekkel 

• karhajlítások és 
húzódzkodások időre és 
meghatározott számban 

• 20-40 méteres futások 
hosszabb pihenőidővel 6-8-
szoros sorozatok 

 
Ügyesség: 
- talajtorna akrobatikus elemeinek 

felhasználása (tengelykörüli 
fordulatok, átfordulás-variációk) 

- akadályváltók föl-le-bújások, 
csúszások, átugrások, mászások, 
egyensúlygyakorlatok 

- térérzékelés fejlesztése, lehetőség 
szerint labdával végeztessük és 
kombináljuk a gyakorlatokat 

- célzott lövések célkeretre 
különböző feladatokkal  

- labdás ügyességi gyakorlatok 
akrobatikus elemekkel 

 
Játékok: 

• egyszerű fogó 
• szarvas-vadász 

távolságra, magasságra 
való törekvés kialakítása! 

 
 
 

• Tudatosan törekedjenek a 
dobáspontosság javítására. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• A helyes futótechnika 
kialakítása, reakció 
gyorsaság fejlesztése! 

 
• Tudjanak 20m-en 4-5mp-

es időket futni 
sorozatterhelések közben 
is. 

 
 
 
 
 
 
 

• A torna mozgásanyagának 
ismerete a térbeli 
tájékozódás kialakítása 
miatt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Törekedjünk a sokszínű 
képzésre és kerüljük a 
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• kotló 
• kánya 
• sor- és váltóversenyek 

kombinált feladatokkal 
• kakasviadal 
• labdaadogató versenyek 
• kiszorító 
• fogyasztó 

 
Technikai alapképzés: 
Alapmozgások labda nélkül: 

• a játékban meglevő 
futómozgások egyszerű fajtái 

• a gyors megállás és 
megindulás 

• irányváltoztatások különböző 
irányba alapállásból, cseles 
mozgás, fordulatok 

• szabályos futómozgás 
kialakítása 

• lépéskombinációk lehetőségei 
(sasszé, keresztlépésből 
utánlépés v. beszökkenéssel 
lendületszerzés) 

• a lendítő láb előre-felfelé és 
oldalra rézsútosan-felfelé 
történő lendítése 

• felugrásos lövés labdanélküli 
gyakorlásához a technika 
csiszolása, különös 
figyelemmel a térd lendítésére 
és a törzs dobásirányba történő 
elfordítására 

• a labda felkészítése, könyök 
vezető szerepe, légmunka, 
talajra érkezés 

• talajfogások, csúszások, 
gördülések, esések tompítással 

• indulócselekből le- és 
visszaforgások 

• védekező lábmunka 
kialakítása, ebből 
megindulások, felugrások 
végzése 

• a védő helyezkedése, a labdás 
támadó és a kapu közötti út 

játékosok egysíkú 
fejlesztését!  
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elzárása 
• a helyes védő-támadó távolság 

kialakítása 
• védő és támadó test-test elleni 

helyes ütközési technika 
kialakítása a lövő kéz 
akadályozása 

• egymás mellett védekező 
játékosok tevékenységének 
alapszintű összehangolása 
(besegítés, összezárás) 
 

Labdás elemek: 
• labda adogatása, kétkezes, 

egykezes átadások 
• a labda fogásmódjai különböző 

helyzetekben, a fej feletti, 
mell- és csípőmagas 
érkezéskor   

• az oldalirányban guruló, 
pattogó labda felvétele futás és 
járás közben 

• kétkezes dobások: alsó, mellső, 
felső, helyben és mozgásban, 
irányváltoztatásokkal, 
fordulatokkal, szökkenés és 
szökdelés közben,  

• a futómozgástól független 
labdakezelés és továbbjátszás 

• nagy térnyeréssel történő 
magas labdavezetés 
megismerése, a figyelem és a 
periférikus látás fejlesztése 

• elindulás, megállás, 
labdavezetés közbeni 
irányváltoztatások 

• labda adogatása párokban, 
hármasával, egy- és két kézzel 
különböző alakzatokban  

• kapuralövés állóhelyből és 
mozgásból 

• beugrásos dobás technikája 
• vállmagas dobás rávezető és 

előkészítő gyakorlatai 
• felugrásos kapura lövés 

technikájának megismerése 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Az egykezes felső átadás 
helyes technikai 
végrehajtása, hajító 
mozgás tökéletes 
beidegződése!  

• A különböző magasságból 
és irányból érkező labda 
elfogása és felkészítése a 
másik kéz segítségével. 

• Tudjanak futómozgásban 
nagyobb sebességgel 
történő átadásokat 
lépéskombinációkkal 6-12 
m távolságban. 

• Váljanak képessé a 
különböző kapuralövési 
technikák végrehajtására, 
foglakozásonként 30-40 
kapuralövés posztokról. 

• Sajátítsák el a felugrásos 
dobás végrehajtását. 
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TAKTIKAI KÉPZÉS 
• emberfogás előkészítése 

játékokkal 
• kapu és az ember közé 

helyezkedés 
• tanult technikai elemek a 

játékhelyzettől függően történő 
helyes alkalmazása 

• szélső lövő, irányító, beálló 
játékos jellemző mozgásainak 
és játékkapcsolatainak 
megismerése, tudatosítása 

• a helyes támadási és 
védekezési helyezkedés 
kialakítása 

• a labda megjátszása 
rendezetlen védelem ellen 

• a közös taktikai feladatok 
megismertetése, az egyszerűbb 
pár és hármas kapcsolatok 
kialakítása 

• kreativitás fejlesztése 
szituációs játékhelyzetekkel 

 
KAPUSKÉPZÉS 

• mezőnyjátékosok valamennyi 
képzési anyaga 

• helyezkedés szélről, középről 
érkező dobásoknál 

 
 
 

• Ismerjék fel az 
emberfogás taktikai 
jelentőségét, lehetőségeit. 

• Váljanak képessé a 
labdaátadás, labdavezetés, 
szabadra játszás 
szituációinak 
felismerésére és helyes 
alkalmazására. 

• Legyenek tudatában az 
adott poszt technikai 
taktikai követelményeivel 
az életkori 
sajátosságaiknak 
megfelelő szinten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tanulják meg és tartsák 
be a legfontosabb 
szabályokat. 
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Évfolyam: 6. Korosztály: 11-12 évesek 
 

Cél 
• A játékkészség alapjainak lerakása. 
• A testnevelési játékok alkalmazása, különös tekintettel a labdakezelés és a hajító 

mozgás gyakorlására, különböző változatok felhasználásával, valamint társas feladatok 
közös megoldásával. 

• Kézilabda játék egyszerűsített feltételekkel, különböző célfeladatokkal. 
• Törekvés a sokmozgásos játékra, valamint a tanult technikai elemek pontos 

végrehajtására. 
• A szaggatott vonalon kívüli laza, kötetlen emberfogás továbbfejlesztése. 
• Az ellenfél szándékainak gyors felismerése. 
• Az egyéni felelősség és a kollektív szellem javítása. 
• Területvédelemben helyezkedés, az egyéni és közös mozgás törvényszerűségeinek 

megismerése, mélységi és szélességi mozgás gyakorlása a felmerülő feladatok 
tisztázásával. 

• Mélységben tagolt laza emberfogás elleni támadás keresztirányú mozgásokkal, 
helycserékkel, elfutásokkal. 

• A játékhoz szükséges agresszivitás fejlesztése a testtel való érintkezést megengedő 
játékokkal.  

• Helyezkedési érzék fejlesztése támadásban és védekezésben. 
• Az előző korosztállyal megegyezően a gyakorlás, a tapasztalatszerzés játékos formában 

történik. 
 

Tananyag Követelmény Megjegyzés 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
Gimnasztika: 

• nyújtó-, lazító-, kitartó 
képességet fejlesztő 
gyakorlatok egyéni és társas 
formában 

• mozgásügyességet fejlesztő 
kézi szergyakorlatok (2 kg-os 
tömött labda, bordásfal, pad, 1 
kg-os kézi súlyzó és gumikötél 
gyakorlatok) 

 
Állóképesség: 
 

• 12-15 perc egyenletes iramú 
futás (2800-3400 m) 

• Cooper-teszt 
• terepfutások, változatos 

terepviszonyokkal  
• váltott lábú sorozat 

szökdelések 
• 12 x, 14 x folyamatos 

 
 

• A gyakorlatokat nagy 
intenzitással, max. 15 
percben végeztessük! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• COOPER teszt során 
megtett távolság 2400-
3000m. 

• Képes legyen a szökdelő 
és labda kezelési feladat 
egyidejű végrehajtására. 

• A 400m-es táv teljesítése 
100 mp-en belül. 
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végrehajtással, labdával is 
• egyéni sor- és váltóversenyek 

megnövelt távon rövidített 
pihenőidővel  

• kettős háromszögfutás 
váltakozva jobbra-balra, időre 
3 x, 5 x  

• 400 m futás időre 
 
Erő: 

• futás emelkedőre, lépcsőzések 
• szökdelések meghatározott 

szintekkel 
• helyből távolugrás 
• függeszkedések (kötél, rúd, 

bordásfal) 
• fekvőtámaszban karhajlítás 

nyújtás, láb 20-30 cm 
magasban 

• tömöttlabda-dobások távolba 
páros kézzel 

• tömött labda adogatások 
távolság növelésével 

• kézilabda távolba dobások 
váltott kézzel 

• megelőző évfolyam 
gyakorlatanyagának ismétlése 

 
Gyorsaság: 

• rajtgyakorlatok különböző 
testhelyzetekből. rövidtávon 
fordulatokkal (15-30 m-en) 

• sor- és váltóversenyek 
feladatokkal 

• 60-100 m lendületes futások, 
hosszabb pihenőkkel 4-5-szöri 
ismétléssel 

• 4 x 15 m-es futások labdával 
vagy anélkül, tárgykerüléssel, 
érintéssel, fordulatokkal és 
irányváltoztatással 

• labdaadogatás párokban időre,  
• társkövető gyakorlatok, reflex 

gyorsaság fejlesztése labdákkal 
• csapat, csapatrész, egyéni 

formájú gyakorlatok nagy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Követelmény a min 140-
160cm. 

• Minimum 10-15db. 
• Minimum 3m (2-3 kg) 
• Követelmény a 2-3 kg-os 

labdával a 7 m távolságig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A labdás gyorsasági futó 
és technikai gyakorlatok 
lehető legrövidebb idejű 
végrehajtása. 

• Végrehajtás 13-16mp! 
• Végrehajtás 7-9 m 

távolságban 30mp! 
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intenzitással a regenerálódási 
idő biztosításával 

• karhajlítások, -nyújtások, 
függeszkedések időre 

 
Ügyesség: 

• talajtorna elemei nehezített 
feltételekkel 

• egyensúly gyakorlatok változó 
akadályokon 

• ritmusfutások (zsámoly, gát, 
szekrény) 

• labdás gyakorlatok változó 
feltételekkel és szerekkel 

• egyéni, páros, csoportos fogó 
játékok valós játékhelyzetek 
modellezésével (pl. számbeli 
előny ill. hátrányban) 

• testnevelési játékok: 
pontszerzők, kidobós és a 
célzás pontosságát, erejét 
növelő játékok 

• kézilabda módosított 
szabályokkal: könnyítéssel 
vagy nehezítéssel a 
hangsúlyozni kívánt technikai 
és taktikai elemtől függően 

• sor és váltóversenyek 
ügyességi feladatokkal 

• páros és csoportos gyakorlatok 
több labdával 

• átadási gyakorlatok 
megkötésekkel (egy kéz, 
fejelés, kosárérintéssel, 
térdelés, guggolás) 

 
Játékok: 

• Üsd a harmadikat 
• Szökdelő oszlop 
• Kecskézés 
• Told ki a körből! 
• Told be a körbe! 
• Döngető körben 
• Vadászok 
• Vadász labda 
• Buzogány labda 

 
 
 
 
 
 

• A megosztott figyelem 
kialakítása a pontos 
technika végrehajtásához. 

• Az ügyesség fejlesztését 
nem szabad korán 
specializálni meg kell 
tartani az általános 
fejlesztés 
törvényszerűségeit! 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 

• Váltó verseny kombinációkkal, 
célzott dobásokkal 

• Kézilabda fogó 
 
Technikai képzés: 
Labda nélküli mozgások: 

• testcselek, indulócselek labda 
nélkül 

• a játékosok pozícióinak 
megfelelő támadó mozgások és 
az ehhez szükséges 
helyezkedés alapszabályai 
(labda átadás- átvétel, társ 
helyzetbehozása) 

• egyéni sáncolás megismerése 
és helyes technikai végrehajtás 
kialakítása, (fájdalomküszöb 
szintjének növelése, a nyitott 
szem fontossága) 

• az emberfogás feladatai 
párokban: tudatos helyezkedés 
és védőmozgás kialakítása 

• laza és szoros emberfogás 
elsajátítása 

• a váltások kialakítása 
emberfogásos védekezés 
közben 

 
Labdás elemek: 

• különböző sebességgel és 
irányból érkező labdák 
biztonságos elfogása és 
továbbítása 

• lépéskombinációs átadások 
változó távolságra 

• magas és mély labdavezetés 
technikája egyenes irányban 
illetve irányváltoztatás közben 

• labdavezetés a védő 
elhelyezkedésétől függően 

• felső dobás tökéletesítése, 
hatékonyságának növelése 
(gumikötél, tömött labda, 50-
80 dkg.) 

• átadási és lövő cselek utáni 
kapuralövések talajról és 
felugrásból 

 
 
 
 
 
 

• Legyenek képesek a 
labdák biztonságos 
elfogására, továbbítására, 
labdavezetésre, a lövési, 
cselezési szituációk 
felismerésére és 
összekapcsolására. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ismerjék fel a 
keresztmozgások 
lehetőségeit és az ezekből 
adódó támadó mozgások, 
irányok átadási módok 
helyes végrehajtásának 
követelményeit.  

• Ismerjék meg az induló 
játékosok helyezkedési 
irányait, lehetőségeit, a 
párkapcsolatok és átadási 
lehetőségek tudatos 
megválasztását 
szervezését. (pl. pattintott 
átadás) 

• Tudjon alkalmazkodni, és 
így változtatni a játékban 
váratlanul felmerülő 
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• vállmagas dobás technikai 
csiszolása, gyakorlás nehezített 
szerekkel is (tömött labda és 
gumikötél) 

• egyéni képzés feladatai a 
posztokról leadott lövések 
lehetőségeinek 
figyelembevételével 

• társas kapcsolatok mozgásban, 
nyolcas mozgások variációi 

• páros labdaadogatás 
mozgásban, ütközések talajon 
és levegőben 

• labdavezetés, a labda védelme 
a védővel szemben 

• labdaszerzés lehetőségei: 
sodrás, elütés 

• indítási feladatok 2-3-as 
csoportokban, az indítás 
pontosságának és helyes 
technikai végrehajtásának 
gyakoroltatása 

• lerohanások, rendezetlen 
védelemmel való ismerkedés 

• 7 m-es büntető dobások 
lehetőségei 

 
Taktikai képzés: 

• A bővülő technikai elemek és 
elméleti ismeretek 
játékszituációkban való helyes 
kiválasztása és alkalmazása 
mind támadásban, mind 
védekezésben. 

• A játékos védekezés közben 
helyezkedjen úgy, hogy 
kedvező pozícióban tudja 
felvenni a küzdelmet a 
támadókkal szemben 

• A játékos támadásban 
helyezkedésével segítse a 
biztos labdafogást, és 
rendezetlen/felállt védelemmel 
szemben is tudja a közel álló 
vagy mozgásban lévő társának 
passzolni a labdát. 

• Helyezkedési taktikák, 

helyzetekben. 
• A játékos vállaljon részt a 

közös taktikai 
feladatokból, segítse elő 
azok fegyelmezett 
végrehajtását. 

• Tudjanak játék közben 
egyszerű helycseréket 
alkalmazni, támadásban 
tudatos állandó mozgással 
keressék a védőktől 
üresen hagyott helyeket, 
azonnal változtasson 
pozícióján amennyiben 
helyzetük labdaátvételre 
vagy kapuralövésre 
kedvezőtlenné vált. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Védekezésben zavarja a 
támadót a pozíciója 
elfoglalásában, 
labdaátadásban, 
kapuralövésben. 

• A tudatos helyezkedés, a 
játék folyamatának 
követése, gyors 
helyzetfelismerés 
kialakítása. 
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alapjátékok 2:2, 3 :3 ellen 
• Szabálymegkötéses játékok 

labda átadásra, páros vagy 
hármas kapcsolatokra és a 
kapuralövésekre 
vonatkozólag. 

• Az emberfogásos és a 
mélységben tagolatlan 
védelem elleni játékok gyakori 
váltogatása 

• Az emberfogásból fokozatos 
visszarendeződés alapszinten a 
zártabb rendszerek felé (3:3, 
3:2:1, 5:1) 

 
KAPUSKÉPZÉS 

• alapállás kialakítása 
• alapmozgás a segédkörön: a 

labda és a játékosok 
mozgásának követése 

• kiugrások, kifutások 
• speciális kapusiskola 

gyakorlatai 
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Évfolyam: 7. Korosztály: 12-13 évesek 
 

Cél 
• Játékkészség alapjainak bővítése. 
• Azokat a testnevelési játékokat és sor-, illetve váltóversenyeket kell megtartani, 

amelyek a közös cselekvést és együttműködést, valamint jellegükből adódóan a 
kombinációs és helyzetmegoldó képességet fejlesztik. 

• Az edzések során továbbra sem tekinthetünk el a technika csiszolását és a játék 
lényegét visszaadó előkészítő gyakorlatoktól. 

• El kell érni a társas kapcsolatok kibővítését és megszilárdítását a védelemben és a 
támadásban egyaránt. 

• Az emberfogásos védekezés és az ellene való támadás megoldási lehetőségeinek 
bővítésére kell törekedni: zártabb 3:3-as védekezés, területvédelemben felállt csapattal 
szembeni akciók.  

• A területvédelem két alapvető formájának (6:0, 5:1-es rendszer lehetőségeinek és 
szabályszerűségeinek megismerése.  

• A testtel való játék tudatos alkalmazása a talajon, illetve a felugró játékossal szemben. 
• Közelítés a játékosok poszt szerinti kiválasztásához, megfigyelések, mérések a helyes 

szakosodás eldöntéséhez. 
 

Tananyag Követelmény Megjegyzés 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
Gimnasztika: 

• nyújtó, lazító, általános 
kitartóképességet fejlesztő 
szabadgyakorlatok és sorozat-
gimnasztika  

• helyi dinamikus izomerőt 
fejlesztő társas gyakorlatok 

• általános kitartó képességet és 
helyi dinamikus izomerőt 
fejlesztő kéziszer-gyakorlatok 
(pad, bordásfal, labda, kézi 
súlyzó, 3 kg-os tömött labda, 
ugráló kötél, gumikötél) 

 
Állóképesség: 

• fokozatos terhelés-emelés 
mellett kitartó futások: 15-20 
perc (2800-4000 m) 

• 2 x 800 m futás 4 perces 
pihenőkkel (fiú 3’30” lány 
3’45” ) 

• 15 x 60 m-es futások, séta a 
pihenő 

• intervallumos futások, 
terepfutások 

 
 

• Legyen képes 15-20 
perces nagy intenzitású 
foglalkozások folyamatos 
végrehajtására. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Képesek legyenek15 perc 
alatt fiúk: 3100 -4000 m, 
lányok: 2800 - 3600 m-t 
egyenletes iramban lefutni 

• Tudjon 400m-t 100mp-en 
belül teljesíteni. 

• Fontos követelmény hogy 
ezt a korosztályt a 
legújabb sportági 
kutatások szerint az 
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• futás kombinációk, 
gimnasztika 

• fartlek változó terminusokkal 
• 400 m-es futások időre 
• kettős háromszögfutás időre 4 

x - 5 x. 
• kapuralövések nagyszámú 

ismétlése 
• váltott lábú szökdelések 6 x 40 

m-ig 
• indián szökdelés 6 x 60 m-ig 
• egyéni sor- és váltóversenyek 

nehezített körülményekkel és 
szerekkel 

• fenti gyakorlatok kombinált 
összekapcsolása 

 
Erő: 

• szökdelések páros lábon, 
guggolásban és ugrások 
helyből eredményre (2-4 kg-os 
súlyzók)  

• sorozatugrások 
• dobások tömött labdával páros 

kézzel (2-3 kg-os ) 
• erősítő program kidolgozása a 

lehetőségektől függően (kézi 
súlyzók, homokzsák, tömött 
labdák, gépek segítségével) 

• kötél- és rúdmászások, 
függeszkedések 

• támaszszereken karhajlítás, 
karnyújtás 

• függő szereken lefüggésből 
karhajlítás és -nyújtás 

 
Gyorsaság: 

• egyéni és váltóversenyek 25-
30 m-es távolságon 6 x 7-szer, 
pihenőkkel 

• repülő- és fokozó futások a rajt 
helyzetek változataival 

• futások fordulatokkal 
• labdás és futó feladatok 

összekapcsolása 
• futó és szökdelő iskolák 

eddigiektől eltérően, nem 
kímélni, hanem 
nagymértékben terhelni 
kell. A meg növekedett 
tüdő és szív volumen 
könnyebben 
alkalmazkodik a 
terheléshez, de 
figyelemmel kell lenni az 
egyén teherbíró 
képességére! 

 
 
 
 
 
 
 

• Helyből távol: 180-200 
cm elérése.  

• A sorozatugrásoknál 
követelmény a biztos 
egyensúlyi helyzet 
elérése, és a távolságra, 
illetve az ugrás 
magasságára való 
törekvés! 

• Kétkezes dobás hátra fej 
fölött 3kg-os labdával, cél 
a 6-8 m elérése. 

• Ismerjék és tudatosan 
alkalmazzák, felügyelet 
mellet, az erősítő 
gyakorlatokat. 

 
 
 
 

• Tudjanak 30 m-es távon 
5-6 mp-es időket futni 
sorozatterhelés közben. 

 
• Törekedjenek a 

futótechnika folyamatos 
javítására, a reakció 
gyorsaság fejlesztésére. 
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• kombinált feladatokban egyes 
technikai elemek lehető 
leggyorsabb végrehajtása 

• erősítő programok technikai 
elemek csiszolásával 

 
Játékok: 

• kötélhúzás 
• sorversenyek gurulásokkal 
• adogató verseny 4 játékos két 

labdával 
• labda cicák 
• labdaadogató versenyek 
• pontszerző 
• védd a vonalat 
• csere-kézilabda 

 
Technikai alapképzés: 
Labda nélküli mozgások:  

• lábmunka csiszolása (mélységi 
és oldalirányban) 

• mélybeugrás és elugrás 
• a labda nélküli cselek 

lábmunkájának pontosítása 
• a futómozgás csiszolása 
• az ütközések helyes technikája 

védőmunkában 
• sáncoló tevékenység kar- és 

lábmunkájának pontosítása 
• húzás lábmunkájának 

gyakorlása, kontramozgások 
 
Labdás mozgások: 

• labdakezelési gyakorlatok, az 
érkező labda legrövidebb időn 
belüli továbbjátszása változó 
módon, zavaró körülményektől 
függően 

• támadó lábmunka 
összehangolása mindkét 
irányból érkező labda 
megjátszásánál 

• felső lövések talajról és 
levegőből 

• vállmagas lövések helyes 
technikai végrehajtása talajról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Követelmény az oldalról, 
hátulról, szemből érkező 
labda elfogása és gyors 
megjátszása. 

• Legyenek képesek 
összetett mozgásokból 
eredményesen kapura 
lőni. 

• Ismerjék a cselezésben 
rejlő lehetőségeket, 
törekedjenek a 
labdavezetésből adódó 
cselezési lehetőségek 
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• cselezés labdával és fajtáinak 
ismerete mindkét oldalra, egy- 
és kétlábas indulócselek 

• labdaszerzés technikája: 
halászás, kisodrás, elütés 

• indulócselből leforgások 
mindkét oldalra  

• az átemelés előkészítése 
• bevetődés, bedőlés iskolázása 
• hármas, négyes 

kapcsolatokban labdajáratás 
előre- és hátramozgás közben 

• a húzás helyes technikai 
végrehajtása (térnyeréses 
húzás) 

• húzás-kontra rávezető 
gyakorlatai 

 
Taktikai képzés: 
Támadási elemek: 

• a folyamatos játék biztosítása, 
társas kapcsolatok kialakítása, 
a megfelelő pillanat 
kiválasztása az egyéni 
megoldásokhoz (ez 
csapatjáték!) 

• támadásban társak 
helyzetbehozása, 
előkészítések, 
keresztmozgások, zárások, üres 
befutások 

• húzás szakaszos gyakoroltatása 
• húzás zárásokkal, 

lövésbefejezéssel különböző 
pozíciókból ( szélső és beálló 
zárásban, betörésből, és 
felkanyarodásból) 

• közvetett indítás, szakaszos 
érkezéssel 

• támadás befejezések kötött 
vagy kötetlen formákban 

• önszöktetés 
• közvetlen gyorsindítás 
• lerohanás kialakítása, 

alkalmazkodás a 
visszarendeződő és rendezetlen 

játék közbeni 
alkalmazására. 

• Követelmény a húzásból, 
keresztmozgásból kapura 
lövések különböző 
posztokról, az adott 
posztra jellemző 
dobásmódokkal (szélsők, 
átlövők, beálló) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Támadásban tudjanak 
rövid és változó irányú 
adogatásokkal támadást 
építeni, páros 
kapcsolatokat létrehozni, 
felismerni a játék 
folytatásának lehetőségeit. 

• Ismerjék fel és használják 
ki a húzásból, 
elzárásokból adódó 
betörési, bejátszási 
befutási lehetőségeket. 

•  Váljanak képessé a gyors 
közvetett indítás a 
lerohanás 
megszervezésére, 
eredményes befejezésére. 

• Tudják érvényesíteni a 
számbeli fölény adta 
támadási lehetőségeket, a 
tanult húzás –elzárás 
kombinációk 
alkalmazásával. 

• A védelemben tudjanak 
egymáshoz igazodva 
helyezkedni és az adott 
szituációt felismerve, 
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védelemhez 
• a felállt védelem elleni 

súlypontképzés lehetőségei 
• támadási lehetőségek számbeli 

előnyben 
 
Védekezési elemek: 

• felállt védelemből átmenet 
emberfogásra 

• egysoros aktív területvédelem 
• 5:1, 3:3, és 5:1 szélső 

letámadással, 6:0 fellépéssel 
• védekezés lehetőségei 

számbeli hátrányban  
 
Kapusképzés: 

• cselező mozdulatok 
alkalmazása, a dobójátékos 
megközelítése 

• megfelelő helyezkedés 
• védelem és a kapus 

összmunkája 

mozogni, védőfeladataikat 
a társakkal összehangoltan 
végrehajtani. 

 
 
 
 

• Legyenek képesek a 
védelemmel való tudatos 
együttműködésre. 
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Évfolyam: 8. Korosztály: 13-14 évesek 
 

Cél 
• A játékkészség alapjainak bővítése. 
• A testnevelési játékok olyan változatait használjuk, melyek a csapatjáték kialakítását 

segítik, nehezített, illetve könnyített szabályokkal, sok mozgással a cselező és 
helyezkedő képesség javítására szolgálnak. 

• A technikai-taktikai feladatok e játékok során lehetővé teszik ezek gyors és gyakran 
ismétlődő végrehajtását, segítve a mérkőzésen csak alkalmanként meglévő helyzetek 
megoldását. 

• A feladatok testreszabottságával növeljük az egyéni felelősséget, segítve a 
csapatmunka folyamatosságának kialakulását.  

• A sor- és váltóversenyek értékes képességfejlesztő és a játékhoz szükséges motoros, 
valamint pszichikai tulajdonságokat fejlesztő részét a visszatérő gyakorlás anyagaként 
használjuk fel. 

• Játékosaink tudjanak alkalmazkodni a megváltozott körülmények között más és más 
technikai és taktikai lehetőségekhez. Szükséges a kollektív szellem fejlesztése, hogy a 
játékos az egyéni kezdeményezéseket a csapat érdekében fel tudja használni a 
támadásban és védekezésben egyaránt.  

• A játékos legyen képes részt venni, a megtanult támadási és védekezési rendszerekben.  
• Gyakorolni kell a támadást rendezetlen védelem ellen, valamint a területvédelemben 

felállt csapat ellen. 
• -A játékos alkalmazza tudatosan a zárásokat és folytatásait a mezőnyben és a 

visszarendeződött területvédelem ellen, ismerje az egy- és kétbeállós játékot, tudja 
alkalmazni a helytartásos és helycserés játékban egyaránt.  

• -Ismerkedjen meg a vegyes védekezés zártabb formáival, fontos a testtel való játék 
rendszeres iskolázása, gyakorlása, beépítése a védőmunkába. 

• -A kiválasztás eredményei alapján el kell kezdeni a speciális posztképzést. 
 

Tananyag Követelmény Megjegyzés 

KÉPESSÉG FEJLESZTÉS 
Gimnasztika: 

• határozott formájú nyújtó, 
lazító, kitartó képességet 
fejlesztő szabad gyakorlatok 

• sorozatgimnasztika 
• kitartóképességet és dinamikus 

erőt fejlesztő társas 
gyakorlatok 

• az izom-összehúzódás 
gyorsaságát, dinamikus erőt 
fejlesztő társas gyakorlatok 

• kéziszer-gyakorlatok. (pad, 
bordásfal, labda, ugrókötél, 
gumikötél, kézi súlyzó 2- 4 kg, 
tömött labda 3- 5 kg) 

 

 
 

• A sérülések megelőzése 
elkerülése érdekében 
legyenek tisztában a 
nyújtó, lazító gyakorlatok 
szükségszerűségével, 
jelentőségével, tudatos 
alkalmazásukkal 
edzésmunkájukban. 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 

Állóképesség: 
• közép és hosszú távú futások 

800- 3200 m 
• iramjáték 1500-3000 m-es 

távon 
• 80-120 m lendületes futások 

(10 x és 15 x sorozatokban) 
• szökdelések 6 x és 8 x 30 m 

lazításokkal 
• sorozat lövések talajról, 

levegőből nehezített szerekkel, 
rövid pihenőkkel 

• játék specifikus gyakorlatok a 
pálya méreteinek és a 
játékosok számának 
változtatásával 

• csapatszintű komplex 
mozgásos gyakorlatok 
védekező és támadó elemek 
felölelésével 

• aerob és anaerob állóképességi 
szint emelése az alapozó és 
intenzív munka növelésével 

• kettős háromszögfutás 5 x- 6 x. 
 
Erő: 

• társas súlyzó gyakorlatok- 
kisebb terhelés, nagy 
sorozatszám többszöri 
ismétléssel, dinamikus módon 

• általános erősítés (törzs, láb, 
kar,) azon izom csoportokra, 
melyek meghatározzák a futás, 
ugrás, dobás eredményességét: 
szökdelések súlyzókkal 2-4 kg  

• dombra futás, lépcsőzés 
nehezített körülmények között 
(súlyzó, övek) 

• kötél- rúdmászás 
függeszkedéssel 

• erőfejlesztő gyakorlatok 
támasz szereken (korlát, ló, 
szekrény) 

 
Gyorsaság: 

• gyors futások 20- 30- 40- 50 -
100 m pihenőkkel, időre 

 
• COOPER teszt 2800-

3300m elérése. 
• -400m táv 70-80mp 

szintidő teljesítése. 
• A végrehajtás 

minőségének ellenőrzése, 
a gyakorlatok közbeni 
terhelési mutatók, 
pulzusmérés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ismerjék és mozgás 
specifikusan, tudatosan 
alkalmazzák az erősítő 
gyakorlatokat. 

• Törekedjenek a dinamikus 
erőfejlesztésre a terhelés 
megfelelő egyénre szabott 
megtervezésével, 
végrehajtásával. 

• Fontos a kis súlyok, a 
nagy ismétlésszámú 
gyakorlatok alkalmazása! 

 
 
 
 
 
 
 

• Képesek legyenek 30m-en 
4.5-5.5mp elérése. 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 

• fokozó futások 80-200 m-ig 
pihenőkkel, időre 

• gyors futás közbeni 
labdaadogatások változó 
alakzatokban 

• kiépített pályákon 
gyorsaságfejlesztés labdával 

• indítási gyakorlatok, 
gyorsasági feladatok labdával 
mezőnyben, és a kapuelőtér 
vonal előtt 

• egyes technikai elemek 
végrehajtási idejének 
csökkentése 

• 1-1.5 kg tömött labdával 
adogatás párokban időre, 
távolság 9 m 

• előző évfolyam anyagának 
ismétlése 
 

Ügyesség: 
• a kézilabda játék technikájának 

fejlesztését célzó speciális 
ügyességi gyakorlatok, más 
sportágak ügyességi 
feladatainak és egyéb játékok 
versengések feladatainak 
felhasználása 
 

 
Játékok: 

• rögbi és szelídített változatai 
• pókfoci 
• váltóversenyek összetett 

feladatokkal 
• páros, csoportos adogató 

versenyek mozgás közben 
• fél perces fogó 
• fekvő fogó 

 
Technikai alapképzés: 
A labda nélküli mozgások: 

• egyéni védekező lábmunka 
csiszolása 

• védekező alapmozgások 
párokban 

• Követelmény a futó-ugró-
dobó technika folyamatos 
hibajavítása a gazdaságos 
végrehajtás érdekében! 

• A jó technika, 
erőmegtakarítást 
magasabb fokú, gyorsabb, 
eredményesebb 
végrehajtást tegyen 
lehetővé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A torna mozgásanyaga a 
térbeli tájékozódás 
szintjének emelése, a 
küzdősportok mozgásai, 
az ütközések a test-test 
elleni küzdelem 
hatékonyságának 
kialakítása érdekében. 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 

• ütközés technikája talajon és 
levegőben 

• kitámadás és visszahúzódás 
elsajátítása 3-4 -es 
csoportokban 

• csapatrész és csapat védekezés: 
mélységben tagolt védekezési 
formák gyakorlása 

• 4:2  és a 3:2:1  védekezési 
formák alapismérvei és 
összetett lábmunkájának                                           
gyakorlása 

• labda nélküli támadó lábmunka 
és a cselek mozgáselemeinek 
tökéletesítése, új elemek 
beépítése 

• kontramozgások - duplázások - 
egylábas csel 

 
Labdás mozgások: 

• labdakezelési gyakorlatok 
• változó erősségű és irányú 

labda elfogása, majd a 
játékhelyzethez legjobban illő 
továbbítási mód törésmentes 
alkalmazása (felső-, váll-, 
csípő-, magas-, alsó- és 
pattintott átadások) 

• az oldalról, szemből, hátulról 
érkező labda elfogása és helyes 
technikával történő 
megjátszása 

• a labda levegőben történő 
elfogása és továbbítása talajról 
a levegőben mozgó társhoz  

• légi dobások gyakorlása 
• távolságra történő dobások 

pontosságának és hosszának 
növelése (20 - 30 m ) 

• mindkét irányból érkező labda 
megjátszása az adott helyzettől 
függően a legrövidebb idejű 
lábmunka és dobás mozdulat 
felhasználásával 

• összetett átadási gyakorlatok 
játékhelyzetekben, támadási 
modellek kialakításával a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Képesek legyenek a 
labdaiskola gyakorlatait 
folyamatos 
alapmozgással, technikai 
hibák nélkül végrehajtani. 

• Tudjanak pontos lőtt 
átadásokkal 15-20m-re 
passzolni. 

• Tudjanak mindkét irányba 
cselezni, ezeket a 
mozgásokat átadásokkal, 
lövésekkel 
összekapcsolni. 

• Váljanak képessé 
különböző kapuralövési 
technikák eredményes 
végrehajtására, a 
szituációnak megfelelő 
mód kiválasztására. 

• Legyenek képesek 
összetett mozgásokból is 
eredményes kapuralövést 
végrehajtani. 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 

kapuelőtér közelében 
• szökkenő felugrásos lövés 
• felugrás - lövő cselt követő 

talajra érkezés labda leütéssel, 
majd újbóli felugrásos 
dobással kapura lövés 

• elhajlásos lövés 
keresztlépésből lövő karral 
ellentétes oldalra 

• kanyarított lövések posztokról 
• talajról történő váll- és 

csípőmagas, alsó dobások 
• azonos kéz azonos lábról 

történő lövések talajról, 
felugrásból, beugrásból 

• páros lábról felugrásos lövés 
rövid felkészítéssel 

• posztok speciális technikai 
elemeinek megismertetése, 
gyakoroltatása (átlövő, beálló, 
szélső) 
 

Taktikai képzés: 
Támadási elemek: 

• zárások alkalmazása 
rendezetlen védelem ellen 

• támadók több hullámban 
történő felzárkózása, a 
lerohanás, gyorsindítás 
szisztémái, egyéni feladatok 

• húzás- kontra játék csapatrész 
vagy csapat végrehajtással 

• húzásból indított 
keresztmozgások kialakítása 

• pozíció és mozgásos játék egy 
vagy két beállós esetében 

• zárások- leválások- zárásba 
vezetés  

• súlypontáthelyezések 
különböző játék helyzetekben 

• indítás, lerohanás 
visszarendeződő védelem ellen 

 
Védekezési elemek: 

• a védekezés általános és 
speciális feladatai posztok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Legyenek tisztában az 
adott támadó-védő poszt 
technikai taktikai 
követelményeivel, 
személyre szabott 
feladataival és ezek 
megoldási lehetőségeivel. 

• Tudják és tudatosan 
alkalmazzák a játék 
közben, a megtanult páros 
és hármas kapcsolatokat. 

• Ismerjék fel a csapatrész 
feladatok, 
csapatfeladatokká történő 
továbbépítésének 
lehetőségeit. 

 
 
 
 
 

• Ismerjék a védekező 
alapmozgásokat, képesek 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 

szerint 
• egyéni és páros sáncolási 

tevékenység kialakítása 
• a szoros és laza emberfogás 

ismétlése, pontosítása, 
kerülések, átcsúszások, 
váltások játékhelyzettől 
függően 

• mélységben tagolt védekezés 
gyakorlása 

• a mélységben tagolt 
védekezésből labdaszerzés és 
támadásba való átmenet  

• az 5:1,4 :2, 3:2:1-es védekezési 
formáció egyéni és társas 
feladatainak megtanulása 

• az 5 + 1 és a 4 +2 lehetőségei 
• a test-test elleni játék taktikai 

vonatkozásai: támadó faultok, 
a testfelülettel történő 
szabályos védekezés, 
összezárások 

• az agresszív kilépő egysoros 
védelem elsajátítása 

• egész és félpályás emberfogás 
 
 
 
 
 
 
KAPUSKÉPZÉS: 

• az eddig lerakott alapok 
ismétlése 

• alapállás, alapmozgás, 
tájékozódó képesség 
fejlesztése 

• karral, lábbal, törzzsel történő 
védés technikája 

• együttműködés a védelemmel 
szélső lövéseknél, sánc és a 
kapus kapcsolata 

• a védelem irányításának 
lehetőségei, feladatai 

• közvetlen és közvetett indítás 

legyenek megfelelő 
sebességgel és 
hatékonysággal 
végrehajtani ezeket, 
különös tekintettel az 
ütközésekre. 

• Az egyéni sáncolás helyes 
technikai és taktikai 
végrehajtása. 

• Ismerjék a mélységben 
tagolt védekezés 
rendszerét, védekezésből 
támadásba való átmenetet. 

• Az egymás mellett 
védekező játékosok 
feladatainak, taktikai 
kapcsolatának tudatossá 
formálása, együtt 
működésük hatékonnyá 
tétele. 

• -A játék alakulásának 
megfelelően tudjanak 
védekezési rendszert 
váltani, ismerjék a nyitott 
védekezés 
törvényszerűségeit. 

• Váljanak képessé az 
emberfogás egyéni és 
csapatrész feladatainak 
pontos hatékony 
végrehajtására.  

 
• Fontos a játékos 

adottságainak megfelelő 
kapus technika kialakítása 

• Állandó feladat a 
bátorság, gyorsaság, 
reakcióidő, lazaság 
fejlesztése. 

• Legyen képes a gyors 
közvetett indításnál, 
mozgó játékoshoz történő 
dobótechnika 
végrehajtására. 
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Évfolyam: 9-10 Korosztály: serdülő 
 

Cél 
• A korosztálynak megfelelő kondícionális képességek kialakítása. 
• A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó 

technikai alapok elsajátítása. 
• Minél nagyobb számban váljanak alkalmassá korosztályos válogatottságra. 
• A nemzetközi elvárásoknak megfelelő technikai és taktikai ismeretek elsajátíttatása. 
• Játék közben legalább két poszt követelményeinek ismerete. 

 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
Futások: 

• kitartó futások  
• állóképesség-fejlesztés 
• COOPER-teszt teljesítése 
• 400m-es táv sorozatokban 

történő teljesítése 
 
Gyorsaságfejlesztés: 

• futóiskola gyakorlatanyaga 25-
30m-es távon 

• gyorsfutások különböző 
kiinduló helyzetekből 20 m-es 
távon 

• lejtőfutások 20 m-es távon 
szökdelésekből indítva is 

• váltóversenyek 15-20 m-es 
távon tárgykerüléssel, 
irányváltásokkal 

• irányváltásokból történő gyors 
futások 

 
Ugrások: 

• szökdelések egy és páros lábon 
15-20 m-es távon 

• indiánszökdelések, váltott lábú 
szökdelések. 3-as, 5-ös, 10-es 
ugrások azonos és váltott lábon 

• mélybeugrások után felugrások 
egy és páros lábról 

• mélybeugrások 1 kg-os tömött 
labdával 

• irányváltások 
• irányváltások után felugrásból 

átadások egy és páros kézzel 
 
Dobások: 

 
 

• COOPER-teszt során a 
megtett távolság 3000-3500 
m. 

• 400m-es táv sorozatban 
történő teljesítése 65 mp 
szintidő alatt. 

 
• Tudjanak 30 m-en 4.0-4.5 

mp-es időket futni 
sorozatterhelések közben is. 

• Helyes futótechnika 
kialakítása, elsajátíttatása. 

• Reakciógyorsaság. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Stabil egyensúlyi helyzet 
elsajátítása. 

• Szökdelések sebességre és 
távolságra történjenek. 

• A sorozatugrásoknál 
követelmény a biztos 
egyensúlyi helyzet, és a 
távolságra törekvés. 

• Mélybeugrás után gyors, 
dinamikus irányváltások. 
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• labdaátadások egy és páros 
kézzel 

• labdaátadások 1 kg-os és 5 kg-
os tömött labdával helyben és 
haladással 

• átadások állásból, fekvésből, 
ülésből 

• mélybeugrások utáni 
labdaátadások egy és páros 
kézzel 

 
Erőfejlesztés: 

• saját testsúllyal, társ súlyával, 
társ ellenállásával szemben 

• szergyakorlatokkal: 
kézisúlyzó, medicinlabda, 
padgyakorlatokkal 

• tárcsás súlyzóval végrehajtott 
speciális gyakorlatok.  

• mélyhátizmok, vállöv, láberő 
fejlesztése 

 
Lazaság: 

• nyújtó, lazító gimnasztika 
• strechgimnasztika 

 
 
 
 
 
 
Ügyesség: 

• labda nélküli: a többi sportág 
mozgásanyaga: torna, birkózás 

• labdás ügyesség: egy és két 
labdával végrehajtott 
gyakorlatok 

• egy időben kézzel és lábbal 
végrehajtott gyakorlatok 

 
Testnevelési játékok: 

• fogójátékok 
• labdás fogójátékok 
• csapatfogók 
• keresztező fogók 
• udvaros fogók 
• pontszerző 
• váltóversenyek 
• páros küzdő gyakorlatok 

• Tudjanak 1 kg-os labdával 
legalább 25 m-t dobni. 

• Törekedjenek a pontos 
átadásokra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ismerjék, és tudatosan 
alkalmazzák az erősítő 
gyakorlatokat. 

• Törekedjenek a dinamikus 
erőfejlesztésre, kis súlyokkal 
nagy ismétlésszámú 
gyakorlatokkal. 

 
 
 
• A sérülések elkerülése 

érdekében legyenek tisztában 
a nyújtó gyakorlatok 
jelentőségével, 
edzésmunkájukban tudatosan 
alkalmazzák azokat. 

• Mérkőzések után legyenek 
képesek a tudatos nyújtásra, 
strechgimnasztikára. 

 
• A torna mozgásanyaga a 

térbeli tájékozódás miatt, a 
küzdelem az esések miatt 
kiemelt fontosságú. 

 
 
 
 

 
• Váljanak képessé a figyelem 

megosztására.  
• Osztott figyelem mellett is 

legyenek képesek pontos 
technikai gyakorlat-
végrehajtásokra. 
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• a kézilabdázást előkészítő, ill. 
segítő játékok 

 
TECHNIKAI KÉPZÉS 
Labda nélküli technika: 

• a játék céljának megfelelően, 
rövid távú futások előre és a 
haladási iránynak háttal 

• gyors futások közben 
irányváltások, fordulatok, a 
társ futómozgásának követése. 

• indulócselek labda nélkül 
térnyerésre törekvéssel, 
mindkét irányba 

 
Labdás technika: 
Átadások:  

• labdakezelési gyakorlatok egy 
és két kézzel, párokban, 3-as, 
4-es csoportokban 

• labdaátadások földről, cselezés 
után, felugrásból 

• lövőkézzel, azonos lábról 
történő felugrás után, pontos 
passzok rövid és nagy 
távolságra 

• döntéskényszeres gyakorlatok 
3-as, 4-es csoportokban 

 
Cselezések:  

• cselezés labdás gyakorlatok 
végrehajtása közben 

• indulócsel a lövőkézzel azonos 
és ellentétes oldalra 

• egy és páros lábas indulócsel, 
dupla csel, átemelős csel 

• lövő- és átadási cselek 
• cselkapcsolatok kialakítása 

 
Lövőtechnika:  

• posztoktól függetlenül minél 
szélesebb lövőtechnikai skála 
birtoklása 

• átlövés felugrásból, talajról,  
• beugrásos kapura lövés 
• bevetődéses kapura lövés 
• szélről beugrással kanyarított 

kapura lövés lövőkézzel 
azonos és ellentétes lábról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Tudjanak pontosan passzolni. 
• Tudják a labdát nagy 

távolságra, 20-25 m-re 
továbbítani. 

• Tudjanak cselből, 
cselkapcsolatból pontos 
átadást végrehajtani. 

 
 
 
 
 
 
• Ismerják a cselezésben rejlő 

lehetőségeket. 
• Legalább egy cselkapcsolatot  
• tudjanak nagy biztonsággal 
• alkalmazni. 
• Tudjanak labdavezetésből is 

cselezést kezdeményezni. 
 
 
 

• Váljanak képessé a különböző 
kapura lövési technikák 
végrehajtására. 

• Játék közben tudják 
alkalmazni a megtanult 
technikai elemeket. 

• Legyenek képesek összetett 
mozgásokból eredményesen 
kapura lőni. 
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elugorva 
• kapura lövés alsós és elhajlásos 

lövéssel 
• cselkapcsolatból kapura lövés 

 
Védekezés: 

• védekező lábmunka gyorsítása 
• helyes technikai végrehajtás 

elsajátítása 
• sáncolás, páros sánc, 
• ütközés a földön és a 

levegőben egyaránt 
 
 
 
TAKTIKA 
Támadó taktika: 

• a megtanult páros és hármas 
kapcsolatok alkalmazása játék 
közben 

• zárások, zárás-válás- 
kapcsolatok kialakítása 

• szélső befutások, szélső által 
végrehajtott zárások 

• svéd feladások 
• átlövők keresztmozgásaiból 

adódó támadásbefejezési 
lehetőségek 

• támadásbefejezések 
lerohanásból, rendezetlen 
védelem elleni játékból 

• emberelőnyös helyzetek 
megoldási lehetőségei 

• speciális helyzetek megoldása: 
végjáték megoldása 
emberhátrányos helyzetben 

• ésszerű szabálytalanságok a 
játékban 

 
 
 
 
 

Védő taktika: 
• kitámadás, visszahelyezkedés 
• védő párok, védő hármasok 

kapcsolata 
• 6:0, 5:1, 4:2 védekezési 

rendszerek ismerete 

 
 
 
 
 
 

• Ismerjék a védekező 
alapmozgásokat.  

• Tudják a mélységben történő 
védekezés szabályait. 

• Tudjanak sáncolni, tudják a 
páros sánc technikai 
végrehajtását. 

• Tudjanak szabályosan ütközni 
földön és levegőben egyaránt. 

 
 

• Legyenek tudatában az adott 
poszt technikai, taktikai 
követelményeivel.  

• Tudják, és tudatosan 
alkalmazzák játék közben a 
megtanult páros és hármas 
kapcsolatokat. 

• Játék közben tudatosan 
alkalmazzák a zárásokat, 
válásokat. 

• Használják ki a 
keresztmozgásokból adódó 
támadásbefejezési 
lehetőségeket. 

• Váljanak képessé a lerohanás 
és a rendezetlen védelem 
elleni játékhelyzetek 
eredményes megoldására. 

• Játék közben tudatosan 
alkalmazzák a megtanult, és 
az adott végjátéknak 
megfelelő taktikai 
megoldásokat. 

• Váljanak képessé speciális 
feladatok megoldására 
végjátékban. 

 
• Egymás mellett védekező 

játékosok feladatainak 
maximális ismerete. 

• A játék alakulásának 
megfelelően tudatosan 
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• Emberfogásos védekezés. 
 
 
 
 
 
 
ELMÉLETI KÉPZÉS 

• szabályismeret 
• sportolói táplálkozás 
• a dopping káros hatása 
• táplálékkiegészítők szerepe 
• versenyrendezési feladatok 
• magatartás az ellenféllel és a 

játékvezetőkkel szemben 

alkalmazzák a védekezési 
rendszerek váltását. 

• Ismerjék a nyitott védekezés 
törvényszerűségeit, és 
tudatosan alkalmazzák. 

• Váljanak képessé az 
emberfogásos védekezésre is. 

 
• Legyenek tisztában a játék 

szabályaival.  
• Ismerjék a 

szabályváltozásokat. Ismerjék 
a szabályváltozásokból adódó 
új taktikai megoldásokat. 

• Ismerjék a sportolói 
táplálkozás 
szabályszerűségeit.  

• Ismerjék a doppingkáros 
hatását, jussanak el a teljes 
elutasításáig. 

• Tudjanak mérkőzés-
jegyzőkönyvet vezetni. 
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Évfolyam: 11.-12. Korosztály: ifjúsági 
 

Cél 
• A fizikai képességfejlesztés által felkészülés a felnőtt korosztály elvárásaira. 
• A felnőtt mezőnyre való felkészülés jegyében a technikai és taktikai elemek 

elsajátítása. 
• Minél nagyobb létszámú felnőtt kézilabdázó képzése. 
• Korosztályos válogatottak képzése. 
• A tanulás és az élsport elvárásainak történő megfelelés. 

 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
Futások: 

• kitartó futások 
 
 
 
 
Gyorsaságfejlesztés: 

• futóiskola gyakorlatanyaga 25 
m-es távon 

• lejtőfutások 
• futások különböző kiinduló 

helyzetekből, versenyszerűen.  
• váltóversenyek tárgykerüléssel, 

irányváltással 
• mozdulat és mozgásgyorsaság 

fejlesztése 
• gyorsasági állóképesség 

fejlesztése 
 

Ugrások: 
• szökdelések egy és páros lábon 

15 m-es távon 
• indiánszökdelések 
• váltott lábú szökdelések 
• hármas, ötös, tízes ugrások 

váltott lábon és azonos lábon 
egyaránt 

• mélybeugrások után felugrások 
• mélybeugrások 1 kg-os tömött 

labdával, irányváltásokkal 
• irányváltások után felugrásból 

átadások egy és két kézzel. 
• szökdelések akadályok fölött 

egy és páros lábon haladással 
• szökdelések akadályok fölött 

oldalirányban haladással 

 
 

• A kézilabda játék ritmusának 
megfelelő edzésterhelés 
elérése. 

• 1000 m.-en 3,20-3,30/ perc 
teljesítése. 

 
• A futások sebességre 

törekvéssel kerüljenek 
végrehajtásra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Törekedjenek a minél 

nagyobb sebesség elérésére, 
valamint a szökdelések 
távolságra törekvéssel is 
történjenek.  

• Távolságra törekvés. 
• Stabil egyensúlyi helyzet. 
• Mélybeugrások után legyenek 

képesek azonnal megindítani 
egy új mozgássort, stabil 
egyensúlyi helyzettel. 

• Legyenek képesek 
szökdeléseket végrehajtani 
különböző irányba és 
különböző magasságú 
akadályok fölött is. 
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• Szökdelések különböző 
magasságú és különböző 
távolságra lévő akadályok 
fölött. 

 
Dobások: 

• labdaátadások egy és páros 
kézzel 

• labdaátadások 1 kg-os és 5 kg-
os tömött labdával állásból, 
fekvésből 

• mélybeugrások után labda 
átadások 

• páros lábon szökdelés közben 
labda átadások 

 
Állóképesség: 

• speciális sportágspecifikus 
állóképesség fejlesztés 

• sorozatos ütközések 
• sorozatos irányváltások 
• sorozatos kapura lövések 

 
Erő: 

• általános erőfejlesztés 
• speciális erőfejlesztés 
• kézisúlyzó, tömöttlabda, 

gumikötél gyakorlatok mellett, 
tárcsás erőfejlesztő 
gyakorlatok 

 
Gyorsaság: 

• mozdulat-, reakció- és észlelési 
gyorsaság fejlesztése 

 
Lazaság: 

• nyújtó- és lazító gimnasztika 
• strechgimnasztika társ 

segítségével 
 
Ügyesség: 

• a meglévő ügyesség további 
csiszolása 

 
 
Testnevelési játékok: 

• fogójátékok és változatai 
• küzdőgyakorlatok 
• a kézilabdázás előkészítő 

 
 
 
 
 
 
• Kiegészítő mozgásanyag: 

gerelyhajítás. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Váljanak képessé a sportágra 

jellemző gyakorlatsorokat 
nagy sebesség mellett, nagy 
terjedelemben végrehajtani. 

 
 
 

• Legyenek képesek önálló 
erőfejlesztésre is, különös 
hangsúllyal a kézilabdázásban 
nélkülözhetetlen 
izomcsoportok, így a láb, a 
mélyhátizmok, a vállöv 
erősítésére. 

 
• Törekedjenek a technikai 

elemek maximális sebességű 
végrehajtására, nagy 
ismétlésszám mellett is. 

 
• Váljanak képessé a tudatos 

nyújtásra, ismerjék ennek 
jelentőségét. 

 
• A sportágspecifikus ügyesség   

nyilvánuljon meg a 
játékintelligenciában, a 
helyzetfelismerés és a 
helyzetkihasználás terén. 

 
• Ismerjék a test-test elleni harc 

szabályszerűségeit. 
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játékai 
• labdás váltóversenyek 

 
TECHNIKAI KÉPZÉS 
Labda nélküli technika: 

• gyors irányváltások futás 
közben 

• labda nélküli induló és 
testcselek 

 
Labdás technika: 
Átadások: 

• labdakezelési gyakorlatok 
• guruló labda felvétele és 

továbbítása 
• szemből, oldalról, hátulról 

érkező labda megjátszása 
• gyors futás közben 

labdaátadások 
• labdaátadások cselezés, 

leforgás, ütközés után 
• döntéskényszeres gyakorlatok 
• átadások hosszú, lőtt 

passzokkal. 
• átadások test mögött, pattintva, 

légi passzok 
 
Cselezések: 

• átadási és lövőcselek 
• indulócselek, mindkét oldalra 
• labdavezetés közben gyors 

irányváltások 
• átemelős csel lövőkézzel és 

ellentétes kézzel is 
 
LÖVŐTECHNIKA 

• erőteljes posztképzés kell, 
hogy megnyilvánuljon 

Szélsők:  
• kapura lövés bevetődéssel 
• sarokból indulva beugrásos 

kapura lövés, lövőkézzel 
azonos és ellentétes lábról 
elugorva 

• leforgás után kapura lövés 
bevetődéssel, lövőkézzel 
azonos és ellentétes lábról 
elugorva 

• szélső befutás után kapura 

 
 
 

 
 

• Tudjanak irányt váltani, 
mindkét irányban. 

 
 
 
 
• Tudják a különböző irányból 

érkező labdát technikai hiba 
nélkül átvenni. 

• Legyenek képesek a medicin 
labdát legalább 25-m-re 
eldobni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Legyenek képesek 

labdaátvétel közben cseleket 
alkalmazni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Legyenek tisztában a szélső 
játék technikai 
követelményeivel, úgy a 
labdás, mind a labda nélküli 
technikai elemekkel. 
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lövés beálló helyről 
• szélső felkanyarodásból kapura 

lövés 
 
Átlövők:  

• átlövések felugrásból és 
talajról 

• indulócsel után felugrásos 
átlövés 

• alsós lövések 
• alsós lövés cselezése után felső 

elhajlásos lövés 
• felugrás után sodródás a 

lövőkéz oldalára, majd ebből 
átlövés 

• felugrás közben átlövés 
cselezése, majd ebből felső 
elhajlásos lövés végrehajtása 

• tempó nélküli átlövések 
talajról 

• lövőkézzel azonos lábról, 
talajról végrehajtott átlövés 

• beállóval kialakított páros 
kapcsolatokból átlövés 

 
Beállók:  

• a beállósok alkalmazzák a 
szélességi és a mélységi 
mozgásokat 

• ismerjék a zárás-válás páros 
játékot 

• kapura lövés bevetődésből, 
leforgásból, mindkét oldalra 

• szélső helyről eredményes 
kapura lövési technikák 

 
Kapusok:  

• alapvető védés technikai 
elemek gyakorlása 

• kapusvédés után gyors indítás 
• a kapus mezőnymunkája 
• a védekezés irányításának 

szabályszerűségei  
 
Védekezés: 

• nyitott és zárt védekezésben 
egyéni védőfeladatok 

• védőlábmunka mélységben és 
szélességben 

 
 
 
 
 
• Legyenek birtokában olyan 

széles technikai tudásnak, 
mely az átlövő poszt 
eredményes játékát biztosítja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tudatosan alkalmazzák a 

szélességi és mélységi 
mozgásokat. 

• Legyenek tisztában azzal, 
hogy az ő feladatuk 
elsődlegesen a lövők 
megvédése a védőktől, 
átlövés közben. 

• Ismerjék a szélső jéték 
technikai követelményeit. 

 
 

• Legyenek birtokában a 
gyorsindítás technikai 
követelményeinek. 

• Tudatosan alkalmazzák a 
mezőnytevékenységet. 

 
 

 
• Védekezésben legyenek 

tisztában a kommunikáció 
jelentőségével. 

• Ismerjék a taktikai 
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• egymás mellett védekező 
játékosok feladatai 

• labdaközpontú védekezés 
• emberfogásos védekezés 
• szabályos ütközések földön és 

levegőben egyaránt 
 
TAKTIKA 
Támadó: 

• különböző támadó taktikai 
feladatok saját poszton történő 
alkalmazása 

• a szabaddobási variációk 
gyakorlása 

• átlövő keresztekből adódó 
megoldási lehetőségek 

• a számbeli előnyből és 
számbeli hátrányból adódó 
feladatok 

• játék egy és két beállóval 
• lerohanás, rendezetlen védelem 

elleni játék 
 
Védőtaktika: 

• védőpárok, védőhármasok 
feladatai 

• a 6 0, az 5:1, a 4:2, az 5+1 és a 
3:2:1 védekezési rendszerek 
gyakorlása 

• indítás, lerohanás elleni 
visszarendeződés 

 
 
 
 
 
 
 
ELMÉLETI KÉPZÉS  

• a magyar kézilabdázás aktuális 
eseményeit 

• szabályismeret 
• jegyzőkönyv és statisztikai lap 

vezetése 
• Videoelemzés 

 
 
 
 

szabálytalanságokat.  
• Legyenek képesek a labda-

központú védekezésre. 
 
 
 
 
 

 
• Ismerjék legalább két poszt 

technikai és taktikai 
követelményeit. 

• Tudják alkalmazni a szélső 
befutásokból adódó 
megoldási lehetőségeket. 

• Tudatosan használják ki a 
belső négy ember 
keresztmozgásaiból adódó 
lehetőségeket. 

• Ismerjék és alkalmazzák a 
létszám-egyenlőtlenségből 
adódó taktikai feladatokat. 

 
 

• Tudjanak játék közben 
védekezési rendszereket 
váltani. 

• Tudjanak az ellenfél támadó 
taktikájához alkalmazkodni. 

• Ismerjék és tudatosan 
alkalmazzák a létszám 
egyenlőtlenségből adódó 
védekezési taktikai 
feladatokat. 

• Az indítás, lerohanás elleni 
tudatos visszarendeződés 
jelenjen meg a védő 
taktikában. 

 
• Legyenek birtokában az 

aktuális szabályoknak. 
• Ismerjék és tudatosan 

alkalmazzák a 
szabályváltozásokból adódó 
technikai és taktikai 
lehetőségeket. 

• Önmaguk értékelésének 
fontos kritériuma, hogy a 
mérkőzés eseményeit 
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 jegyzetelni, értékelni tudják. 
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Labdarúgás  

1-12. évfolyam 

 

Általános célok: 
• a gyermeklabdarúgás lényege a játék, az örömszerzés, 
• a gyermekek és a fiatalok számára fontos a társakkal való együttlét, 
• lehetősége legyen minden gyermeknek a játékra, 
• tanuljanak meg a gyermekek és az utánpótlás korú labdarúgók nyerni, de veszíteni is, 
• több gyakorlás, kevesebb mérkőzés, 
• a gyermek és utánpótlás labdarúgás legyen sokszínű, 
• a gyermekekkel, fiatalokkal  való együttlét jelentsen mindenki számára örömöt, 
• a játék a gyermekeké, nem a felnőtteké, 
• tanulja meg minden gyermek és utánpótlás korú labdarúgó az ellenfél és a vezetők, 

tanárok, edzők, felnőttek tiszteletét, 
• a felszerelés, a körülmények feleljenek meg az utánpótlás-labdarúgók életkori 

sajátosságainak, 
• a képzés és a képzést vezető szakemberek felkészültsége legyen mindig alapos, 

szakmailag magas szintű. 

 

A labdarúgó sportág tantervi célja:  
• olyan  fiatal, 1-12 osztályos (gyermek, kisiskolás, serdülő, ifjúsági) labdarúgók 

képzése, akik tehetségüknél fogva – az életkori, biológiai sajátosságok 
figyelembevételével - iskolai intézményes keretek közötti  képzés, felkészítés, nevelés 
soron  képesek elsajátítani: 

• a sportág alapjait, 
• kis játékokat,  
• egyéni (technikai-taktikai, mozgásügyességi) képzést, 
• játékrendszeri ismereteket, 
• egy-egy elleni párharcot, 
• kondicionálás képességeket,  
• mentális képességek fejlesztését,  
• személyiségfejlesztést, 
• játékszabályokat és Fair Play szemlélet, elemeit és a megszerzett ismeretek  

birtokában  az európai élvonalnak, elitnek megfelelő, felkészült, teljesítményképes  
labdarúgókká válnak. Ezáltal növelik a képzett  egyesületi, igazolt labdarúgók számát, 
amely a sportág felemelkedését szolgálja. 

 

A futball tanulás a játékhelyzetek megoldásán keresztül történik. Cél a futball alapjainak 
lerakása, a játék megértése és tanulása, amely kapcsán: 
• A felkészítés céljait a játék követelményeiből kell levezetni. 
• A feladatmegoldások helyes kiválasztása a tanítási folyamat eredménye. 
• A 4:4 és a 11:11 elleni játékot tartalmazzák a módszertani kombinációkat, amelyeken 

belül önálló oktatási egységként jelentkezik az 1:1 elleni játék. 
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Tantervi feladatok: 

• biztosítani a magyar labdarúgó sport folyamatos és magas szintű utánpótlás bázisát. 
• a labdarúgás iránti érdeklődés felkeltése, a beiskolázott tanulókkal a sportág 

megismertetése, a sportág megszerettetése,a játéköröm felkeltése, 
• alkalmassá tegye és felkészítse a tanulókat a labdarúgó  sportban történő versenyzésre, 
• korszerű oktatás módszertani eszközökkel nyújtson alapot a további fejlődéshez; 
• a legkorszerűbb eszközökkel biztosítsa az ismeretanyag elsajátítását; 
• a labdarúgás  adta speciális lehetőségeinek felhasználásával biztosítsa a sportolók 

sokoldalú személyiségfejlődését; 
• a  sportágban rejlő nevelési helyzetek kihasználásával segítse a sportolók 

társadalomba való beilleszkedését. 
• a sportág legképzettebb, legtehetségesebb  utánpótlás labdarúgóinak felkészítése 

kiválasztása, beiskolázása, képzése, tanítása, nevelése, 
• a labdarúgást kedvelők (igazolt és nem igazolt fiatalok) számának növelése, az iskolai 

és az egyesületi színterén, 
• a különböző korosztályokra, évfolyamokra jellemző szakmai, pedagógiai és 

pszichológiai sajátosságok átadása, tanítása, 
• órai foglalkozások, edzések, tornák, versenyek, mérkőzések lebonyolításához, 

megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása, 
• a FAIR PLAY szellemének ápolása. 
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1. évfolyam 

 

A labdarúgás tanulásának céljai az 1. évfolyamban 

� A tantárgy formai és tartalmi tulajdonságainak elemi szintű megismerése, 
� A sportpályával, sportcsarnokkal, öltözővel, szertárral, sportszerekkel  való találkozás 

és azok használatának, rendjének megismerése, A sportághoz való kötődés 
megszilárdítása. 

� A higiéniai szokások kialakítása, 
� Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése, 
� Az életkori sajátosságoknak megfelelő  testi fejlődés megfelelő képzéssel, 
� Az életkornak megfelelően az egyéni, kiscsoportos és a csapatjátékok szervezéséhez, 

megértéséhez szükséges ismeretek, szabályok, verseny és sportági játékszabályok 
elsajátítása, 

� A játék megszerettetése, szoktatás a játékhoz, játéköröm. 
� A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása. 
� Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY. 
� Utánzó és játékos természetes és sportág specifikus mozgásformák ismerete. 
� A motoros tanulás kognitív fázisának, gyakorlása, elsajátítása. Alapvető 

mozgáskultúra kialakítása. 
� A testhelyzetek  proprioceptív érzékelése, felidézési és felismerési folyamatok 

képességének megszerzése a mozgásban. 
� Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek  elsajátítása, 
� Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása. A 

játékkészség alapjainak lerakása. 
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I. KOORDINÁCIÓ Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
 

1. Labda nélküli koordináció 
 

Cél:  
- Testrészek, végtagok helyzet, mozgás, 

irány és tér érzékelésének fejlesztése.  
- Kar- és lábmunka összhangjának 

kialakítása. 
- Testtartási rendellenességek 

megelőzése, kiküszöbölése kiszűrése. 
 
 
 
 
 
 
2. Labdás koordináció 

        
- Labdaérzékelés fejlesztése. 
- Lassú futás labdavezetés közben. 
 
 

      Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán 

                utánzással (frontális). 
- Csoportosan edző,   testnevelő  

vezetésével,       irányításával 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 

 
1. Labda nélküli koordináció: 
 
 

- Határozott formájú szabadgyakorlatok 
- Statikus (testhelyzetre vonatkozó) és 

kinesztétikus (testmozgással 
kapcsolatos)  utánzó gyakorlatok. 

- Megindulások, megállások. 
- Tér-idő-testrész koordinációit fejlesztő 

gyakorlatok. 
- Szökdelések, társ- és tárgykerüléssel. 
- Előre-hátra-oldalra történő mozgások 

tempó- és irányváltással. 
 
 
 
2. Labdás koordináció 

- Labdaérzékelő gyakorlatok helyben,  
- Labdaérzékelő gyakorlatok  járás 

közben, előre-hátra-oldalra 
- Labdás koordinációs gyakorlatok 

labdavezetéssel mértani alakzatokban 
(csillag, háromszög, négyzet,  

                téglalap, Y) 
- Két, három, négy vagy több játékos 

együttműködése – négyszög, téglalap és 
rombusz alakzatban – amelyben 
változtatni lehet az átadások irányát, a 
célpont megváltoztatásáig. 

- Feladatok négyszögben. 
- Feladatok téglalapban. 
- Feladatok rombuszban. 

 
1.   Labda nélküli koordináció: 
 
 

- Legyenek képesek egyszerű formájú 
szabadgyakorlatokat    végrehajtani 
ütemezésre, ütemtartással. 

- Legyenek képesek végrehajtani utánzó 
mozgásokat tükörmozgással, 
árnyékmozgással.  

- Legyenek képesek végrehajtani megállásokat, 
indulásokat, társ-és tárgykerüléseket. 

- Ismerjék fel a tér irányait, a végtagok neveit 
azok  mozgásának irányait. 

- Ismerjenek játékos futó, sor-és 
váltóversenyeket. 

 
2. Labdás koordináció: 

- Legyenek képesek a labdát megszelídíteni, 
birtokolni kézzel és lábbal. 

- Legyenek képesek a labdát kézzel gurítani, 
dobni, pattogtatni, járás és futás közben 
vezetni, hajtani. 

- Legyenek képesek érzékelni a különböző 
méretű és minőségű labdák közötti  
különbségeket, tulajdonságokat. 

- Legyenek képesek érzékelni a labdát – álló-és 
mozgás közben -  talajon. 

- Tudják a labdát vezetni ügyesebb lábbal a 
talajon járás, kocogás és futás közben. 

- Legyenek képesek labdát vezetni – kézzel és 
lábbal – különböző mértani alakzatokban. 
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           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
       Eszköz: 

- bóják, zsámolyok, karók,  
- különböző nagyságú és minőségű 

labdák (gumi, bőr, tenisz, medicin) 
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II. ÜGYESSÉG Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
 
Cél:             Az ügyesség nagyfokú, hatékony 
fejlesztése 
 
Gyors koordináció: amikor időkényszer mellett 
kell végrehajtani gyakorlatot,feladatot 
Differenciális mozgásérzékelés:  (kinesztézis= 
belső mozgásérzékelés); izomfeszülés,ellazulás 
foka 
 
Statikus, dinamikus egyensúly.  Téri 
tájékozódás 
 
 
 
 
 

  
 
1. Gyors koordináció - amikor időkényszer 
mellett kell végrehajtani gyakorlatot,feladatot: 

- futójátékok: sorban, körben, 
szétszórtan, egyénileg és csoportokban, 
egymást kerülgetve, szereppel és 
feladatokkal, 

- fogójátékok: egy és két fogóval, 
átfutásos feladatokkal, „házzal” és 
„ház” nélkül. 

- egyéni sor-és váltóversenyek: 15-30 m-
es távon, tárgyat kerülgetve, különböző 
testhelyzetekből történő indulással és 
célba érkezéssel, tárgyak hordásával. 
Váltás helyben. 

- akadályversenyek: 15-30 m-es távon, 3-
4 akadállyal (pl. bújás, járás, csúszás, 
mászás) 

 
2.   Differenciális mozgás- és 
egyensúlyérzékelés: 

- járások 20 cm széles vonalak között, 5 
cm-es vonalon, 

- járások padon, számoly magasságra 
emelt rézsútos padon bújás, járás, 
kúszás,  csúszás, mászás… stb.) 

 

 
 
� A saját mozgás érzékelésének 

pontossága térben és időben 
� Ismerje az egyszerű,  bonyolult   gyors 

mozgásformákat. 
� Az ÜGYES jól és pontosan tud 

különbséget tenni a távolságok és a 
sebességek között. 

� A terhelés fokozása elsősorban a 
koordináció bonyolultsági szintjének 
emelésével történjen 
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III. TECHNIKAI   KÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
CÉL: 

- A  labdával való kapcsolat, ismerkedés. 
- A labdaérzékelés fejlesztése. 
- Az alaptechnikai fejlesztése (rúgások, 

átvételek, átadások, labdavezetés) 
 
Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
       Eszköz: 

- bóják, karók,  
- különböző nagyságú és minőségű labdák 

(gumi, bőr, tenisz, medicin) 
- tornapadok (2m, 4 m) 
- rúgópalánk 

 
 
 
 

 
Előkészítő labdás gyakorlatok: 
 
Helyben: 

- Medicinlabdán rúgással, a láb 
rúgófelületeinek (belső, belső csüd, 
külső, külső csüd, teljes csüd) érintése 

- Labdagörgetés tappal, helyben előre-
hátra-oldalra 

- Bal-és jobb lábbal váltva talppal a labda 
visszahúzása, majd belsővel előre. 

- Bal-és jobb lábbal váltva talppal a labda 
visszahúzása, majd csüdrúgással előre. 

Járás közben: 
- Előre haladás közben a labda talppal 

való megállítása. 
- Előre haladás közben talppal befelé 

átgörgetés, majd a másik láb belsővel 
való megállítása. 

- Előre haladás közben a talpon keresztül 
a labda befelé való görgetése, majd 
vissza ugyanez  a másik lábbal 
folyamatos  előrehaladás közbe. 

- Oldalt haladás közben (mindkét 
irányban) talppal befelé átgörgetés, 
majd másik láb belsővel való 
megállítása 

Lassú futás közben: 
- Labdával a lábak között (belső) érintve 

haladás előre 
- Labdavezetések közben 

 
Legyen képes: 
 

- a különböző méretű és nagyságú labdák 
megszelídítésére (kézzel és lábbal), 

- érzékelni a különböző méretű és 
nagyságú labdákat (kemény, puha, 
lapos, gurul, pattog, magas, alacsony…) 

- a mozgó, guruló, pattogó  labdát 
megállítani, 

- a lapos, guruló  labdákat lábbal 
megállítani, átvenni, 

- az alapvető  rúgások, átadások 
végrehajtására (ellenfél nélkül), 

- járásban, kocogás és futás közben a 
labdavezetésre, a labda megállítására, 

- álló és feléje guruló  labdát belsővel és 
csüddel megrúgni, visszarúgni, 

- pontosan célozni gurítással, átadással, 
célzással 
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 labdamegállítások, irányváltoztatások, 
fordulatok, bójakerülések. 

-  
Az alaptechnikai elemek fejlesztése: 
 

- Állított és mozgó labdával az lapvető 
rúgásfajták oktatása (belsőrúgás, 
csüdrúgás) 

- Paddal, rúgófal szembeni történő 
gyakorlás. 

- Társsal, társakkal, végzett gyakorlás 
- Labdás koordinációs gyakorlatok 

labdavezetéssel mértani alakzatokban 
(csillag, háromszög, négyzet, téglalap, 
Y) 

 
Játékhelyzetekben történő gyakorlás: 

-  Érintő fogójáték.  
- Célzó játékok. Egyéni játék 

labdavezetéssel. 
- Egyéni és csoportos területváltó játékok 

labdavezetéssel  
- Sor- és váltóversenyek a tanult technikai 

elemek beépítésével 
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IV.  CSAPATJÁTÉK  KIALAKÍTÁSA Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:   4:4 elleni rombusz kialakítása 

5. Labdabirtoklás 
- Játékosok helyezkedése 

szélességben és mélységben. 
- Összjáték kialakítása előre irányuló 

játékkal. 
- Labdatartás és egyéni játék. 

 
5. Az ellenfél labdabirtoklása: 

- Területfelosztás, pozíciók 
megismerése. 

- A labdabirtokló felvétele. 
- Labdacentrikus védekezés 

Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
       Eszköz: 

- bóják, karók,  
- különböző nagyságú és minőségű labdák 

 
Labdabirtoklás: 
1.  Támadás és gólszerzés: 

- Technikai elemek (cselezés, 
labdavezetés, átadás, lövés) 
alkalmazása. 

- Csapatformák: 
                    - játék 1:1 ellen, 
                    - kis játékok kapus nélkül (2:2, 
3:3, 4:4) 
2. Célzás: 

- Átadások (álló és mozgó) saját társhoz, 
mozgás közben. 

- Védett cél, védett terület kialakítása.  
- Célpont létrehozása, kitalálása, 

kilövése. 
 
3. Egyéni labdabirtoklás javítása: 

- Labda fölötti kontroll. 
- Átvételek, cselezés mozgás közben. 
- Pozíció keresés az ellenféllel szemben, 

területen. 
4. Az együttes labdabirtoklás gyakorlása: 

- Készenlét a labda továbbítására, 
fogadására, átvételére. 

- Az ellenfél átjátszása. 
- Pozíciójáték kialakítása. 

 
Az ellenfél labdabirtoklása: 
1.  Az ellenfél zavarása: 

- Labdabirtokló játékos feltartóztatása. 

 
Legyen képes: 
 
⇒ A távolság érzékelésére (a játékosok 

egymásközti helyezkedésére, 
szélességben és mélységben). 

 
⇒ A terület téri érzékelésére (gyakorlat-és 

játékformák alkalmazása meghatározott 
kijelölt területen). 

 
⇒ A labda egyéni és együttes kihozatalára. 

 
⇒ Gól és pontszerzésre. 

 
⇒ Összjáték kialakítására 

 
⇒ Különbséget tenni a saját csapata 

(társai) és az ellenfél labdabirtoklása 
között. 

 
⇒ Az ellenfél védelmi vonalán áthaladni 

labdával, ismerje az ellenfék kapujára 
irányuló játékot. 

 
⇒ Megelőzni az ellenfél gólszerzését. 

 
⇒ Ismerje és tudja az  1:1, 2:2, 3:3, 4:4 

elleni kis játékokat 
 
⇒ Ismerje a vonalfutballt  
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(gumi, bőr, tenisz, medicin) 
- kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m) 

 
Játékban ajánlott szabályok és 
eszközméretek: 
-  labdaméret: 3-as 
-  kapuméret 2x1 m 
- Pályaméret: 20x30 m 
- Létszám: 4:4 ellen (kapus nélkül)  
- Játékidő: 10 perc/mérkőzés 

- Az ellenfél feltartóztatása. 
 
2. Labdaszerzés: 

- Párharc a labdáért. 
- Alapszerelés tanulása. 

 
3. A kapu megvédése: 

- Közelítés a labdához és az ellenfélhez. 
- Pozíciók ismerete. 

 
Gyakorlati feladatok: 

- Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4:4 ellen (kapus 
nélkül) 

- Vonaljáték 4:4 ellen. 
V. KONDICIONÁLÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:   Reakció és futógyorsaság fejlesztése. 
 

 
Külön kondicionálás nincs !  
A kondicionális képességek – edzéselméleti 
felosztása szerint - reakció és futógyorsaság 
fejlesztéséra van szükség, melyet az 
ügyességfejlesztés, koordinációs 
képességfejlesztés, technikai-taktikai képzés 
keretében kerül megvalósításra (lásd: I-II-III-
IV. modul) 

 
1. Legyenek képesek: 
 

- gyors- és folyamatos és kitartó futásra, 
- az ügyességen, a koordinációs 

feladatokon és a technikai gyakorláson 
keresztül a kitartásara. 

 
2. A sportantropometriai, állóképességet, erőt, 
gyorsaságot, stb., vagy a labdarúgáshoz 
szükséges speciális képességeket vizsgáló 
módszerek: 

- (természetesen a megfelelő referenciák 
ellenőrizhetők) hozzájárulhatnak a 
minőségi labdarúgás kialakításához. 

- A rendszeres edzés, versenyzés 
végzéséhez kellenek azok az élettani, 
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fizikai (a labdarúgás technikai, taktikai, 
vagy mentális, pszichés oldalának 
vitelére külön szakértők vannak 
felkérve) paraméterek, amelyek valóban 
jelzik, hogy a gyermek a genetikailag 
meghatározott lehetőségein belül 
optimális élettani állapotban tudjon 
sikerélményt biztosítóan focizni. 

 
2.  6-8 évben sportantropometriai vizsgálatok: a 
növekedési típus – Conrad (1963), - a 
szomatotípus becslésére – Heath és Carter 
(1967) – a testösszetétel Drinkwater és Ross), - 
a várható testmagasság becslésére Mészáros és 
Mohácsi (1983). A labdarúgásra jelentkezett 
gyermekek genetikai, morfológiai és 
funkcionális jellemzőinek rögzítése. 
 

 
VI.  MENTALITÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:  A játéköröm kialakítása 
  
 

1. A sportághoz való kötődés kialakítása 
 
2. Foglalkozások, edzések rendjének, 

szabályainak kialakítása 
 

 
3. Tornák, mérkőzések pozitív 

mentalitásának kialakítása 

 
1. A sportághoz való kötődés kialakítása: 
- a sportiskola szellemiségének, céljainak 

megismertetése, 
- a labdarúgásban rejlő játéköröm, 

sikerélmény, belső hajtóerők, attitűdök 
kialakítása 

- a sportág magyarországi 
hagyományainak, eredményeinek, 
példaképeinek bemutatása 

- a sportág helyi,  egyesületi települési 
hagyományainak, eredményeinek, 

 
Alakuljon ki a tanulókban,játékosokban : 
 
� az önfegyelem az együttes tevékenység 

ritmusa, rendje, 
 
� az öltözés, vetkőzés, a tisztálkodás 

rendje, az öltözőrend igénye, 
 
� a sportág szeretete, az iskola és a társak 

szeretete, 
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4. Az edző, testnevelő magatartásának 

követelményei 
 

 
 

 
Módszer:        „Az igazi győztesek nem 
születnek, hanem azzá  
                     válnak !” 
 

1. Beszélgetés 
2. Formálás 
3. Motiválás 
4. Oksági és attribuciós hatások, 
5. Pozitív internalizáció és meggyőzés 
6. Egyéni, személyes ráhatás 
7. Közösségfejlesztés, társas identitás 
8. Személyes példamutatás, modellkövetés 
9. Pedagógiai, pszichológiai, biológiai  

ismeretek és azok alkalmazása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

példaképeinek bemutatása, 
- a sportág nemzetközi nagyságainak 

bemutatása. 
 

2. Foglalkozások, edzések rendjének, 
szabályainak kialakítása : 

- az öltöző, sportcsarnok, tornaterem, 
szertár, szabadtéri pálya rendjének, 
szokásainak  ismertetése, 

- öltözködés, tisztálkodás, higiéniás 
szokásainak kialakítása 

- az edző, testnevelő, osztálytársak, 
csapattársak tiszteletének kialakítása. 

 
3. Tornák, mérkőzések pozitív 

mentalitásának kialakítása : 
- a csapategység, közösségi szellem, 

összetartozás kialakítása, 
- az iskolai, sportegyesületi hovatartozás, 

identitás kialakítása, 
- az ellenfél tisztelete, a kultúrált 

viselkedés, mások (vendégek, 
vendéglátók) tiszteletének kialakítása, 

- a játékszabályok betartása, elfogadása, 
- a győzelem és a vereség elfogadása, 
- a játékvezető, mérkőzés felügyelő, 

edzők, testnevelők utasításainak 
betartása, 

- a felnőttek, szülők, kísérők tiszteletének 
kialakítása. 

 
 

� az ellenféllel szembeni sportszerűség, 
 
� a kommunikáció elsajátítása 

(osztálytárs, csapattárs, edző, tanár, 
vezető, szülő), 
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Segédeszközök: 
1. flipchart tábla 
2. faliújság 
3. oktatófilmek 
4. projektor és egyéb multifunkcionális 

eszközök, segédanyagok. 
 

4. Az edző, testnevelő magatartásának 
követelményei : 

a) Mutassanak példát: a gyerekekkel 
foglalkozó edzők, testnevelők 
magatartása legyen példa arra, hogyan 
viselkedjünk társainkkal szemben. A 
felnőttek igazi sportemberként 
viselkednek. 

b) Biztosítsák a gyerekek szórakozását: 
A gyerekek az izgalom és az élvezet 
miatt fociznak. Az eredmény-centrikus 
felfogás – „csak a győzelem számít” elv 
- nagyban csökkenti az élvezetet. 

c) Készüljenek fel alaposan a foglakozások 
előtt:  
A gyerekek mozgásigénye hatalmas, de 
koncentrálni csak rövid ideig tudnak. 
Ezért különösen fontos, hogy előzetesen 
készüljünk fel a foglalkozásokra. 

d) Gyakoroltassunk változatos, 
kivitelezhető feladatokat:  
A megfelelő gyakorlatok lekötik a 
gyerekeket és sikerélményt adnak nekik.  

e) Foglakozzanak minden gyerekkel: 
Mindenkire egyenlő mértékben 
figyeljünk, képességektől függetlenül. 
Minden gyerek számára biztosítsuk a 
lehetőséget a tanulásra, fejlődésre. 

f) Helyezzék előtérbe a kispályás játékot: 
A kispályás mérkőzéseken gyakoribb a 
kontaktus a labdával és nagyobb esély 
van képességfejlesztésre. 
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VII.  KAPUSKÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:        

- Az ügyesség fejlesztése az életkori 
sajátosságok  

                figyelembevételével. 
- A  „kapusjelöltek” együtt játszanak a 

mezőnyjátékosokkal, mert az életkori 
sajátosságoknak megfelelően 4:4 elleni 
játékban kapus nélkül játszanak ! 

 
              
 
 
 
 
 
 
 

 
Együtt játszanak a mezőnyjátékosokkal és 
ennek megfelelően igazi kapusképzésről még 
nem beszélhetünk. 
 
Azok a gyerekek, akik vonzódnak a kapus 
poszthoz, -  öltözékükben, akaratukban is ez 
tükröződik –   játékos jelleggel elkezdhető az 
érintőleges kapusfoglalkozás. 
 
Technika: a különböző irányból érkező, eltérő 
magasságú labdák birtokbavétele. 
 
Taktika:  

- Játékszabályok. 
- Kapusra vonatkozó szabályok 

 

 
Még nincs kiválasztás, következésképpen 
követelményrendszerről sem beszélhetünk. 

 
VIII.  VERSENY és JÁTÉKSZABÁLYOK Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:       Az életkornak megfelelő,  labdarúgó 
játékszabályok, 
              torna és versenyszabályok ismerete. 

 
1. Sportfelszerelés, öltözék használata: 
 
2. Versenyszabályok: 
 
3. A mérkőzés szabályai: 

 
 
1.  Sportfelszerelés, öltözék használata: 

a.) edzés: időjárásnak megfelelő 
sportfelszerelés.  (gumistoplis,  
sport zokni, rövidnadrág,  mez, 
sípcsontvédő, jelzőtrikó, melegítő, 
széldzseki) 

 
 

 
Ismerjék és tudják alkalmazni: 
 

- az életkornak megfelelő 
játékszabályokat, 

 
- az sportöltözék használatát 
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b.) mérkőzés: gumistoplis,  sportszár, 
rövidnadrág, sípcsontvédő,  
számozott mez. 

 
2.   Versenyszabályok: 
� Pályaméret:         20x30 m 
� Kapuméret:          2x1 m 
� Büntetőm.:           6 m-re az 

alapvonaltól 
� Labdaméret:        3 
� Játékidő:              10 perc/mérkőzés 
� Létszám:              4 : 4 ellen (kapus 

nincs) 
� Játékvezető:        nincs 

 
 
4. A mérkőzés szabályai: 

 
� Gól:  

- a pálya teljes területéről el 
lehet érni. 

- gól után az alapvonal mögül 
kell újra indítani a játékot; 
(nincs középkezdés).  

- a gólt elérő csapatnak vissza 
kell mennie a saját térfelére és 
csak a védőtérfélen próbálhat 
szerelni. 

� Les: NINCS ! 
- az ellenfélről kerül a labda az 

alapvonal mögé, lábbal 
hozható ismét játékba, a vonal 
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mögül. 
� Partdobás: NINCS ! 

- a folyamatos támadójáték 
érdekében a labda lapos 
passzal hozható játékba, 
melyből közvetlenül nem lehet 
gólt elérni. 

- az ellenfél játékosai nem 
akadályozhatják a labda 
játékba hozását. 

- az ellenfél játékosainak a 
labdától 3 m-re lehet 
helyezkedniük. 

 
� Szögletrúgás: 

- Három szöglet esetén 
büntetőrúgás következik. 

� Szabálytalanság: 
- szabadrúgást vonnak maguk 

után. 
� Büntető: 

- büntetőterületen /6 m/ belüli 
kezezésnél büntetőrúgás 
következik.  

- a büntetőpont a kapu közepétől 
számított 15 m-re van. 

- a büntetőrúgást üres kapura 
kell elvégezni. 

� Csere: 
- cserélni bármikor lehet!  
- a cserénél a cserejátékosok 

kezet fognak egymással.  
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- a lecserélt játékos bármikor 
visszacserélhető!  
a cserejátékosok elhelyezése a 
saját kapu oldalán az alapvonal 
és az oldalvonal találkozásánál 

� Térfélcsere – NINCS ! 
� Felszerelés: 

- a játékosok gumistoplis 
cipőben vagy torna/edző/ 
cipőben játszhatnak.  

- „éles” stoplis cipőben nem 
lehet játszani.  

 
 

 
IX.  PSZICHOLÓGIA,  PEDAGÓGIA, 

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél: 
 
1.  A gyermek játékélményének 

fenntartása és átvitele a labdarúgás, 
valamint az iskola szervezeti 
rendszerébe. 

2. Társakkal való kapcsolat kialakítása. 
3. Szabályok megismertetése az absztrakt 

szabályok kivételével 
  
 

 
1. Játékorientált foglalkozások tervezése 

és lebonyolítása: 
Előre megtervezett játékos feladatok, 
melyek a gyermekek együttes élményét 
erősítik. A feladatoknak világos és 
érthető céljuk legyen, melyekben 
minden gyermek egyformán részt vesz. 

2. Egyén fókuszú játékos csoportos 
feladathelyzetek kialakítása 
Olyan feladathelyzetek, ahol a 
játékostársak szolgálják ki a 
középpontban levő gyermeket. 
Mindenkire sort kell keríteni. 

3. Játékos szabálytanulás (rajzfilmfigurák, 

 
⇒ Legyen képes aktívan részt venni egy 

sportjátékban, a közösségben. 
⇒ Ismerje és tartsa be a játékok szabályait. 
⇒ Ismerje a közösség szociális szabályait. 
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vagy egyéb szereplők, mint modellek 
igénybevételével) 
Olyan szemléltető ábrák készítése, 
melyek segítségével az alapvető 
szabályokat a gyermekek számára 
érthető formában elő lehet adni. 
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2. évfolyam 

 

A labdarúgás tanulásának céljai az 2. évfolyamban 

• A tantárgy formai és tartalmi tulajdonságainak elemi szintű megismerése, 
• A sportpályával, sportcsarnokkal, öltözővel, szertárral, sportszerekkel való találkozás 

és azok használatának, rendjének megismerése, megtartása. A sportághoz való kötődés 
megszilárdítása. 

• A higiéniai, sportegészségügyi, civil  és sportöltözködési  szokások kialakítása. 
• Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése, 
• Az életkori sajátosságoknak megfelelő  testi fejlődés megfelelő képzéssel, 
• Az életkornak megfelelően az egyéni, kiscsoportos és a csapatjátékok szervezéséhez, 

megértéséhez szükséges ismeretek, szabályok, verseny és sportági játékszabályok 
elsajátítása, 

• Élvezet a játékban, játéköröm. 
• A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása (csapattárs, edző, testnevelő, 

vezető) 
• Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY. 
• A motoros tanulás kognitív fázisának, gyakorlása, elsajátítása. Alapvető 

mozgáskultúra kialakítása. 
• A testhelyzetek proprioceptív érzékelése, felidézési és felismerési folyamatok 

képességének megszerzése a mozgásban. 
• Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek elsajátítása, 
• Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása. A 

játékkészség alapjainak lerakása. 
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I. KOORDINÁCIÓ Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
Részei: 

3. Labda nélküli koordináció 
Cél:  

- Testrészek, végtagok helyzet, 
mozgás, irány és tér érzékelésének 
fejlesztése.  

- Kar- és lábmunka összhangjának 
kialakítása. 

- Testtartási rendellenességek 
megelőzése, kiküszöbölése 
kiszűrése. 

4. Labdás koordináció 
- Labdaérzékelés fejlesztése. 
- Lassú futás labdavezetés közben. 

      Szervezés: 
- Tornateremben, csarnokban, 

udvaron, pályán 
                (csoportosan és egyénileg) 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
        Eszköz: 

- bóják, zsámolyok, karók,  
- különböző nagyságú és minőségű 

labdák (gumi, bőr, tenisz, medicin) 

1. Labda nélküli koordináció: 
 

- Határozott formájú szabadgyakorlatok 
- Statikus (testhelyzetre vonatkozó) és 

kinesztétikus (testmozgással 
kapcsolatos)  utánzó gyakorlatok. 

- Megindulások, megállások. 
- Tér-idő-testrész koordinációit fejlesztő 

gyakorlatok. 
- Szökdelések, társ- és tárgykerüléssel. 
- Előre-hátra-oldalra történő mozgások 

tempó- és irányváltással. 
 
2. Labdás koordináció 
 

- Labdaérzékelő gyakorlatok helyben,  
- Labdaérzékelő gyakorlatok  járás 

közben, előre-hátra-oldalra 
- Labdás koordinációs gyakorlatok 

labdavezetéssel mértani alakzatokban 
(csillag, háromszög, négyzet,  

                téglalap, Y) 
- Két, három, négy vagy több játékos 

együttműködése – négyszög, téglalap és 
rombusz alakzatban – amelyben 
változtatni lehet az átadások irányát, a 
célpont megváltoztatásáig. 

- Feladatok négyszögben. 
- Feladatok téglalapban. 
- Feladatok rombuszban. 

 

1.   Labda nélküli koordináció: 
- Legyenek képesek egyszerű formájú 

szabadgyakorlatokat    végrehajtani 
ütemezésre, ütemtartással. 

- Legyenek képesek végrehajtani utánzó 
mozgásokat tükörmozgással, 
árnyékmozgással.  

- Legyenek képesek végrehajtani 
megállásokat, indulásokat, társ-és 
tárgykerüléseket. 

- Ismerjék fel a tér irányait, a végtagok neveit 
azok  mozgásának irányait. 

- Ismerjenek játékos futó, sor-és 
váltóversenyeket. 

2. Labdás koordináció: 
- Legyenek képesek a labdát megszelídíteni, 

birtokolni kézzel és lábbal. 
- Legyenek képesek a labdát kézzel gurítani, 

dobni, pattogtatni, járás és futás közben 
vezetni, hajtani. 

- Legyenek képesek érzékelni a különböző 
méretű és minőségű labdák közötti  
különbségeket, tulajdonságokat. 

- Legyenek képesek érzékelni a labdát – álló-
és mozgás közben -  talajon. 

- Tudják a labdát vezetni ügyesebb lábbal a 
talajon járás, kocogás és futás közben. 

- Legyenek képesek labdát vezetni – kézzel 
és lábbal – különböző mértani 
alakzatokban. 
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II. ÜGYESSÉG Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
 
Cél:             Az ügyesség nagyfokú, hatékony 
fejlesztése 
 
Gyors koordináció: amikor időkényszer mellett 
kell végrehajtani gyakorlatot. 
Differenciális mozgásérzékelés:  (kinesztézis= 
belső mozgásérzékelés); izomfeszülés,ellazulás 
foka 
 
Statikus, dinamikus egyensúly.  Téri 
tájékozódás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Gyors koordináció - amikor időkényszer 
mellett kell végrehajtani gyakorlatot,feladatot: 

- futójátékok: sorban, körben, 
szétszórtan, egyénileg és csoportokban, 
egymást kerülgetve, szereppel és 
feladatokkal, 

- fogójátékok: egy és két fogóval, 
átfutásos feladatokkal, „házzal” és 
„ház” nélkül. 

- egyéni sor-és váltóversenyek: 15-30 m-
es távon, tárgyat kerülgetve, különböző 
testhelyzetekből történő indulással és 
célba érkezéssel, tárgyak hordásával. 
Váltás helyben. 

- akadályversenyek: 15-30 m-es távon, 3-
4 akadállyal (pl. bújás, járás, csúszás, 
mászás) 

 
2.   Differenciális mozgás- és 
egyensúlyérzékelés: 

- járások 20 cm széles vonalak között, 5 
cm-es vonalon, 

- járások padon, számoly magasságra 
emelt rézsútos padon bújás, járás, 
kúszás, csúszás, mászás… stb.) 

 

 
� A saját mozgás érzékelésének 

pontossága térben és időben 
� Ismerje az egyszerű,  bonyolult   gyors 

mozgásformákat. 
� Az ÜGYES jól és pontosan tud 

különbséget tenni a távolságok és a 
sebességek között. 

� A terhelés fokozása elsősorban a 
koordináció bonyolultsági szintjének 
emelésével történjen 
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III. TECHNIKAI   KÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
CÉL: 

- A  labdával való kapcsolat, ismerkedés. 
- A labdaérzékelés fejlesztése. 
- Az alaptechnikai fejlesztése (rúgások, 

átvételek, átadások, labdavezetés) 
 
Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
       Eszköz: 

- bóják, karók,  
- különböző nagyságú és minőségű labdák 

(gumi, bőr, tenisz, medicin) 
- tornapadok (2m, 4 m) 
- rúgópalánk 

 
 
 
 

 
Előkészítő labdás gyakorlatok: 
 
Helyben: 

- Medicinlabdán rúgással, a láb 
rúgófelületeinek (belső, belső csüd, külső, 
külső csüd, teljes csüd) érintése 

- Labdagörgetés tappal, helyben előre-hátra-
oldalra 

- Bal-és jobb lábbal váltva talppal a labda 
visszahúzása, majd belsővel előre. 

- Bal-és jobb lábbal váltva talppal a labda 
visszahúzása, majd csüdrúgással  előre. 

Járás közben: 
- Előre haladás közben a labda talppal való 

megállítása. 
- Előre haladás közben talppal befelé 

átgörgetés, majd a másik láb belsővel való 
megállítása. 

- Előre haladás közben a talpon keresztül a 
labda befelé való görgetése, majd vissza 
ugyanez  a másik lábbal folyamatos  
előrehaladás közbe. 

- Oldalt haladás közben (mindkét irányban) 
talppal befelé átgörgetés, majd másik láb 
belsővel való megállítása 

Lassú futás közben: 
- Labdával a lábak között (belső) érintve 

haladás előre 
- Labdavezetések közben labdamegállítások, 

irányváltoztatások, fordulatok, 

 
Legyen képes: 
 

- a mozgó, guruló, pattogó  labdát 
megállítani, 

- a lapos, guruló  labdákat lábbal 
megállítani, átvenni, 

- az alapvető  rúgások, átadások 
végrehajtására (ellenfél nélkül), 

- járásban, kocogás és futás közben 
a labdavezetésre, a labda 
megállítására, 

- álló és feléje guruló  labdát 
belsővel és csüddel megrúgni, 
visszarúgni, pontosan célozni 
gurítással, átadással, célzással, 

- mindkét lábbal paddal, rúgófallal 
szemben a tanult alaptechnikai 
rúgásfajtákat alkalmazni, 

- a szembelévő társsal a folyamatos 
átadásokra és átvételekre 

- a tanult technikai elemek 
alkalmazásával mértani 
alakzatokban (csillag, háromszög, 
négyzet, téglalap, Y) a 
labdavezetésre. 

 



 

 412

 bójakerülések. 
-  

Az alaptechnikai elemek fejlesztése: 
 

- Állított és mozgó labdával az lapvető 
rúgásfajták oktatása (belsőrúgás, 
csüdrúgás) 

- Paddal, rúgófal szembeni történő 
gyakorlás. 

- Társsal, társakkal, végzett gyakorlás 
- Labdás koordinációs gyakorlatok 

labdavezetéssel mértani alakzatokban 
(csillag, háromszög, négyzet, téglalap, Y) 

 
Játékhelyzetekben történő gyakorlás: 

-  Érintő fogójáték.  
- Célzó játékok. Egyéni játék 

labdavezetéssel. 
- Egyéni és csoportos területváltó játékok 

labdavezetéssel  
- Sor- és váltóversenyek a tanult technikai 

elemek beépítésével 
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IV.  CSAPATJÁTÉK  KIALAKÍTÁSA Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:   4:4 elleni rombusz kialakítása 
 

6. Labdabirtoklás 
- Játékosok helyezkedése 

szélességben és mélységben. 
- Összjáték kialakítása előre 

irányuló játékkal. 
- Labdatartás és egyéni játék. 

 
6. Az ellenfél labdabirtoklása: 

- Területfelosztás, pozíciók 
megismerése. 

- A labdabirtokló felvétele. 
- Labdacentrikus védekezés 

 
 
Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis 
csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 

 
Labdabirtoklás: 
 
1.  Támadás és gólszerzés: 

- Technikai elemek (cselezés, labdavezetés, átadás, 
lövés) alkalmazása. 

- Csapatformák: 
                    - játék 1:1 ellen, 
                    - kis játékok kapus nélkül (2:2, 3:3, 4:4) 
2. Célzás: 

- Átadások (álló és mozgó) saját társhoz, mozgás 
közben. 

- Védett cél, védett terület kialakítása.  
- Célpont létrehozása, kitalálása, kilövése. 
- A labda területre, ill. területről való lövése. 

3. Egyéni labdabirtoklás javítása: 
- Labda fölötti kontroll. 
- Átvételek, cselezés mozgás közben. 
- Pozíció keresés az ellenféllel szemben, területen. 

4. Az együttes labdabirtoklás gyakorlása: 
- Készenlét a labda továbbítására, fogadására, 

átvételére. 
- Az ellenfél átjátszása. 
- Pozíciójáték. 

 
Az ellenfél labdabirtoklása: 
 
1.  Az ellenfél zavarása: 

- Labdabirtokló játékos feltartóztatása. 
- Az ellenfél feltartóztatása. 

 
Legyen képes: 
 
⇒ A távolság érzékelésére (a 

játékosok egymásközti 
helyezkedésére, szélességben és 
mélységben). 

 
⇒ A terület téri érzékelésére 

(gyakorlat-és játékformák 
alkalmazása meghatározott 
kijelölt területen). 

 
⇒ A labda egyéni és együttes 

kihozatalára. 
 
⇒ Gól és pontszerzésre. 

 
⇒ Összjáték kialakítására 

 
⇒ Különbséget tenni a saját csapata 

(társai) és az ellenfél 
labdabirtoklása között. 

 
⇒ Az ellenfél védelmi vonalán 

áthaladni labdával, ismerje az 
ellenfék kapujára irányuló 
játékot. 

 
⇒ Megelőzni az ellenfél 
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           5.  Alkalmazás 
  
 
       Eszköz: 

- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók 
- kapuk (2x1 m, 3x2 m) 

 
 
 
 

 
 
Játékban ajánlott szabályok és 
eszközméretek: 
-  labdaméret: 3-as 
-  kapuméret 2x1 m 
- Pályaméret: 20x30 m 
- Létszám: 4:4 ellen (kapus nélkül)  
- Játékidő: 10 perc/mérkőzés 

- A labdabirtokló játékos felé megtévesztő 
cselekvés. 

2. Labdaszerzés: 
- Párharc a labdáért. 
- Alapszerelés. 
- Labdaszerzési akciók, megtévesztési akciók. 

3. A kapu megvédése: 
- Közelítés a labdához és az ellenfélhez. 
- Pozíciók ismerete. 
- A játék figyelése. 

 
 
Játék : 

- Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4.4 ellen (kapus nélkül) 
- Vonaljáték 4.4 ellen. 
- 4:4 elleni játék 2 kapura kapus nélkül: 

 
 

 
                 TÁMADÓ FELADATOK: 

o Elhelyezkedés a pályán 
� Szabad terület kialakítása 

szélességben és mélységben 
� Mélységi és szélességi átadások 

 
o Alkalomteremtés 

� Helyzetteremtés. 
� A labda megjátszása után új 

pozíciók keresése. 
o Gólszerzés 

� Gyors lövőhelyzet kialakítása 
� Gólszerzés a tanult lövő 

gólszerzését. 
 
⇒ Ismerje és tudja az 1:1, 2:2, 3:3, 

4:4 elleni kis játékokat 
 
⇒ Ismerje a vonalfutballt. 

 
⇒ Készség szinten játszani a 4:4 

elleni játékot (kapus nélkül). 
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technikákkal 
 

                      VÉDŐ FELADATOK: 
o Labdaszerzés: 

� A labdabirtokló megtámadása, 
szerelése 

o Az ellenfél felállásának megakadályozása: 
� Zavarás, feltartóztatás. 
� Támadás a labdára 

 
 

 
 

V. KONDICIONÁLÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:   Reakció és futógyorsaság fejlesztése. 
 

 
Külön kondicionálás nincs !  
A kondicionális képességek – edzéselméleti 
felosztása szerint - reakció és futógyorsaság 
fejlesztéséra van szükség, melyet az 
ügyességfejlesztés, koordinációs 
képességfejlesztés, technikai-taktikai képzés 
keretében kerül megvalósításra (lásd: I-II-III-
IV. modul) 

 
Legyenek képesek: 
 

- gyors- és folyamatos és kitartó futásra, 
- az ügyességen, a koordinációs 

feladatokon és a technikai gyakorláson 
keresztül a kitartásara. 

 
 

 
 

VI.  MENTALITÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:  A játéköröm kialakítása 
 

1. A sportághoz való kötődés kialakítása 
 
2. Foglalkozások, edzések rendjének, 

 
1. A sportághoz való kötődés 

kialakítása: 
- a sportiskola szellemiségének, céljainak 

elfogadása, 
- a labdarúgásban rejlő játéköröm, 

 
Alakuljon ki a tanulókban, játékosokban : 
 
� az önfegyelem az együttes tevékenység 

ritmusa, rendje, 
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szabályainak kialakítása 
 
3. Tornák, mérkőzések pozitív 

mentalitásának kialakítása 
 
4. Az edző, testnevelő magatartásának 

követelményei 
 
 
 
 
 
Módszer:        „Az igazi győztesek nem 
születnek, hanem  
                         azzá  válnak !” 
 

1. Beszélgetés 
2. Formálás 
3. Motiválás 
4. Oksági és attribuciós hatások, 
5. Pozitív internalizáció és meggyőzés 
6. Egyéni, személyes ráhatás 
7. Közösségfejlesztés, társas identitás 
8. Személyes példamutatás, modellkövetés 
9. Pedagógiai, pszichológiai, biológiai  

ismeretek és azok alkalmazása 
 
Segédeszközök: 

1. flipchart tábla 
2. faliújság 
3. oktatófilmek 
4. projektor és egyéb multifunkcionális 

sikerélmény, belső hajtóerők, attitűdök 
kialakítása, 

- a sportág magyarországi 
hagyományainak, eredményeinek, 
példaképeinek bemutatása, megismerése, 

- a sportág helyi,  egyesületi települési 
hagyományainak, eredményeinek, 
példaképeinek bemutatása, személyes 
megismerése, 

- a sportág nemzetközi nagyságainak 
bemutatása. 

 
2. Foglalkozások, edzések rendjének, 

szabályainak kialakítása : 
- az öltöző, sportcsarnok, tornaterem, 

szertár, szabadtéri pálya rendjének, 
szokásainak  betartása, 

- öltözködés, tisztálkodás, higiéniás 
szokásainak kialakítása 

- az edző, testnevelő, osztálytársak, 
csapattársak tiszteletének kialakítása. 

 
3. Tornák, mérkőzések pozitív 

mentalitásának kialakítása : 
- a csapategység, közösségi szellem, 

összetartozás kialakítása, 
- az iskolai, sportegyesületi hovatartozás, 

identitás kialakítása, 
- az ellenfél tisztelete, a kultúrált 

viselkedés, mások (vendégek, 
vendéglátók) tiszteletének kialakítása, 

- a játékszabályok betartása, elfogadása, 

� az öltözés, vetkőzés, a tisztálkodás 
rendje, az öltözőrend igénye, 

 
� a sportág szeretete, az iskola és a társak 

szeretete, 
 
� az ellenféllel szembeni sportszerűség, 

 
� a kommunikáció elsajátítása 

(osztálytárs, csapattárs,  
              edző, tanár, vezető, szülő), 
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eszközök, segédanyagok. 
 

- a győzelem és a vereség elfogadása, 
- a játékvezető, mérkőzés felügyelő, 

edzők, testnevelők utasításainak 
betartása, 

- a felnőttek, szülők, kísérők tiszteletének 
kialakítása. 

 
4. Az edző, testnevelő magatartásának 

követelményei : 
a) Mutassanak példát: a gyerekekkel 

foglalkozó edzők, testnevelők 
magatartása legyen példa arra, 
hogyan viselkedjünk társainkkal 
szemben. A felnőttek igazi 
sportemberként viselkednek. 

b) Biztosítsák a gyerekek szórakozását: 
A gyerekek az izgalom és az élvezet 
miatt fociznak. Az eredmény-
centrikus felfogás – „csak a 
győzelem számít” elv - nagyban 
csökkenti az élvezetet. 

c) Készüljenek fel alaposan a 
foglakozások előtt:  
A gyerekek mozgásigénye hatalmas, 
de koncentrálni csak rövid ideig 
tudnak. Ezért különösen fontos, hogy 
előzetesen készüljünk fel a 
foglalkozásokra. 

d) Gyakoroltassunk változatos, 
kivitelezhető feladatokat:  
A megfelelő gyakorlatok lekötik a 
gyerekeket és sikerélményt adnak 
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nekik.  
e) Foglakozzanak minden gyerekkel: 

Mindenkire egyenlő mértékben 
figyeljünk, képességektől 
függetlenül. Minden gyerek számára 
biztosítsuk a lehetőséget a tanulásra, 
fejlődésre. 

f) Helyezzék előtérbe a kispályás 
játékot: 
A kispályás mérkőzéseken gyakoribb 
a kontaktus a labdával és nagyobb 
esély van képességfejlesztésre. 

 
 
 

VII.  KAPUSKÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:        

- Az ügyesség fejlesztése az életkori sajátosságok  
                figyelembevételével. 

- A  „kapusjelöltek” együtt játszanak a 
mezőnyjátékosokkal, mert az életkori 
sajátosságoknak megfelelően 4:4 elleni játékban 
kapus nélkül játszanak ! 

 
              
 
 
 
 

 
Együtt játszanak a mezőnyjátékosokkal és ennek 
megfelelően igazi kapusképzésről még nem beszélhetünk. 
 
Azok a gyerekek, akik vonzódnak a kapus poszthoz, -  
öltözékükben, akaratukban is ez tükröződik –   játékos 
jelleggel elkezdhető az érintőleges kapusfoglalkozás. 
 
Technika: a különböző irányból érkező, eltérő magasságú 
labdák birtokbavétele. 
 
Taktika:  

- Játékszabályok. 
- Kapusra vonatkozó szabályok 

 

 
Még nincs kiválasztás, következésképpen 
követelményrendszerről sem beszélhetünk. 

 
 
VIII.  VERSENY és JÁTÉKSZABÁLYOK Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
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Cél:       Az életkornak megfelelő,  labdarúgó 
játékszabályok, 
              torna és versenyszabályok ismerete. 

 
1. Sportfelszerelés, öltözék használata: 

 
2. Versenyszabályok: 

 
3. A mérkőzés szabályai: 

 
 
              
 
 
 
 

 
1.  Sportfelszerelés, öltözék használata: 

a.) edzés: időjárásnak megfelelő 
sportfelszerelés.  (gumistoplis,  
sport zokni, rövidnadrág,  mez, 
sípcsontvédő, jelzőtrikó, melegítő, 
széldzseki) 

b.) mérkőzés: gumistoplis,  sportszár, 
rövidnadrág, sípcsontvédő,  
számozott mez. 

 
2.   Versenyszabályok: 
� Pályaméret:         20x30 m 
� Kapuméret:          2x1 m 
� Büntetőm.:           6 m-re az 

alapvonaltól 
� Labdaméret:        3 
� Játékidő:              10 perc/mérkőzés 
� Létszám:     4 : 4 ellen (kapus nincs) 
� Játékvezető:        nincs 

3. A mérkőzés szabályai: 
 

� Gól:  
- a pálya teljes területéről el lehet 

érni. 
- gól után az alapvonal mögül 

kell újra indítani a játékot; 
(nincs középkezdés).  

- a gólt elérő csapatnak vissza 
kell mennie a saját térfelére és 
csak a védőtérfélen próbálhat 
szerelni. 

 
Ismerjék és tudják alkalmazni: 
 

- az életkornak megfelelő 
játékszabályokat, 

 
- az sportöltözék használatát 
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� Les: NINCS ! 
- az ellenfélről kerül a labda az 

alapvonal mögé, lábbal hozható 
ismét játékba, a vonal mögül. 

� Partdobás: NINCS ! 
- a folyamatos támadójáték 

érdekében a labda lapos passzal 
hozható játékba, melyből 
közvetlenül nem lehet gólt 
elérni. 

- az ellenfél játékosai nem 
akadályozhatják a labda játékba 
hozását. 

- az ellenfél játékosainak a 
labdától 3 m-re lehet 
helyezkedniük. 

 
� Szögletrúgás: 

- Három szöglet esetén 
büntetőrúgás következik. 

� Szabálytalanság: 
- szabadrúgást vonnak maguk 

után. 
� Büntető: 

- büntetőterületen /6 m/ belüli 
kezezésnél büntetőrúgás 
következik.  

- a büntetőpont a kapu közepétől 
számított 15 m-re van. 

- a büntetőrúgást üres kapura 
kell elvégezni. 

� Csere: 
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- cserélni bármikor lehet!  
- a cserénél a cserejátékosok 

kezet fognak egymással.  
- a lecserélt játékos bármikor 

visszacserélhető!  
a cserejátékosok elhelyezése a 
saját kapu oldalán az alapvonal 
és az oldalvonal találkozásánál 

� Térfélcsere – NINCS ! 
� Felszerelés: 

- a játékosok gumistoplis 
cipőben vagy torna/edző/ 
cipőben játszhatnak.  

- „éles” stoplis cipőben nem 
lehet játszani.  

 
 
 

IX.  PSZICHOLÓGIA,  PEDAGÓGIA, 
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél: 
1.  A gyermek játékélményének 

fenntartása. 
2. Társakkal való kapcsolat 

megszilárdítása. 
3. Szabályok megismertetése és 

alkalmaztatása. 
 
 

1. Játékorientált foglalkozások tervezése 
és lebonyolítása: 
Előre megtervezett játékos feladatok, 
melyek a gyermekek együttes élményét 
erősítik. A feladatoknak világos és 
érthető céljuk legyen, melyekben 
minden gyermek egyformán részt vesz. 

2. Egyén fókuszú játékos csoportos 
feladathelyzetek kialakítása 
Olyan feladathelyzetek, ahol a 
játékostársak szolgálják ki a 
középpontban levő gyermeket. 

 
 
⇒ Ismerje az adott sportjáték 

legegyszerűbb játékszabályát. 
⇒ Legyen képes aktívan részt venni egy 

sportjátékban, a közösségben. 
⇒ Ismerje és tartsa be a játékok szabályait. 
⇒ Ismerje a közösség szociális szabályait. 
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Mindenkire sort kell keríteni. 
3. Játékos szabálytanulás (rajzfilmfigurák, 

vagy egyéb szereplők, mint modellek 
igénybevételével) 

 Olyan szemléltető ábrák készítése, 
melyek segítségével az alapvető szabályokat a 
gyermekek számára érthető formában elő 
lehet adni. Ezek gyakoroltatása a pályán a   
                  testnevelő aktív közreműködésével.               
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3. évfolyam 

 

A labdarúgás tanulásának céljai a 3. évfolyamban 

• A tantárgy formai és tartalmi tulajdonságainak   tanulása. 
• A sportpályán, sportcsarnokban, öltözőben való tartózkodás rendjének megtartása. 

Utazás egyénileg és csapattal.  A sportághoz, egyesülethez, iskolához, 
csapattársakhoz, osztálytársakhoz való kötődés megszilárdítása. 

• A higiéniai, sportegészségügyi  szokások betartása. 
• Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése. 
• Az életkori sajátosságoknak megfelelő  testi fejlődés megfelelő képzéssel. 
• Az életkornak megfelelően az egyéni, kiscsoportos és a csapatjátékok szervezéséhez, 

megértéséhez szükséges ismeretek, szabályok, verseny és sportági játékszabályok 
elsajátítása, 

• Egyéni- és csapatjáték játékörömei. 
• A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása (csapattárs, edző, testnevelő, 

vezető). 
• Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY. 
• A győzelem, siker, vereség elfogadása, feldolgozása, kezelése. 
• A motoros tanulás kognitív fázisának, gyakorlása, elsajátítása. Alapvető 

mozgáskultúra kialakítása. 
• Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek  elsajátítása, 
• Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása. A 

játékkészség alapjainak lerakása. 
•  
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I. KOORDINÁCIÓ Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
      
Részei: 
 

1. Labda nélküli koordináció 
 

Cél:  
- Kar- és lábmunka összhangjának 

kialakítása. 
- Gyors koordináció fejlesztése. 
- Differenciális mozgásérzékelés 

fejlesztése. 
- Optimális mennyiségű inger 

(perpétum mobile). 
- Természetes futómozgás 

koordinációjának fejlesztése. 
- Egyensúly és a limbikus rendszer 

fejlesztése. 
- Testtartási rendellenességek 

megelőzése, kiküszöbölése 
kiszűrése. 

 
        2.Labdás koordináció 

- Labdaérzékelés fejlesztése. 
- Lassú futás labdavezetés közben. 
 

      Szervezés: 
- Tornateremben, csarnokban, 

udvaron, pályán 
                (csoportosan és egyénileg) 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 

 
1. Labda nélküli koordináció: 
 

o Gimnasztika. 
o Statikus (testhelyzetre vonatkozó) és 

kinesztétikus (testmozgással 
kapcsolatos)  utánzó gyakorlatok. 

o A figyelem fenntartása: 
- könnyen érthető sokmozgásos 
játékok, 
- fogó játékok, 
- sor-és váltóversenyek, 
- Utánzó játékok (béka nyúl, fóka, 
gólya). 

o Megindulások, megállások. 
o Tér, idő, testrész koordinációit 

fejlesztő gyakorlatok. 
o Egyensúlyfejlesztő járások padon, 

talajon lévő kötélen, zsámolyon. 
o Egyensúlyfejlesztő játékok, fogók. 
o Szökdelések, társ- és tárgykerüléssel. 
o Előre, hátra, oldalra történő mozgások 

tempó- és irányváltással. 
 
2. Labdás koordináció 

- Labdaérzékelő gyakorlatok helyben,  
- Labdaérzékelő gyakorlatok járás 

közben, előre, hátra, oldalra. 
- Labdás koordinációs gyakorlatok 

labdavezetéssel mértani alakzatokban 
(csillag, háromszög, négyzet,  

                téglalap, Y). 
- Két, három, négy vagy több játékos 

együttműködése – négyszög, téglalap és 

 
1.   Labda nélküli koordináció: 
 

- Ismerjenek egyszerű gimnasztikai 
gyakorlatokat. 

- Legyenek képesek a statikus és 
kineszttétikus testhelyzetek, testmozgások 
utánzó és önálló végrehajtására. 

- Váljanak fokozatosan képessé a figyelem 
megosztását kívánó feladatok megoldására. 

- Sajátítsák el az alábbi mozgásműveleteket: 
Futásban: gyors és kitartó futás, 
lépésnyújtás-és rövidítés, irány- és 
iramváltoztatás (fékezés, lassítás, gyorsítás) 
Ugrásban: helyből páros, nekifutással egy 
és páros lábbal elugrás, szökdelés. 

- Sajátítsák el az elemi korrekciós 
mozgásokat, járásban, kúszásban, 
mászásban és bizonytalan egyensúlyi 
helyzetekben. 

- Legyenek képesek játékos koordinációs 
versengésekben, játékokban egyszerű 
feladatokat végrehajtani, mozgásokat az 
akadály térbeli jellemzőihez hozzáigazítani. 

 
 
2. Labdás koordináció: 
 

- Legyenek képesek a labdát megszelídíteni, 
birtokolni lábbal. 

- Legyenek képesek mindkét lábbal a labdát - 
járás és futás közben – vezetni, társat és 
tárgykerüléssel. 

- Legyenek képesek érzékelni a labda irányát. 
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           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
       Eszköz: 

- bóják, zsámolyok, karók, padok, 
- labdák (3-as, 4-es) 

rombusz alakzatban : 
 

a.) négyszögben: 
- jobb oldalra átvenni, ball lábbal tovább 

vezetni és ellenkezőleg, 
- az átadások jobb és bal belsővel, ill. 

külsővel, 
- a labdaérintések számának 

meghatározása (1-2-3), 
- bója kerülés felgyorsítással. 

- Tudják a labdát vezetni ügyesebb lábbal a 
talajon járás, kocogás és futás közben, a 
lábfej különböző részeivel. 

- Legyenek képesek labdát – különböző 
sebességgel, tempóban - vezetni, átadni, 
váltani  különböző mértani alakzatokban. 
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II. ÜGYESSÉG Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
 
Cél:             Az ügyesség nagyfokú, hatékony 
fejlesztése 
 
Reakcióképesség:          a feladat „felhívó” 
jelére a lehető legrövidebb idő alatt a 
legcélszerűbb mozgás végrehajtása 
 
Ritmusképesség: az összes koordinációs 
képesség és gyakorlat központi mozzanata.  
 
 
Statikus, dinamikus egyensúly.  Téri 
tájékozódás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Reakcióképesség  - amikor időkényszer 
mellett kell végrehajtani gyakorlatot,feladatot: 

- futójátékok: az előző osztályokban 
megismert játékok szabálybővítéssel, 
elsősorban közlekedési szabályok 
beiktatásával (pl. kézfeltartás, állj, 
elkerülés, összeütközés)  

- fogójátékok: több fogóval, átfutásos 
feladatokkal,  

- egyéni sor-és váltóversenyek sípjelre: 
20-40 m-es távon, különböző 
feladatokkal: labdavetéssel, 
tornafeladatokkal (pl. gurulás a padon, 
átugrások) 

- akadályversenyek: 20-40 m-es távon, 3-
4 akadállyal (pl. bújás, járás, átmászás, 
ugrás) 

 
2.   Ritmusképesség: 

- lásd (I. koordináció)  

 
� Tudjanak növekvő iramban, 

dinamikában (erőben) különböző 
labdanélküli és labdás tevékenységeket 
szabályozni, végezni. 

� A saját mozgás érzékelésének 
pontossága térben és időben 

� Ismerje az egyszerű,  bonyolult   gyors 
mozgásformákat. 

� Az ÜGYES jól és pontosan tud 
különbséget tenni a távolságok és a 
sebességek között. 

� A terhelés fokozása elsősorban a 
koordináció bonyolultsági szintjének 
emelésével történjen 
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III. TECHNIKAI   KÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
CÉL:   A labdaérzékelés fejlesztése. 
 

- A labda érzékelését elősegítő játékok 
változó körülmények és helyzetek közötti 
alkalmazása. 

- A labdához történő szoktatás zavaró 
körülmények között – játékostárs, ellenfél, 
szabályok – meghatározott területen 

- Az alaptechnikai fejlesztése (rúgások, 
átvételek, átadások, labdavezetés) 

 
Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
       Eszköz: 

- bóják, karók,  
- különböző nagyságú és minőségű labdák 

(gumi, bőr, tenisz, medicin) 
- tornapadok (2m, 4 m) 

 
 
Az alaptechnikai elemek fejlesztése: 
 

a. Labdabirtoklás 
 

- labdavezetés és cselezés (álló és mozgó 
akadályok között) 

- cselezés (páros, csoportos és teljes 
csapatlétszámú gyakorlás) 

- átadás teljes csüddel, 
- átadás belső csüddel (ívelt átadások)  
- lövések célra, 
- a labda fedezése az ellenféllel szemben, 
- Paddal, rúgófal szembeni történő 

gyakorlás. 
- Társsal, társakkal, végzett gyakorlás 
- Labdás koordinációs gyakorlatok 

labdavezetéssel mértani alakzatokban 
(csillag, háromszög, négyzet, téglalap, Y) 

 
 

b. Ellenfél labdabirtoklása 
 
- labda megszerzése párharcban 
- az alapszerelés alkalmazása az ellenféllel 

szemben 
- a becsúszó szerelés alkalmazása, tanulása 
- a kapu megvédése 
- a szerelési lehetőségek irányai 

 

 
 
Legyen képes: 
 

- járásban, kocogás és futás közben 
– kerüléssel, szlalom -  a 
labdavezetésre, a labda 
megállítására, 

- mindkét lábbal folyamatosan 
adogatni – átvétellel és átvétel 
nélkül - a rúgófallal szemben, 

- folyamatosan adogatni - átvétellel 
és átvétel nélkül – a társsal, 
társakkal szemben 

- a szembelévő társsal a folyamatos 
– ívelt -  átadásokra és átvételekre,  

- a labda fedezésére az ellenféllel 
szemben, 

- a labda megjátszására futás 
közben, 

- a labda átvételére mozgás és 
helyezkedés közben, 

- a labda megszerzésére a 
alapszereléssel, becsúszó 
szereléssel, 

- a tanult technikai elemek 
alkalmazásával mértani 
alakzatokban (csillag, háromszög, 
négyzet, téglalap, Y) a 
labdavezetésre. 
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- rúgópalánk 
 
 
 
 
 

         Zavarás közben kiemelt szempont a 
mozgékonyság, egyensúly és testtartás. 
 
       3. Játékhelyzetekben történő gyakorlás: 
 

- Érintő fogójáték.  
- Célzó játékok. 
- Érintő  játékok labdavezetéssel  
- Sor- és váltóversenyek a tanult technikai 

elemek beépítésével 
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IV.  CSAPATJÁTÉK  KIALAKÍTÁSA Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:       
� az alapvető taktikai elvek 

megismerése 
� 5:5  elleni játék 

 
         1. Labdabirtoklás 

- Rombusz alakzat kialakítása. 
- A labda birtokba vétele és 

megtartása, helyzetteremtés. 
- Az ellenfél átjátszása 

összjátékkal (kényszerítő 
átadás). 

 
          2.  Az ellenfél labdabirtoklása: 

- Területvédekezés, párharc. 
- Zavarás előre irányuló 

mozgásokkal, területszűkítés. 
 
 
Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, 
udvaron, pályán egyénileg és kis 
csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 

 
1. Labdabirtoklás: 
 

- A tér növelése szélességben és mélységben. 
- Pozícoójáték (háromszögek létrehozása). 
- A sorok és a vonalak kapcsolódása. 
- Átmenet védekezésből támadásba. 

 
a. kapus: 

- helyezkedés a védőjátékosok mögött, 
- a játék kezdeményezése (labdakihozatal, 

kidobás, kirúgás). 
- a játék folytatása, bekapcsolódva a játékba 

(a büntetőterületen belül és kívül) 
mezőnyjátékosként. 

 
b. Védő: 

- Segítség a támadásban 
- Labdakihozatal, a támadók megjátszásával 

(mélységi átadások) 
 

c. Középső játékos: 
- Pozíciókeresés a védők és a támadók 

között 
- Segítség a támadásban. 
- A támadók megjátszása (mélységi 

„felpassz”) 
- Szélső védők, támadók megjátszása 

(szélességi átadások). 
- Egyéni játék (előretörések). 
- Kapura lövések, gólszerzés. 

 
Legyen képes: 
 
 
⇒ Labdabirtoklásból megjátszani a 

saját csapattársát 
 
⇒ A labda fedezésére az ellenféllel 

szemben. 
 
⇒ A pozíciós játék(pozíciók 

keresése az ellenfél által 
leszűkített területen). 

 
⇒ A labda egyéni és együttes 

kihozatalára. 
 
⇒ A labdák továbbítására és 

fogadására 
 
⇒ A helyzetteremtésre 

 
⇒ Gól és pontszerzésre. 

 
⇒ Összjáték kialakítására 

 
⇒ Különbséget tenni a saját csapata 

(társai) és az ellenfél 
labdabirtoklása között. 

 
⇒ Megelőzni az ellenfél 
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           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
 
       Eszköz: 

- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók 
- kapuk (2x1 m, 3x2 m) 
Játékban ajánlott szabályok és 
eszközméretek: 
-  labdaméret: 3-as 
-  kapuméret 2x1 m 
- Pályaméret: 20x30 m 
- Létszám: 4:4 ellen (kapus nélkül)  
- Játékidő: 10 perc/mérkőzés 

 
d. Támadó 

- Pozíció keresés mélységben, 
helyezkedés, megjátszhatóság keresése. 

- Egyéni támadó játéktevékenység 
(kapuratörés, párharc, kapuralövés, 
gólszerzés, labdatartás, „visszapassz”)  

 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
 

- A terület szűkítése. 
- Védekezés. 
- Egymás fedezése. 

 
a) Kapus: 

- A gól megakadályozása. 
 

b) Védők: 
- A gól megakadályozása. 
- Az ellenfél támadójátékának zavarása, 

megakadályozása. 
- A labda megszerzése, szerelés. 
- A csapattársak  segítése. 
- A játéktér szűkítése. 
- Az ellenfél középső támadójának 

szerelése (párharc) 
 

c) Középső játékos: 
- A labda megszerzése, a csapattársak 

segítése. 
- Az ellenfél építkezésének, 

támadójátékának megakadályozása. 

gólszerzését. 
 
⇒ Ismerje és tudja az  1:1, 2:2, 3:3, 

4:4 elleni kis játékokat 
 
⇒ Ismerje a vonalfutballt. 

 
⇒ készség szinten játszani a 5:5 

elleni játékot  
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- A játéktér szűkítése. 
- Az ellenfél középső védőjének, középső 

játékosának szerelése (párharc 
megnyerése). 

- A csapattársak segítése (kollektív 
védekezés). 

 
d) Támadó: 

- Az ellenfél labdakihozatalának 
megakadályozása, zavarása. 

- A mélységi átadások megakadályozása, 
labdaszerzés. 

 
3. Játék : 

- Egyéni, páros, hármas és négyes gyakorlatok. 
- 1:1 elleni párharcok. 
- 4:1, 4:2 elleni játékok (létszám azonos és 

létszámhátrányos pozíciókból) 
- Pozíciós játék 4:2 ellen. 
- Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4.4 ellen (kapus nélkül) 
- Vonaljáték 2:2 és 4:4 ellen. 
- Játék a pálya meghatározott vonalain, behatárolt 

területen. 
 

- 5:5 elleni játék 2 kapura kapussal: 
                 TÁMADÓ FELADATOK: 

o Elhelyezkedés a pályán 
� Szabad terület kialakítása 

szélességben és mélységben 
� Mélységi és szélességi átadások 

 
o Alkalomteremtés 
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� Helyzetteremtés. 
� A labda megjátszása után új 

pozíciók keresése. 
� Kombinatív játék 

o Gólszerzés 
� Gyors lövőhelyzet kialakítása 
� Gólszerzés a tanult lövő 

technikákkal 
 

                      VÉDŐ FELADATOK: 
o Labdaszerzés: 

� A labdabirtokló megtámadása, 
szerelése 

o Az ellenfél felállásának megakadályozása: 
� Zavarás, feltartóztatás. 
� Támadás a labdára 

 
 
 

V. KONDICIONÁLÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:    

- Mozdulat és mozgásgyorsaság 
fejlesztés + technikai képzés. 

- Aerob kapacitás fejlesztése. 
 
A kondicionálás és a technikai képzés ebben a 
korban együttesen valósul meg ! 
 

 
A meg növekedett pályaméretek miatt nagyobb 
teher nehezedik a játékosokra, ez nagyobb 
akaraterőt is igényel. 
 

1. Mozdulat és mozgásgyorsaság fejlesztés 
+ technikai képzés. 

- Rajtversenyek különböző 
testhelyzetekből, 

- Sor-és váltóversenyek 
- Fogójátékok bonyolultabb 

szabályokkal 

 
Legyenek képesek: 
 

- a tartós futás futásra 
- a fartlek alkalmazására 
- az aerob képességek alkalmazására, 

hasznosítására, 
- az ügyességen, a koordinációs 

feladatokon és a technikai gyakorláson 
keresztül a kitartásara. 

 
A mozdulat és mozgásgyorsaság mérése 2304 
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2. Aerob kapacitás fejlesztése. 

- Tartós futás közbeni feladatok, 
- Fartlek megtanítása, 
- Meghatározott időre való futás 

(állandó hibajavítás) 
 
3. Óvatos erősítése és izomzati lazítása az 

alsóvégtag izmainak: 
- Szökdelések páros és váltott lábon 
- Izületi és izomzati lazítás az alsó 

végtagban. 

ponton dinamikus láberőt mérő platón. Statikus 
és dinamikus talpnyomás, talpszerkezet 
vizsgálata a későbbi leggyakrabban előforduló 
labdarúgó izületi (boka – térd izület) sérülések 
megelőzésére. Aerob kapacitás fejlesztéséhez a 
szív-keringési rendszer elektromos és 
mechanikus működésének nyugalmi 
ellenőrzése. Szívritmus és arteriográfos 
nyugalmi vizsgálatok. Értékelés a vizsgálati 
minta abszolút és relatív magyar referencia 
értékei alapján. 

 
 
 
 
 

VI.  MENTALITÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
Cél:  A játéköröm kialakítása 
 

1. A sportághoz való kötődés kialakítása 
2. Foglalkozások, edzések rendjének, 

szabályainak kialakítása 
3. Tornák, mérkőzések pozitív 

mentalitásának kialakítása 
4. Az edző, testnevelő magatartásának 

követelményei 
 
 
 
 
 

 
1. A sportághoz való kötődés 

kialakítása: 
- a sportiskola szellemiségének, céljainak 

elfogadása, 
- a labdarúgásban rejlő játéköröm, 

sikerélmény, belső hajtóerők, attitűdök 
kialakítása, 

- a sportág magyarországi 
hagyományainak, eredményeinek, 
példaképeinek bemutatása 

- a sportág helyi,  egyesületi települési 
hagyományainak, eredményeinek, 
példaképeinek bemutatása, 

 
 
Alakuljon ki a tanulókban, átékosokban : 
 
� az önfegyelem az együttes tevékenység 

ritmusa, rendje, 
 
� az öltözés, vetkőzés, a tisztálkodás 

rendje, az öltözőrend igénye, 
 
� a sportág szeretete, az iskola és a társak 

szeretete, 
 
� az ellenféllel szembeni sportszerűség, 
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Módszer:        „Az igazi győztesek nem 
születnek, hanem  
                         azzá  válnak !” 
 

1. Beszélgetés 
2. Formálás 
3. Motiválás 
4. Oksági és attribuciós hatások, 
5. Pozitív internalizáció és meggyőzés 
6. Egyéni, személyes ráhatás 
7. Közösségfejlesztés, társas identitás 
8. Személyes példamutatás, modellkövetés 
9. Pedagógiai, pszichológiai, biológiai  

ismeretek és azok alkalmazása 
 
 
 
 
 
 
 
Segédeszközök: 

1. flipchart tábla 
2. faliújság 
3. oktatófilmek 
4. projektor és egyéb multifunkcionális 

eszközök, segédanyagok. 
 

- a sportág nemzetközi nagyságainak 
bemutatása. 

 
2. Foglalkozások, edzések rendjének, 

szabályainak kialakítása : 
- az öltöző, sportcsarnok, tornaterem, 

szertár, szabadtéri pálya rendjének, 
szokásainak  ismertetése, 

- öltözködés, tisztálkodás, higiéniás 
szokásainak kialakítása 

- az edző, testnevelő, osztálytársak, 
csapattársak tiszteletének kialakítása. 

 
3. Tornák, mérkőzések pozitív 

mentalitásának kialakítása : 
- a csapategység, közösségi szellem, 

összetartozás kialakítása, 
- az iskolai, sportegyesületi hovatartozás, 

identitás kialakítása, 
- az ellenfél tisztelete, a kultúrált 

viselkedés, mások (vendégek, 
vendéglátók) tiszteletének kialakítása, 

- a játékszabályok betartása, elfogadása, 
- a győzelem és a vereség elfogadása, 
- a játékvezető, mérkőzés felügyelő, 

edzők, testnevelők utasításainak 
betartása, 

- a felnőttek, szülők, kísérők tiszteletének 
kialakítása. 

 
4. Az edző, testnevelő magatartásának 

követelményei : 

 
� a kommunikáció elsajátítása 

(osztálytárs, csapattárs,  
              edző, tanár, vezető, szülő), 
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a) Mutassanak példát: a gyerekekkel 
foglalkozó edzők, testnevelők 
magatartása legyen példa arra, 
hogyan viselkedjünk társainkkal 
szemben. A felnőttek igazi 
sportemberként viselkednek. 

b) Biztosítsák a gyerekek szórakozását: 
A gyerekek az izgalom és az élvezet 
miatt fociznak. Az eredmény-
centrikus felfogás – „csak a 
győzelem számít” elv - nagyban 
csökkenti az élvezetet. 

c) Készüljenek fel alaposan a 
foglakozások előtt:  
A gyerekek mozgásigénye hatalmas, 
de koncentrálni csak rövid ideig 
tudnak. Ezért különösen fontos, hogy 
előzetesen készüljünk fel a 
foglalkozásokra. 

d) Gyakoroltassunk változatos, 
kivitelezhető feladatokat:  
A megfelelő gyakorlatok lekötik a 
gyerekeket és sikerélményt adnak 
nekik.  

e) Foglakozzanak minden gyerekkel: 
Mindenkire egyenlő mértékben 
figyeljünk, képességektől 
függetlenül. Minden gyerek számára 
biztosítsuk a lehetőséget a tanulásra, 
fejlődésre. 

f) Helyezzék előtérbe a kispályás 
játékot: 
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A kispályás mérkőzéseken gyakoribb 
a kontaktus a labdával és nagyobb 
esély van képességfejlesztésre. 

 
 
 

VII.  KAPUSKÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:        

- A játék alapvető elemeinek 
megismerése 

- Játékosság 
 
 

A technikai oktatás szakaszai: 
- Előkészítő gyakorlatok 
- Bemutatás, bemutattatás 
- Magyarázat 
- Rávezető gyakorlatok 
- Gyakorlás könnyített feltételekkel 
- Gyakorlás mérkőzésszerű helyzetekben 

              
 
 
 
 
 
 
Eszközök: 
 

- Karók, bóják, gátak 
- Labdák,  

 
1. Labdával: 

- Labdafogás, 
- Legördülés, 
- Lecsúszás, 
- Vetődés, 
- Kifutás 
- Kigurítás, 
- Kirúgás 

 
2. Labda nélkül: 

- Alapállás, 
- Helyezkedés 

 
3. Az oktatás fázisai: 
 

a.) a játékszabályok ismerete 
- Labda mérete, kapu mérete, 
- Leshelyzet, labdatartás, hazaadás, 

kapus védettsége, 
- Játékrészletek 

b.) játékrendszerek, felállási formák 
- a kapus csapatjátékos, eleme a 

rendszernek 
 

 
⇒ Jó és célszerű megoldásokat választva 

képes legyen megakadályozni az 
ellenfél góllövését. 

 
⇒ A kapus képes legyen mindkét lábbal 

játékba avatkozni. 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

csapattal 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

védelemmel. 
 
⇒ Ismerje a labdarúgó játékszabályokat, 

különös tekintettel a kapusra 
vonatkozókat. 
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- Jelzőtrikók, 
- Kapusfelszerelés (kesztyű, mez, nadrág, 

sípcsontvédő) 
- Hordozható kapuk 

c.) Technikai, taktikai tevékenység: 
- A kapus képes legyen mindkét lábbal 

játékba avatkozni 
 

d.) Csapat, csapatrész taktika: 
- Együttműködés a csapattal 

♦ létszámhátrány saját térfélen 
♦ helyezkedés letámadás esetén 

- Együttműködés a védelemmel 
♦ sorfalállítás, 
♦ helyezkedés szögleteknél, 
♦ együttmozgás 

 
 
 
 
VIII.  VERSENY és JÁTÉKSZABÁLYOK Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:        
 

♦ Az életkornak megfelelő,  labdarúgó 
játékszabályok, 

♦ torna és versenyszabályok ismerete. 
 
♦ Sportfelszerelés, öltözék használata: 
 
♦ Versenyszabályok: 
 
♦ A mérkőzés szabályai: 

 
  

 
1.  Sportfelszerelés, öltözék használata: 

a) edzés: időjárásnak megfelelő 
sportfelszerelés.  (gumistoplis, sport 
zokni, rövidnadrág,  mez, 
sípcsontvédő, jelzőtrikó, melegítő, 
széldzseki) 
 

b) mérkőzés: gumistoplis,  sportszár, 
rövidnadrág, sípcsontvédő,  számozott 
mez. 

 
2.   Versenyszabályok: 
� Pályaméret:         30 x 40 m 
� Kapuméret:          3 x 2 m 

 
Ismerjék és tudják alkalmazni: 
 

- az életkornak megfelelő 
játékszabályokat, 

 
- az sportöltözék használatát, 

 
- a pályafelügyelő utasításait 
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� Büntetőm.:           9 m-re az 
alapvonaltól 

� Labdaméret:        4 
� Játékidő:              15 perc/mérkőzés 
� Létszám:              5 : 5 ellen + kapus  
� Játékvezető:        nincs 

 
3.A mérkőzés szabályai: 
� Gól:  

- a pálya teljes területéről el lehet 
érni. 

- gól után az alapvonal mögül 
kell újra indítani a játékot; 
(nincs középkezdés).  

- a gólt elérő csapatnak vissza 
kell mennie a saját térfelére és 
csak a védőtérfélen próbálhat 
szerelni. 

� Les: NINCS ! 
- az ellenfélről kerül a labda az 

alapvonal mögé, lábbal hozható 
ismét játékba, a vonal mögül. 

� Partdobás: NINCS ! 
- a folyamatos támadójáték 

érdekében a labda lapos passzal 
hozható játékba, melyből 
közvetlenül nem lehet gólt 
elérni. 

- az ellenfél játékosai nem 
akadályozhatják a labda játékba 
hozását. 

- az ellenfél játékosainak a 
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labdától 3 m-re lehet 
helyezkedniük. 

� Szögletrúgás: 
- a sarokpontról történik, vagy 

ahol a labda elhagyta az 
alapvonalon a játékteret, 

- az ellenfél játékosai nem 
akadályozhatják a labda játékba 
hozatalát. 

� Szabálytalanság: 
- szabadrúgást vonnak maguk 

után. 
� Büntető: 

- büntetőterületen /9 m/ belüli 
kezezésnél büntetőrúgás 
következik.  

- a büntetőpont a kapu közepétől 
számított 7 m-re van. 

� Csere: 
- cserélni bármikor lehet!  
- a cserénél a cserejátékosok 

kezet fognak egymással.  
- a lecserélt játékos bármikor 

visszacserélhető!  
a cserejátékosok elhelyezése a 
saját kapu oldalán az alapvonal 
és az oldalvonal találkozásánál 

� Térfélcsere – NINCS ! 
� Felszerelés: 

- a játékosok gumistoplis 
cipőben vagy torna/edző/ 
cipőben játszhatnak.  
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- „éles” stoplis cipőben nem 
lehet játszani.  

 
 

IX.  PSZICHOLÓGIA,  PEDAGÓGIA, 
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél: 
1.  A gyermek játékélményének 

fenntartása. 
2. Társakkal való kapcsolat fenntartása. 
3. Szabályok alkalmaztatása. 

 
 
 

1. Játékorientált foglalkozások tervezése 
és lebonyolítása: 
Előre megtervezett játékos feladatok, 
melyeknek világos és egyértelmű, a 
gyermekek képességeinek megfelelő 
nehézségűeknek kell lenniük. 

2. Egyén fókuszú játékos csoportos 
feladathelyzetek kialakítása 
Olyan feladathelyzetek, ahol a 
játékostársak szolgálják ki a 
középpontban levő gyermeket. 
Egyszerre több játékos is állhat a 
középpontban. Továbbra is mindenkire 
sort kell keríteni. 

3. Játékos szabálytanulás (rajzfilmfigurák, 
vagy egyéb szereplők, mint modellek 
igénybevételével) 
A gyermekek már maguk mutatják be a 
szabályokat egymásnak. Ezek 
alkalmazása is az ő feladatuk. 

 
 
⇒ Ismerje az adott sportjáték 

legegyszerűbb játékszabályát. 
⇒ Legyen képes aktívan részt venni egy 

sportjátékban, a közösségben. 
⇒ Ismerje és tartsa be a játékok szabályait. 
⇒ Ismerje a közösség szociális szabályait. 
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4. évfolyam 

 

A labdarúgás tanulásának céljai a  4. évfolyamban 

• A tantárgy formai és tartalmi tulajdonságainak tanulása. 
• A sportpályán, sportcsarnokban, öltözőben való tartózkodás rendjének megtartása. 

Utazás egyénileg és csapattal.  A sportághoz, egyesülethez, iskolához, 
csapattársakhoz, osztálytársakhoz való kötődés megszilárdítása. 

• A higiéniai, sportegészségügyi  szokások betartása. 
• Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése. 
• Az életkori sajátosságoknak megfelelő  testi fejlődés megfelelő képzéssel. 
• Az életkornak megfelelően az egyéni, kiscsoportos és a csapatjátékok szervezéséhez, 

megértéséhez szükséges ismeretek, szabályok, verseny és sportági játékszabályok 
elsajátítása, 

• Egyéni- és csapatjáték játékörömei. 
• A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása (csapattárs, edző, testnevelő, 

vezető). 
• Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY. 
• A győzelem, siker, vereség elfogadása, feldolgozása, kezelése. 
• A motoros tanulás kognitív fázisának, gyakorlása, elsajátítása. Alapvető 

mozgáskultúra kialakítása. 
• Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek  elsajátítása, 
• Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása. A 

játékkészség alapjainak lerakása. 
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I. KOORDINÁCIÓ Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
 
Részei: 

1. Labda nélküli koordináció (szenzitív 
szakasz) 

Cél:  
- Mozdulat és mozgás gyorsaság 

fejlesztése. 
- Reakcióképesség fejlesztése. 
- Ritmusképesség fejlesztése időben és 

dinamikában. 
- Lazaság, hajlékonyság fejlesztése. 
- Testrészek, végtagok helyzet, mozgás, 

irány és tér érzékelésének fejlesztése.  
- Testtartási rendellenességek 

megelőzése, kiküszöbölése kiszűrése 
2. Labdás koordináció (szenzitív 

szakasz) 
- Labdaérzékelés fejlesztése. 
- Lassú futás labdavezetés közben. 
- Labdás koordinációs ügyesség 

fejlesztése 
 
      Szervezés: 

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán 

                (csoportosan és egyénileg). 
- Csoportosan edző, testnevelő 

vezetésével, irányításával 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 

 
1. Labda nélküli koordináció: 

 Határozott formájú szabadgyakorlatok. 
 Gimnasztika. 
 Könnyen érthető, sokmozgásos játékok (fogó 

játékok, sor-és váltóversenyek, utánzó 
játékok) 

 Megindulások, megállások hang, fény és 
mechanikai ingerekkel. Gyors indulások 
versenyszerűen. 

 Tér-idő-testrész koordinációit fejlesztő 
gyakorlatok futásos feladatokkal egyenes 
irányban, tárgyak, társ kerülésével, 
különböző kiindulási helyzetekből.. 

 Szökdelések, felugrások társ- és 
tárgykerüléssel. 

 Mozgások tempó- és irányváltással. 
 Alsó végtag izületi mozgékonyságénak 

fejlesztése (nem csak játékosan!) 
 
 

2. Labdás koordináció 
 Játékos, labdás koordinációs játékok: 
„Törj ki és szerezz pontot” 
„Érintő fogójáték labdával” 
„Kincsvadászok” 
„Labda-cserélő” 

 Labdás koordinációs feladatok két, három, 
négy vagy több játékos együttműködése – 
négyszög, téglalap és rombusz alakzatban – 
amelyben változtatni lehet az átadások 

 
1. Labda nélküli koordináció: 
- Ismerjenek egyszerű gimnasztikai 

gyakorlatokat. 
- Legyenek képesek a statikus és kinesztetikus 

testhelyzetek, -mozgások utánzó és önálló 
végrehajtására. 

- Sajátítsák el az alábbi mozgásműveleteket: 
Futásban: gyors és kitartó futás, lépésnyújtás-

és rövidítés, irány- és iramváltoztatás 
(fékezés, lassítás, gyorsítás) 

Ugrásban: helyből páros, nekifutással egy és 
páros lábbal elugrás, szökdelés. 

- Sajátítsák el az elemi korrekciós 
mozgásokat, járásban, kúszásban, mászásban 
és bizonytalan egyensúlyi helyzetekben. 

- Legyenek képesek játékos koordinációs 
versengésekben, játékokban egyszerű 
feladatokat végrehajtani, mozgásokat az 
akadály térbeli jellemzőihez hozzáigazítani. 

 
2. Labdás koordináció: 
- Legyenek képesek a labdát megszelídíteni, 

birtokolni lábbal. 
- Legyenek képesek mindkét lábbal a labdát - 

járás és futás közben – vezetni, társat és 
tárgykerüléssel. 

- Legyenek képesek érzékelni a labda irányát. 
- Tudják a labdát vezetni ügyesebb lábbal a 

talajon járás, kocogás és futás közben, a 
lábfej különböző részeivel. 
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           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
 
       Eszköz: 

- bóják, zsámolyok, műanyag rudak, 
szivacscsíkok, 

labdák (3-as, 4-es) 

irányát, a célpont megváltoztatásáig: 
a) háromszögben és négyszögben: 
 átvétel különböző oldalra jobb ill. bal lábbal, 

a lábfej különböző részeivel, rúgófelületeivel, 
 labdaérintések számának meghatározásával, 
 bójakerüléssel, majd felgyorsítással 
 az átadásra történő rámozgást gyorsításával, a 

labda sebességének fokozatos növelésével. 
b) téglalapban: 

- folyamatos szélességi átadásokkal a szélső 
pozícióban helyezkedő társ megjátszásával, 
ahol a labda átadásának pillanatát a labda 
nélküli játékos mozgása határozza meg, 

- labdaérintések számának meghatározásával. 
 

- Legyenek képesek labdát – különböző 
sebességgel, tempóban - vezetni, átadni, 
váltani különböző mértani alakzatokban. 
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II. ÜGYESSÉG Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
 
Cél:             Az ügyesség nagyfokú, hatékony 
fejlesztése 
 
Reakcióképesség:          a feladat „felhívó” 
jelére a lehető legrövidebb idő alatt a 
legcélszerűbb mozgás végrehajtása 
 
Ritmusképesség: az összes koordinációs 
képesség és gyakorlat központi mozzanata.  
 
 
Statikus, dinamikus egyensúly.  Téri 
tájékozódás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Reakcióképesség  - amikor időkényszer 
mellett kell végrehajtani gyakorlatot,feladatot: 

- futójátékok: az előző osztályokban 
megismert játékok szabálybővítéssel, 
elsősorban közlekedési szabályok 
beiktatásával (pl. kézfeltartás, állj, 
elkerülés, összeütközés)  

- fogójátékok: több fogóval, átfutásos 
feladatokkal,  

- egyéni sor-és váltóversenyek sípjelre: 
20-40 m-es távon, különböző 
feladatokkal: labdavetéssel, 
tornafeladatokkal (pl. gurulás a padon, 
átugrások) 

- akadályversenyek: 20-40 m-es távon, 3-
4 akadállyal (pl. bújás, járás, átmászás, 
ugrás) 

 
2.   Ritmusképesség: 

- lásd (I. koordináció) 

 
� Tudjanak növekvő iramban, 

dinamikában (erőben) különböző 
labdanélküli és labdás tevékenységeket 
szabályozni, végezni. 

� Ismerje az egyszerű,  bonyolult   gyors 
mozgásformákat. 

� Legyenek képesek a lehető legrövidebb 
idő alatt, „gazdaságosan”, hatékonyan 
végrehajtani a feladatot. 

� Az ÜGYES jól és pontosan tud 
különbséget tenni a távolságok és a 
sebességek között. 

� A terhelés fokozása elsősorban a 
koordináció bonyolultsági szintjének 
emelésével történjen 

 
LEMÉRHETŐ 
� A feladat megoldások koordinációs 

pontossága 
� A végrehajtás pontossága 
� A mozgástanulás ideje  
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III. TECHNIKAI   KÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
CÉL:  A koordináció és az ügyesség fejlesztése 
 

- A  rúgásfajták elsajátítása. 
- A fejelés gyakorlásának kezdete. 
- Az alaptechnikai fejlesztése (rúgások, 

átvételek, átadások, labdavezetés, cselezés, 
bedobás) 

 
Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
       Eszköz: 

- bóják, karók,  
- különböző nagyságú és minőségű labdák 

(gumi, bőr, tenisz, medicin) 
- tornapadok (2m, 4 m) 
- rúgópalánk 

 
 

 
Az alaptechnikai elemek fejlesztése: 
 

1. Labdabirtoklás 
 

- labdavezetés és cselezés (álló és mozgó 
akadályok között) 

- cselezés (páros, csoportos és teljes 
csapatlétszámú gyakorlás) 

- átadás teljes csüddel, 
- átadás belső csüddel (ívelt átadások)  
- lövések célra 
- Paddal, rúgófal szembeni történő 

gyakorlás. 
- Rúgás, átadás feladatok megoldásai egy 

bizonyos irányban (térváltoztatással), egy 
bizonyos sebességgel (kemény, lágy 
átadás), meghatározott célra. 

- A labda fedezése az ellenféllel szemben. 
- Társsal, társakkal, végzett gyakorlás 
- Labdás koordinációs gyakorlatok 

labdavezetéssel mértani alakzatokban 
(csillag, háromszög, négyzet, téglalap, Y) 

 
        A gyakorlatok végzése helyezkedések, 
fordulások és visszafordulások közben. 
 

2. Ellenfél labdabirtoklása 
 
- labda megszerzése párharcban 
- az alapszerelés alkalmazása az ellenféllel 

 
Legyen képes: 
 

- járásban, kocogás és futás közben 
– kerüléssel, szlalom -  a 
labdavezetésre, a labda 
megállítására, 

- a különböző rúgásfajtákat (belső, 
csüd, külső-csüd, belső-csüd) 
alkalmazni álló és mozgó labdával, 

- a szembelévő társsal a folyamatos 
– ívelt, magas labdák -  átadásokra 
és átvételekre, lágy és kemény 
passzok megválasztására, 
alkalmazására, 

- a labda megjátszására futás 
közben, 

- a labda fedezésére az ellenféllel 
szemben, 

- a labda sebességének érzékelésére, 
- a labda átvételére mozgás és 

helyezkedés közben, 
- álló ás mozgó helyzetben a labda 

fejelésére, fejjel való 
továbbítására, célzására, 

- a labda megszerzésére a 
alapszereléssel, becsúszó 
szereléssel, 

- a tanult technikai elemek 
alkalmazásával mértani 
alakzatokban (csillag, háromszög, 
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szemben 
- a becsúszó szerelés alkalmazása, tanulása 
- a kapu megvédése 
- a szerelési lehetőségek irányai 
- fejelés (irányváltoztatások közben) 

 
         Zavarás közben kiemelt szempont a 
mozgékonyság, egyensúly és testtartás. 
 
       3. Játékhelyzetekben történő gyakorlás: 
 

- Érintő fogójáték.  
- Célzó játékok. 
- Érintő  játékok labdavezetéssel  
- Sor- és váltóversenyek a tanult technikai 

elemek beépítésével 

négyzet, téglalap, Y) a 
labdavezetésre. 

 

 
 

IV.  CSAPATJÁTÉK  KIALAKÍTÁSA Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:       
� az alapvető taktikai elvek 

megismerése 
� 5:5  elleni játék 

 
         1. Labdabirtoklás 

- Rombusz alakzat kialakítása. 
- A labda birtokba vétele és 

megtartása, helyzetteremtés. 
- Az ellenfél átjátszása 

összjátékkal (kényszerítő átadás). 
 

 
1. Labdabirtoklás: 
 

- A tér növelése szélességben és mélységben. 
- Pozícoójáték (háromszögek létrehozása). 
- A sorok és a vonalak kapcsolódása. 
- Átmenet védekezésből támadásba. 

 
a) kapus: 

- helyezkedés a védőjátékosok mögött, 
- a játék kezdeményezése (labdakihozatal, 

kidobás, kirúgás). 
- a játék folytatása, bekapcsolódva a játékba 

 
1) Legyen képes a labdabirtoklásnál. 
 
⇒ a labda birtokba vételére és 

megtartására, 
⇒ a távolság érzékelésére, 

alkalmazására (a játékosok 
helyezkedése szélességben és 
mélységben) 
⇒ helyváltoztatásra (helyek és 

pozíciók cseréje) mozgások 
helyezkedések egyik területről a 
másik területre, 
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          2.  Az ellenfél labdabirtoklása: 
- Területvédekezés, párharc. 
- Zavarás előre irányuló 

mozgásokkal, területszűkítés. 
 
 
Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis 
csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
 
 
 
 
 
       Eszköz: 

- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók 
- kapuk (2x1 m, 3x2 m) 

 
 
 

(a büntetőterületen belül és kívül) 
mezőnyjátékosként. 

 
b) Védő: 

- Segítség a támadásban 
- Labdakihozatal, a támadók megjátszásával 

(mélységi átadások) 
 

c.)    Középső játékos: 
- Pozíciókeresés a védők és a támadók 

között 
- Segítség a támadásban. 
- A támadók megjátszása (mélységi 

„felpassz”) 
- Szélső védők, támadók megjátszása 

(szélességi átadások). 
- Egyéni játék (előretörések). 
- Kapura lövések, gólszerzés. 

 
                  d.  Támadó 

- Pozíció keresés mélységben, 
helyezkedés, megjátszhatóság keresése. 

- Egyéni támadó játéktevékenység 
(kapuratörés, párharc, kapuralövés, 
gólszerzés, labdatartás, „visszapassz”)  

 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
 

- A terület szűkítése. 
- Védekezés. 
- Egymás fedezése. 

 

⇒ a  labdasebesség érzékelésére, 
⇒ a labda egyéni és együttes 

kihozatalára egy meghatározott 
területről, 
⇒ gól és pontszerzésre. 

 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
 
⇒ az ellenfél zavarására, 
⇒ a pozíciós játék(pozíciók 

keresése az ellenfél által 
leszűkített területen), 
⇒ a labdabirtokló játékos 

megtámadására (szemből, 
oldalról, hátulról), 
⇒ a játék folyamatos figyelésére, 
⇒ a labda megszerzésére (alap, 

megelőző, becsúszó szerelés), 
⇒ párharcot vívni az ellenfél labdát 

birtokló játékosával, 
⇒ A labda egyéni és együttes 

kihozatalára. 
⇒ Megelőzni az ellenfél 

gólszerzését. 
⇒ Ismerje és tudja az  1:1, 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5 elleni kis játékokat 
⇒ Készség szinten játszani a 5:5 

elleni játékot  
        (kapussal és kapus nélkül). 
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Játékban ajánlott szabályok és 
eszközméretek: 
-  labdaméret: 3-as 
-  kapuméret 3x2 m 
- Pályaméret: 30x40 m 
- Létszám: 5:5 ellen +  kapus  
- Játékidő: 10 perc/mérkőzés 

a.) Kapus: 
- A gól megakadályozása. 

 
b.) Védők: 

- A gól megakadályozása. 
- Az ellenfél támadójátékának zavarása, 

megakadályozása. 
- A labda megszerzése, szerelés. 
- A csapattársak  segítése. 
- A játéktér szűkítése. 
- Az ellenfél középső támadójának 

szerelése (párharc) 
 
c.) Középső játékos 

- A labda megszerzése, a csapattársak 
segítése. 

- Az ellenfél építkezésének, 
támadójátékának megakadályozása. 

- A játéktér szűkítése. 
- Az ellenfél középső védőjének, középső 

játékosának szerelése (párharc 
megnyerése). 

- A csapattársak segítése (kollektív 
védekezés). 

 
d.) Támadó: 

- Az ellenfél labdakihozatalának 
megakadályozása, zavarása. 

- A mélységi átadások megakadályozása, 
labdaszerzés. 

 
3. Játék : 
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- Egyéni, páros, hármas és négyes gyakorlatok. 
- 1:1 elleni párharcok. 
- 4:1, 4:2 elleni játékok (létszám azonos és 

létszámhátrányos pozíciókból) 
- A 3:1 és a 4:2 elleni pozíciós játékok, melyek a 

mérkőzéseken várható megoldásokra a 
játékhelyzeteken keresztül készítenek fel. 

- Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4.4 ellen (kapus nélkül) 
- Vonaljáték 2:2 és 4:4 ellen. 
- Játék a pálya meghatározott vonalain, behatárolt 

területen. 
- A játékban és a mérkőzéseken az alapvető 

védekezési forma a területvédekezés.z 
 

- 5:5 elleni játék 2 kapura kapussal: 
 
                 TÁMADÓ FELADATOK: 

o Elhelyezkedés a pályán 
� Szabad terület kialakítása 

szélességben és mélységben 
� Mélységi és szélességi átadások 

 
o Alkalomteremtés 

� Helyzetteremtés. 
� A labda megjátszása után új 

pozíciók keresése. 
� Kombinatív játék 

o Gólszerzés 
� Gyors lövőhelyzet kialakítása 
� Gólszerzés a tanult lövő 

technikákkal 
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                      VÉDŐ FELADATOK: 
o Labdaszerzés: 

� A labdabirtokló megtámadása, 
szerelése 

o Az ellenfél felállásának megakadályozása: 
� Zavarás, feltartóztatás. 
� Támadás a labdára 

 
 
 

V. KONDICIONÁLÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:    

- Mozdulat és mozgásgyorsaság 
fejlesztés + technikai képzés. 

- Aerob kapacitás fejlesztése. 
 
A kondicionálás és a technikai képzés ebben a 
korban együttesen valósul meg ! 
 

 
A meg növekedett pályaméretek miatt nagyobb 
teher nehezedik a játékosokra, ez nagyobb 
akaraterőt is igényel. 
 

1. Mozdulat és mozgásgyorsaság 
fejlesztés + technikai képzés. 
- Rajtversenyek különböző 

testhelyzetekből, 
- Sor-és váltóversenyek 
- Fogójátékok bonyolultabb 

szabályokkal 
 

2. Aerob kapacitás fejlesztése. 
- Tartós futás közbeni feladatok, 
- Fartlek megtanítása, 
- Meghatározott időre való futás 

(állandó hibajavítás) 
3. Óvatos erősítése és izomzati lazítása 

az alsóvégtag izmainak: 
- Szökdelések páros és váltott lábon 

 
Legyenek képesek: 
 

- a tartós futás futásra 
- a fartlek alkalmazására 
- az aerob képességek alkalmazására, 

hasznosítására, 
- az ügyességen, a koordinációs 

feladatokon és a technikai gyakorláson 
keresztül a kitartásara 

 
Sportantropometriai vizsgálatok. A mozdulat és 
mozgásgyorsaság mérése 2304 ponton 
dinamikus láberőt mérő platón. Az adatok 
összevetése az optimális erőfejlesztés, a relatív 
és abszolút izom-tömeg optimális 
kialakításához a genetikailag meghatározott 
lehetőségeken, szerepkörökön belül.  Különös 
tekintettel a kapus, belső hátvéd szerepkörök 
kiválasztására. Mért és számolt élettani és 
kondicionális adatok összevetése a labdarúgó 
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- Izületi és izomzati lazítás az alsó 
végtagban 

 

tudásszinttel. Tudásszint: az ügyesség, 
koordináció, technika-taktika az edzők által 
számszerűen minősítve (Labdarúgó tudásszint: 
Baranya I. Bozsik – Program Zánka 2005). 

 
 

VI.  MENTALITÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
 
Cél:  A játéköröm kialakítása 
 

a) A sportághoz való kötődés kialakítása 
 
b) Foglalkozások, edzések rendjének, 

szabályainak kialakítása 
 

c) Tornák, mérkőzések pozitív 
mentalitásának kialakítása 

 
d) Az edző, testnevelő magatartásának 

követelményei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módszer:        „Az igazi győztesek nem 

 
1. A sportághoz való kötődés 

kialakítása: 
- a sportiskola szellemiségével,  

identitásával való azonosulás, 
- a sportág magyarországi 

hagyományainak, eredményeinek, 
példaképeinek bemutatása 

- a sportág helyi,  egyesületi települési 
hagyományainak, eredményeinek, 
példaképeinek bemutatása, 

- a sportág nemzetközi nagyságainak 
bemutatása. 

 
2. Foglalkozások, edzések rendjének, 

szabályainak kialakítása : 
- az öltöző, sportcsarnok, tornaterem, 

szertár, szabadtéri pálya rendjének 
alkalmazása, betartása, 

- öltözködés, tisztálkodás, higiéniás 
szokásainak betartása, 

- az edző, testnevelő, osztálytársak, 
csapattársak tiszteletének kialakítása. 

 
3. Tornák, mérkőzések pozitív 

 
 
Alakuljon ki a tanulókban,játékosokban : 
 
� az önfegyelem az együttes tevékenység 

ritmusa, rendje, 
 
� az öltözés, vetkőzés, a tisztálkodás 

rendje, az öltözőrend igénye, 
 
� a sportág szeretete, az iskola és a társak 

szeretete, 
 
� az ellenféllel szembeni sportszerűség, 

 
� a kommunikáció elsajátítása 

(osztálytárs, csapattárs,  
              edző, tanár, vezető, szülő), 
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születnek, hanem  
                         azzá  válnak !” 
 

1. Beszélgetés 
2. Formálás 
3. Motiválás 
4. Oksági és attribuciós hatások, 
5. Pozitív internalizáció és meggyőzés 
6. Egyéni, személyes ráhatás 
7. Közösségfejlesztés, társas identitás 
8. Személyes példamutatás, modellkövetés 
9. Pedagógiai, pszichológiai, biológiai  

ismeretek és azok alkalmazása 
 
 
 
 
 
 
 
Segédeszközök: 

1. flipchart tábla 
2. faliújság 
3. oktatófilmek 
4. projektor és egyéb multifunkcionális 

eszközök, segédanyagok. 
 

mentalitásának kialakítása : 
- mások gondolataival szembeni nyitottság 

elsajátítása, 
- az ellenfél tisztelete, a kultúrált 

viselkedés, mások (vendégek, 
vendéglátók) tiszteletének kialakítása, 

- a játékszabályok betartása, 
- a győzelem és a vereség elfogadása, 
- a játékvezető, mérkőzés felügyelő, 

edzők, testnevelők utasításainak 
betartása, 

- a vezetés korrekcióinak elfogadása. 
 

4. Az edző, testnevelő magatartásának 
követelményei : 

a) Mutassanak példát: a gyerekekkel 
foglalkozó edzők, testnevelők 
magatartása legyen példa arra, 
hogyan viselkedjünk társainkkal 
szemben. A felnőttek igazi 
sportemberként viselkednek. 

b) Biztosítsák a gyerekek szórakozását: 
A gyerekek az izgalom és az élvezet 
miatt fociznak. Az eredmény-
centrikus felfogás – „csak a 
győzelem számít” elv - nagyban 
csökkenti az élvezetet. 

c) Készüljenek fel alaposan a 
foglakozások előtt:  
A gyerekek mozgásigénye hatalmas, 
de koncentrálni csak rövid ideig 
tudnak. Ezért különösen fontos, hogy 
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előzetesen készüljünk fel a 
foglalkozásokra. 

d) Gyakoroltassunk változatos, 
kivitelezhető feladatokat:  
A megfelelő gyakorlatok lekötik a 
gyerekeket és sikerélményt adnak 
nekik.  

e) Foglakozzanak minden gyerekkel: 
Mindenkire egyenlő mértékben 
figyeljünk, képességektől 
függetlenül. Minden gyerek számára 
biztosítsuk a lehetőséget a tanulásra, 
fejlődésre. 

f) Helyezzék előtérbe a kispályás 
játékot: 
A kispályás mérkőzéseken gyakoribb 
a kontaktus a labdával és nagyobb 
esély van képességfejlesztésre. 

 
 
 

VII.  KAPUSKÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél:        

- A játék alapvető elemeinek 
megismerése 

- Játékosság 
 
 

A technikai oktatás szakaszai: 
- Előkészítő gyakorlatok 
- Bemutatás, bemutattatás 

 
1. Labdával: 

- Labdafogás, 
- Legördülés, 
- Lecsúszás, 
- Vetődés, 
- Kifutás 
- Kigurítás, 
- Kirúgás 

 

 
 
⇒ Jó és célszerű megoldásokat választva 

képes legyen megakadályozni az 
ellenfél góllövését. 

 
⇒ A kapus képes legyen mindkét lábbal 

játékba avatkozni. 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 
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- Magyarázat 
- Rávezető gyakorlatok 
- Gyakorlás könnyített feltételekkel 
- Gyakorlás mérkőzésszerű helyzetekben 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eszközök: 
 

- Karók, bóják, gátak 
- Labdák,  
- Jelzőtrikók, 
- Kapusfelszerelés (kesztyű, mez, nadrág, 

sípcsontvédő) 
- Hordozható kapuk 

2. Labda nélkül: 
- Alapállás, 
- Helyezkedés 

 
3. Az oktatás fázisai: 
 

a.) a játékszabályok ismerete 
- Labda mérete, kapu mérete, 
- Leshelyzet, labdatartás, hazaadás, 

kapus védettsége, 
- Játékrészletek 

b.) játékrendszerek, felállási formák 
- a kapus csapatjátékos, eleme a 

rendszernek 
 
c.)Technikai, taktikai tevékenység: 

- A kapus képes legyen mindkét lábbal 
játékba avatkozni 

 
b.)Csapat, csapatrész taktika: 

- Együttműködés a csapattal 
♦ létszámhátrány saját térfélen 
♦ helyezkedés letámadás esetén 

- Együttműködés a védelemmel 
♦ sorfalállítás, 
♦ helyezkedés szögleteknél, 
♦ együttmozgás 

csapattal 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

védelemmel. 
 
⇒ Ismerje a labdarúgó játékszabályokat, 

különös tekintettel a kapusra 
vonatkozókat. 

 
 
 
 

 
 
VIII.  VERSENY és JÁTÉKSZABÁLYOK Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:        

 
1.  Sportfelszerelés, öltözék használata: 
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1. Az életkornak megfelelő, labdarúgó 
játékszabályok, 

2. torna és versenyszabályok ismerete. 
 

3. Sportfelszerelés, öltözék használata: 
 

4. Versenyszabályok: 
 

5. A mérkőzés szabályai: 
 
 
              
 
 
 
 
 
 

a. edzés: időjárásnak megfelelő 
sportfelszerelés.  (gumistoplis,  
sport zokni, rövidnadrág,  mez, 
sípcsontvédő, jelzőtrikó, melegítő, 
széldzseki) 

 
b. mérkőzés: gumistoplis,  sportszár, 

rövidnadrág, sípcsontvédő,  
számozott mez. 

 
2.   Versenyszabályok: 
� Pályaméret:         30 x 40 m 
� Kapuméret:          3 x 2 m 
� Büntetőm.:           9 m-re az 

alapvonaltól 
� Labdaméret:        4 
� Játékidő:              15 perc/mérkőzés 
� Létszám:              5 : 5 ellen + kapus  
� Játékvezető:        nincs 

 
 
c. A mérkőzés szabályai: 

 
� Gól:  

- a pálya teljes területéről el lehet 
érni. 

- gól után az alapvonal mögül 
kell újra indítani a játékot; 
(nincs középkezdés).  

- a gólt elérő csapatnak vissza 
kell mennie a saját térfelére és 
csak a védőtérfélen próbálhat 

Ismerjék és tudják alkalmazni: 
 

- az életkornak megfelelő 
játékszabályokat, 

 
- az sportöltözék használatát, 

 
- a pályafelügyelő utasításait 
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szerelni. 
� Les: NINCS ! 

- az ellenfélről kerül a labda az 
alapvonal mögé, lábbal hozható 
ismét játékba, a vonal mögül. 

� Partdobás: NINCS ! 
- a folyamatos támadójáték 

érdekében a labda lapos passzal 
hozható játékba, melyből 
közvetlenül nem lehet gólt 
elérni. 

- az ellenfél játékosai nem 
akadályozhatják a labda játékba 
hozását. 

- az ellenfél játékosainak a 
labdától 3 m-re lehet 
helyezkedniük. 

� Szögletrúgás: 
- a sarokpontról történik, vagy 

ahol a labda elhagyta az 
alapvonalon a játékteret, 

- az ellenfél játékosai nem 
akadályozhatják a labda játékba 
hozatalát. 

� Szabálytalanság: 
- szabadrúgást vonnak maguk 

után. 
� Büntető: 

- büntetőterületen /9 m/ belüli 
kezezésnél büntetőrúgás 
következik.  

- a büntetőpont a kapu közepétől 
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számított 7 m-re van. 
� Csere: 

- cserélni bármikor lehet!  
- a cserénél a cserejátékosok 

kezet fognak egymással.  
- a lecserélt játékos bármikor 

visszacserélhető!  
a cserejátékosok elhelyezése a 
saját kapu oldalán az alapvonal 
és az oldalvonal találkozásánál 

� Térfélcsere – NINCS ! 
� Felszerelés: 

- a játékosok gumistoplis 
cipőben vagy torna/edző/ 
cipőben játszhatnak.  

- „éles” stoplis cipőben nem 
lehet játszani.  

 
 

 
IX.  PSZICHOLÓGIA,  PEDAGÓGIA, 

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél: 
1. A kompetencia és ügyesség érzésének 

fokozása. 
2. Társakkal való kapcsolat fenntartása. 
3. Szabályok alkalmaztatása. 

 
 

 
1. Játékorientált foglalkozások tervezése 

és lebonyolítása: 
Előre megtervezett játékos feladatok, 
melyeknek világos és egyértelmű, a 
gyermekek képességeinek megfelelő 
nehézségűeknek kell lenniük. Minden 
feladathelyzet után, lehetőség szerint 
értékelni kell csoportos, illetőleg 
szükség esetén egyéni szinten a 

 
⇒ Mutasson fejlődést önmagához 

viszonyítva. 
⇒ Fejlődjön a személyisége, pszichikuma, 

közösségi szellemisége. 
⇒ Ismerje és tartsa be a játékok szabályait. 
⇒ Ismerje a közösség szociális szabályait. 
⇒ A szabályalkalmazást kövesse a kreatív 

szabályalkotás 
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végrehajtás módját. 
2. Egyén fókuszú játékos csoportos 

feladathelyzetek kialakítása 
Olyan feladathelyzetek, ahol a 
játékostársak szolgálják ki a 
középpontban levő gyermeket. 
Egyszerre több játékos is állhat a 
középpontban. Továbbra is mindenkire 
sort kell keríteni. 
 
 

3. Játékos szabálytanulás (rajzfilmfigurák, 
vagy egyéb szereplők, mint modellek 
igénybevételével) 

4. A gyermekek már maguk mutatják be a 
szabályokat 
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5. évfolyam 

 

A labdarúgás tanulásának céljai az  5. évfolyamban 

� A sportághoz, egyesülethez, iskolához, csapattársakhoz, osztálytársakhoz való kötődés 
megszilárdítása. 

� A higiéniai, sportegészségügyi szokások megtartása, alkalmazása. Egészséges 
táplálkozás. 

� Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése, 
� Az életkori sajátosságoknak megfelelő  testi fejlődés megfelelő képzéssel. 
� Önbizalom ösztönzése, belső motiváltságának kialakítása. 
� A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása. 
� Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY.  Mások 

gondolataival szembeni nyitottság elsajátítása. 
� Kötelességszerű munka bevezetése. Koncentráláshoz történő szoktatás. 
� A motoros tanulás kognitív fázisának, gyakorlása, elsajátítása.  
� Saját játék és teljesítmény elemzése. A pozitív kritika elfogadása. A sérülés bevallása. 
� Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek  elsajátítása, 
� Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása.  
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I. KOORDINÁCIÓ Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
Részei: 

1. Labda nélküli 
koordináció 

Cél:  
- Testrészek, végtagok 

helyzet, mozgás, irány és tér 
érzékelésének fejlesztése.  

- Kar- és lábmunka 
összhangjának kialakítása. 

- Testtartási rendellenességek 
megelőzése, kiküszöbölése 
kiszűrése. 
2. Labdás koordináció 

- Labdaérzékelés fejlesztése. 
- Lassú futás labdavezetés 

közben. 
      Szervezés: 
- Tornateremben, csarnokban, 

udvaron, pályán 
 
- Csoportosan edző, 

testnevelő vezetésével, 
irányításával 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
       Eszköz: 
- bóják, zsámolyok, karók,  
- 4-es, 5-ös labda 
 
 

1. Labda nélküli koordináció: 
- Gimnasztika. 
- Könnyen érthető, sokmozgásos játékok (fogó játékok, sor-és 

váltóversenyek, utánzó játékok) 
- Megindulások, megállások hang, fény és mechanikai ingerekkel. 

Gyors indulások versenyszerűen. 
- Tér-idő-testrész koordinációit fejlesztő gyakorlatok futásos 

feladatokkal egyenes irányban, tárgyak, társ kerülésével, 
különböző kiindulási helyzetekből.. 

- Szökdelések, felugrások társ- és tárgykerüléssel. 
- Mozgások tempó- és irányváltással. 
- Alsó végtag izületi mozgékonyságénak fejlesztése  
2. Labdás koordináció 

- Játékos, labdás koordináció: „Érintő játék labdavezetéssel”, 
„Terület cserélő”, „Labdavásár”, „Cselező verseny” 

- Labdás koordinációs feladatok két, három, négy vagy több játékos 
együttműködése – négyszög, téglalap és rombusz alakzatban – 
amelyben változtatni lehet az átadások irányát, a célpont 
megváltoztatásáig: 

a) négyszögben: 
o indító játékos átadást ad a feléje mozgó társnak, aki  
-  a kapott labdát egyből visszajátssza, 
-  bója kerüléssel üres területbe fut, 
o labdaérintések számának meghatározásával, 
o labdajáratás irányának változtatatásával, 
o az átadásra történő rámozgást gyorsításával, 
o  a labda sebességének fokozatos növelésével. 

             b.)   rombuszban: 
o mélységi játékhelyzetek gyakorlásával 
-  lágyan érkező labda esetén a futás gyorsaságának növelésével, 
-  kemény,lőtt labda esetén a futás gyorsaságának csökkentésével. 
- a labda sebességének változtatásával 
o a posztok betöltése helycserékkel. 

1. Labda nélküli koordináció 
 Ismerjenek gimnasztikai gyakorlatokat. 
 Legyenek képesek játékos versengésekben, 

játékokban mozgásokat koordinálni. Futás 
közben lépésnyújtást, illetve felugrást 
végrehajtani fény  ill. mechanikai jelekre. 

 Váljanak fokozatosan képessé a figyelem 
megosztását kívánó feladatok megoldására. 
(szelektív figyelem) 

 Sajátítsák el az alábbi mozgásműveleteket: 
Futásban: gyors és kitartó futás, lépésnyújtás-és 

rövidítés, irány- és iramváltoztatás (fékezés, 
lassítás, gyorsítás) 

Ugrásban: helyből páros, nekifutással egy és 
páros lábbal elugrás, szökdelés. 

Váljanak képessé az alsó végtag izületi 
nyújtására. 

2. Labdás koordináció: 
 Ismerjenek labdás játékos versenyeket. 
 Legyenek képesek a labdát megszelídíteni, 

birtokolni lábbal. 
 Legyenek képesek mindkét lábbal a labdát - 

járás és futás közben – vezetni, társat és 
tárgykerüléssel. 

 Legyenek képesek érzékelni a labda irányát. 
 Tudják a labdát vezetni ügyesebb lábbal a 

talajon járás, kocogás és futás közben, a 
lábfej különböző részeivel. 

 Legyenek képesek labdát – különböző 
sebességgel, tempóban - vezetni, átadni, 
váltani különböző mértani alakzatokban. 
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II. ÜGYESSÉG Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
 
Cél:             Az ügyesség nagyfokú, hatékony 
fejlesztése 
 
 
Statikus – dinamikus egyensúly: Fontos feltétele a 
célszerű gyors megoldásoknak, főleg ha  kicsi az 
alátámasztási felület, illetve bizonytalan. 
Az a játékos, aki gyorsan vissza tud térni eredeti 
helyzetébe, annak jó az egyensúly érzéke. 
 

 
Statikus – dinamikus egyensúly: 
 

- fogójátékok: egyszerű fogó két fogóval, 
árokfogó, fekete-fehér, egyensúlyozó házzal, 

- tűz, víz, repülő, 
- sor- és váltóversenyek egyénileg, párokban, 

csoportosan 
- koordinációs feladatok (lásd: I. Koordináció) 

 
� Tudjanak növekvő iramban, 

dinamikában (erőben) különböző 
labdanélküli és labdás 
tevékenységeket szabályozni, 
végezni. 

� Az ÜGYES jól és pontosan tud 
különbséget tenni a távolságok és 
a sebességek között. 

� A terhelés fokozása elsősorban a 
koordináció bonyolultsági 
szintjének emelésével történjen. 

� Legyenek képesek a lehető 
legrövidebb idő alatt, 
„gazdaságosan”, hatékonyan 
végrehajtani a feladatot. 
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III. TECHNIKAI   KÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
CÉL:        A technikai ügyesség fejlesztése.  A kis 
játékok alkalmazása és az  együttműködés 
tanulása. 
 

- A  rúgásfajták gyakorlása és elsajátítása. 
- A fejelés gyakorlása. 
- Az alaptechnikai fejlesztése (rúgások, 

átvételek, átadások, labdavezetés, cselezés, 
szerelés) 

- A labdaérzékelés fejlesztése. 
 
Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
       Eszköz: 

- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók 
- kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m) 
- tornapadok (2m, 4 m) 
- rúgópalánk 

 
 

 
Technikai elemek fejlesztése egyénileg, társsal és 
játék közben 
 
A pálya méretei már közelítenek a hivatalos nagy 
pálya méreteihez, ezért mindegyik játékosnak 
alkalmaznia kell a szélesség és mélység szerinti 
helyezkedés szabályait. Így  a különböző játék és 
mérkőzésformákban könnyebben elsajátítják az 
alapvető technikai-taktikai elemeket, melyek a 
játékosok technikai-taktikai tanulási folyamatát 
szolgálják. 
 
1. Labdabirtoklás: 

- Cselezés mérkőzésszerű helyzetben. 
- Rúgás, átadás feladatok megoldásai egy 

bizonyos irányban (térváltoztatással), egy 
bizonyos sebességgel (kemény, lágy 
átadás), meghatározott célra. 

- Félmagas és magas átadások és csavart 
rúgások (belső, külső csüd). Ez a kor a 
magas labdák megtanulásának és 
alkalmazásának az időszaka ! 

- Kapura lövések állított és mozgó labdával. 
- Kényszerítő átadások (kényszerítő passz 

előkészítése). 
- Átadások, átvételek gyakorlása csüddel. A 

gyakorlatok végzése állandó helyezkedés, 
fordulatok és félfordulatok közben 
történik. 

- A Fejelés állandó anyag (állásból, 
nekifutásból, felugrás nélkül, felugrás 
közben). Fontos szempont a félelem 

 
Legyen képes: 
 

- Mérkőzésszerűen cselezni a 
társsal, társakkal, ellenféllel 
szemben , 

- a szembelévő társsal a folyamatos 
– ívelt, magas labdák -  átadásokra 
és átvételekre, a csavart rúgásokra, 
a kényszerítő átadásokra, , lágy és 
kemény passzok megválasztására, 
alkalmazására, 

- mindkét lábbal álló és mozgó 
labdával kapura lőni, 

- a labda fejelésére, fejjel való 
továbbítására,  a félelem 
legyőzésével, 

- a labda megszerzésére a 
alapszereléssel, becsúszó 
szereléssel, majd a megszerzett 
labda társhoz való továbbítására, 

- a tanult technikai elemek 
alkalmazásával mértani 
alakzatokban (csillag, háromszög, 
négyzet, téglalap, Y) a 
labdavezetésre. 
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IV.  CSAPATJÁTÉK  KIALAKÍTÁSA Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:    
� 7:7 elleni játék kialakítása (két rombusz 

kialakítása). 
� A tanult ismeretek alkalmazása a 

játékban 
� A kapusok tervszerű képzésének 

kezdete (lásd:  fejezet) 
 

1. Labdabirtoklás 
- A terület növelése helyezkedéssel. 

 
A gyakorlatok során kialakult a játékügyesség 
bizonyos szintje.  
 
1. Labdabirtoklás: 
 

- A tér növelése szélességben és 
mélységben. 

- Pozícoójáték  
- A sorok és a vonalak kapcsolódása. 
- Átmenet védekezésből támadásba. 

 
1. Legyen képes a labdabirtoklásnál: 
 
⇒ a labda birtokba vételére és 

megtartására, 
⇒ a távolság érzékelésére, alkalmazására 

(a játékosok helyezkedése szélességben 
és mélységben) 
⇒ helyváltoztatásra (helyek és pozíciók 

cseréje) mozgások helyezkedések 
egyik területről a másik területre, 

legyőzése !  
- A bedobás gyakorlása társsal, majd 

ellenféllel és játékszituáció közben. 
 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
 

- a párharc támadó és védő elemei, valamint 
különböző változatai fejelés, szerelés 
közben 

 
3. Játékhelyzetekben történő gyakorlás: 

- Érintő fogójáték.  
- Célzó játékok. Egyéni játék 

labdavezetéssel. 
- Egyéni és csoportos területváltó játékok 

labdavezetéssel  
- Sor- és váltóversenyek a tanult technikai 

elemek beépítésével 
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- Két rombusz kialakítása. 
- Pozíciós játék, a labda biztos helyre 

juttatása. 
- Egyéni akciók és a legkedvezőbb 

pozícióban lévő társ megjátszása. 
 

2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
- A játéktér szűkítése. 
- A játékostárs segítése, egymás 

fedezése. 
- Az ellenfél támadásánál a  labda 

megszerzése. 
- A labdabirtokló támadása,. 

 
 
Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
 
       Eszköz: 

- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók 

- Labdabirtoklás váltása szituációk 
tanulása 

 
a) kapus: 

- 7:7 elleni játékban a 
labdabirtokláskor a kapus is 
mezőnyjátékos szerepet kap. 

- a játék kezdeményezése 
(labdakihozatal, kidobás, kirúgás). 

 
b) Középső védő: 

- Az akcióban résztvevők 
megjátszása. 

- Előretörés  egyénileg. 
- Segítség a támadásban. 
- Labdakihozatal, a támadók 

megjátszásával (mélységi 
átadások). 

- Kapuralövés, támadás befejezés, 
érkezés a kapu elé. 

        
c) Szélső védők:  

- Pozíció keresés. 
- Az támadásban résztvevők 

megjátszása. 
- Előretörés a széleken, ha van 

hely. 
- Beadások a kapu elé. 
- Kapura lövések, támadás 

befejezés. 
 
                d.)Középső játékos: 

⇒ a  labdasebesség érzékelésére, 
⇒ a labda egyéni és együttes kihozatalára 

egy meghatározott területről, 
⇒ gól és pontszerzésre. 

 
 
 
 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
 
⇒ az ellenfél játékának figyelésére, 

zavarására, 
⇒ a labdaszerzés pillanatának 

felismerésére, 
⇒ a saját és az ellenfél értékeinek 

felismerésére, 
⇒ a pozíciós játék alkalmazására, 
⇒ a labdabirtokló játékos megtámadására  
⇒ a labda megszerzésére a szabályok 

szerint, 
⇒ párharcot vívni az ellenfél labdát 

birtokló játékosával, 
⇒ a labda egyéni és együttes kihozatalára. 
⇒ megelőzni az ellenfél gólszerzését. 
⇒ Ismerje és tudja az  1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 

5:5 elleni kis játékokat 
⇒ készség szinten játszani a 7:7 elleni 

játékot  
⇒ (kapussal és kapus nélkül). 
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- kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m) 
 

Játékban ajánlott szabályok és 
eszközméretek: 
-  labdaméret: 4-as 
-  kapuméret 5x2 m 
- Pályaméret: 65x45 m 
- Létszám: 7:7 ellen + kapus  
- Játékidő: 20 perc/mérkőzés 

 

- Pozíciókeresés a védők és a 
támadók között 

- Segítség a támadásban. 
- A támadók megjátszása 

(mélységi „felpassz”) 
- Szélső védők, támadók 

megjátszása (szélességi 
átadások). 

- Egyéni játék (előretörések). 
- Kapura lövések, gólszerzés. 

 
e) Szélső támadók: 

- Pozíciókeresés 
- Előretörés a széleken, ha van 

hely. 
- Beadások a kapu elé. 
- Kapura lövés, támadás 

befejezés 
- Gólszerzés 

 
f) Támadó 

- Pozíció keresés mélységben, 
helyezkedés, megjátszhatóság 
keresése. 

- Egyéni támadó 
játéktevékenység (kapuratörés, 
párharc, kapuralövés, 
gólszerzés, labdatartás, 
„visszapassz”)  

 
 

2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
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- A terület szűkítése. 
- Védekezés. 
- Egymás fedezése. 

 
       a.)Kapus: 

- A gól megakadályozása. 
 
        b.)Középső védők: 

- Az ellenfél támadójátékának 
zavarása, megakadályozása. 

- A labda megszerzése, szerelés. 
- A csapattársak  segítése. 
- A játéktér szűkítése. 
- Az ellenfél középső 

támadójának szerelése (párharc) 
- A gól megakadályozása. 

 
c.)Szélső védők: 

- A széleken érkező támadók 
megzavarása, szerlése. 

- Az ellenfél támadójátékának 
zavarása, megakadályozása. 

- A labda megszerzése, szerelés. 
- A csapattársak  segítése. 
- A gól megakadályozása. 

 
d.)Szélső támadó: 

- Az ellenfél támadásának 
megakadályozása. 

- A játéktér szűkítése. 
- Párharc a szélen érkező 
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támadókkal 
 

e) Középső játékos: 
- A labda megszerzése, a 

csapattársak segítése. 
- Az ellenfél építkezésének, 

támadójátékának 
megakadályozása. 

- A játéktér szűkítése. 
- Az ellenfél középső védőjének, 

középső játékosának szerelése 
(párharc megnyerése). 

- A csapattársak segítése (kollektív 
védekezés). 

 
f) Támadó: 

- Az ellenfél labdakihozatalának 
megakadályozása, zavarása. 

- A mélységi átadások 
megakadályozása, labdaszerzés. 

 
3. Játék : 

- Területvédekezés: tolódás-váltás. 
- Szabd területre futás. 
- A feladatköröknek megfelelő szerepek, 

posztok kialakítása. 
- Egyéni, páros, hármas és négyes 

gyakorlatok. 
- 1:1 elleni párharcok. 
- 4:1, 4:2 elleni játékok (létszám azonos és 

létszámhátrányos pozíciókból) 
- A 3:1 és a 4:2 elleni pozíciós játékok, 
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melyek a mérkőzéseken várható 
megoldásokra a játékhelyzeteken 
keresztül készítenek fel. 

- Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4.4 ellen (kapus 
nélkül) 

- Vonaljáték 2:2 és 4:4 ellen. 
- Játék a pálya meghatározott vonalain, 

behatárolt területen. 
- A játékban és a mérkőzéseken az 

alapvető védekezési forma a 
területvédekezés. 

 
7:7 elleni játék 2 kapura kapussal: 

 
 

 

V. KONDICIONÁLÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:    

1. Aerob kapacitás + technikai  képzés 
2. Az alap állóképesség  nagymérvű   

fejlesztése (tartós futás, fartlek) 
3. A futógyorsaság fejlesztése. 
4. Dinamikus láberő-fejlesztés 

 
A Biológiai életkorbeli különbségek állandó 
figyelembevételével ! 
 

 
A pálya méretei miatt az edzéseken nagyobb 
figyelmet kell fordítani a kondicionális 
képességek fejlesztésére. Meghosszabbodnak a 
különböző gyakorlatok, játék és 
mérkőzésformák időtartamai – növelve ezzel a 
terhelést – melyeket később valós 
mérkőzéshelyzetek között gyakorolnak a 
játékosok. 
 

1. Aerob kapacitás fejlesztése. 
- Tartós futás közbeni feladatok, 
- Fartlek megtanítása, 
- Meghatározott időre való futás 

(állandó hibajavítás) 

 
Javuljon az állóképességük, teherbíró 
képességük, kitartásuk olyan mértékben, hogy: 
 

- tudjanak növekvő iramban ill. 
erőkifejtéssel is tudjanak tartósan 
különböző ügyességi, technikai és 
koordinációs tevékenységeket végezni, 

- meghatározott időre futni (pl. 200 m 45 
mp-re), 

- hang- és fényjelre – az idegrendszer 
ingerlésével – fejlődjön a mozdulat és 
mozgás gyorsaságuk, 
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2.A futógyorsaság fejlesztése: 
- Gyors futások (rajtok, játékok, 

versengések) 
- Optimális lépéshossz és 

lépésfrekvencia kialakítása (rövidebb 
és hosszabb lépések) 

- Futóiskolák 
 
3.Kondicionális előfeltételek megteremtése: 

- Testtartás (mély hátizmok) 
- Csípő horpasz erősítése 

(térdlendítés) 
- A láb hajlító és feszítő 

izomcsoportjainak erősítése 
  4.  Dinamikus láberő-fejlesztés 

- Szökdelések páros és váltott lábon 
- Izületi és izomzati lazítás az alsó 

végtagban 

Legyenek képesek: 
- növekvő erőkifejtést kívánó szökdelő 

gyakorlatokra, 
- a mély hátizmok és a csípő horpasz 

izom relatív erősítésére. 
 
Aerob kapacitás fejlesztéséhez a szív-keringési 
rendszer elektromos és mechanikus 
működésének nyugalmi ellenőrzése. Szívritmus 
és arteriográfos nyugalmi vizsgálatok. 
Állóképesség minősítése Conconi teszttel. 
Aerob küszöbhöz tartozó pulzusszám megadása 
a zsírégetéshez, anaerob küszöbhöz tartozó 
pulzusszám megadása a technika, taktika 
optimális gyakorlásához, életkorra jellemző 
maximális pulzusszám ellenőrzése. Értékelés a 
vizsgálati minta abszolút és relatív magyar 
referencia értékei alapján. 
 

 
 

VI.  MENTALITÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:  A játéköröm kialakítása 
 

1. A sportághoz való kötődés kialakítása 
 

2. Foglalkozások, edzések rendjének, 
szabályainak kialakítása 

 
3. Tornák, mérkőzések pozitív 

mentalitásának kialakítása 

 
1.A sportághoz való kötődés kialakítása: 
- a sportiskola szellemiségével,  

identitásával való azonosulás, 
- a sportág magyarországi 

hagyományainak, eredményeinek, 
példaképeinek bemutatása 

- a sportág helyi,  egyesületi települési 
hagyományainak, eredményeinek, 
példaképeinek bemutatása, 

 
Alakuljon ki a tanulókban, játékosokban : 
 
� az önfegyelem az együttes tevékenység 

ritmusa, rendje, 
 
� az öltözés, vetkőzés, a tisztálkodás 

rendje, az öltözőrend igénye, 
 
� a sportág szeretete, az iskola és a társak 
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4. Az edző, testnevelő magatartásának 

követelményei 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módszer:        „Az igazi győztesek nem 
születnek, hanem  
                         azzá  válnak !” 
 

1. Beszélgetés 
2. Formálás 
3. Motiválás 
4. Oksági és attribuciós hatások, 
5. Pozitív internalizáció és meggyőzés 
6. Egyéni, személyes ráhatás 
7. Közösségfejlesztés, társas identitás 
8. Személyes példamutatás, 

modellkövetés 
9. Pedagógiai, pszichológiai, biológiai  

ismeretek és azok alkalmazása 
 
 
 
 
 
 

- a sportág nemzetközi nagyságainak 
bemutatása. 

 
2.Foglalkozások, edzések rendjének, 
szabályainak kialakítása : 
- az öltöző, sportcsarnok, tornaterem, 

szertár, szabadtéri pálya rendjének 
alkalmazása, betartása, 

- öltözködés, tisztálkodás, higiéniás 
szokásainak betartása, 

- az edző, testnevelő, osztálytársak, 
csapattársak tiszteletének kialakítása. 

 
 
 

3.Tornák, mérkőzések pozitív 
mentalitásának kialakítása : 
- mások gondolataival szembeni 

nyitottság elsajátítása, 
- az ellenfél tisztelete, a kultúrált 

viselkedés, mások (vendégek, 
vendéglátók) tiszteletének kialakítása, 

- a játékszabályok betartása, 
- a győzelem és a vereség elfogadása, 
- a játékvezető, mérkőzés felügyelő, 

edzők, testnevelők utasításainak 
betartása, 

- a vezetés korrekcióinak elfogadása. 
 
       4.Az edző, testnevelő magatartásának 
követelményei : 

a) Mutassanak példát: a gyerekekkel 

szeretete, 
 
� az ellenféllel szembeni sportszerűség, 

 
� a kommunikáció elsajátítása 

(osztálytárs, csapattárs,  
              edző, tanár, vezető, szülő), 
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Segédeszközök: 

1. flipchart tábla 
2. faliújság 
3. oktatófilmek 
4. projektor és egyéb multifunkcionális 

eszközök, segédanyagok. 
 

foglalkozó edzők, testnevelők 
magatartása legyen példa arra, hogyan 
viselkedjünk társainkkal szemben. A 
felnőttek igazi sportemberként 
viselkednek. 

b) Biztosítsák a gyerekek szórakozását: 
A gyerekek az izgalom és az élvezet 
miatt fociznak. Az eredmény-centrikus 
felfogás – „csak a győzelem számít” elv 
- nagyban csökkenti az élvezetet. 

c) Készüljenek fel alaposan a 
foglakozások előtt:  
A gyerekek mozgásigénye hatalmas, de 
koncentrálni csak rövid ideig tudnak. 
Ezért különösen fontos, hogy előzetesen 
készüljünk fel a foglalkozásokra. 

d) Gyakoroltassunk változatos, 
kivitelezhető feladatokat:  
A megfelelő gyakorlatok lekötik a 
gyerekeket és sikerélményt adnak 
nekik.  

e) Foglakozzanak minden gyerekkel: 
Mindenkire egyenlő mértékben 
figyeljünk, képességektől függetlenül. 
Minden gyerek számára biztosítsuk a 
lehetőséget a tanulásra, fejlődésre. 

f) Helyezzék előtérbe a kispályás játékot: 
A kispályás mérkőzéseken gyakoribb a 
kontaktus a labdával és nagyobb esély 
van képességfejlesztésre. 
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VII.  KAPUSKÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:        

- A játék alapvető elemeinek 
megismerése 

- Játékosság 
 
 

A technikai oktatás szakaszai: 
- Előkészítő gyakorlatok 
- Bemutatás, bemutattatás 
- Magyarázat 
- Rávezető gyakorlatok 
- Gyakorlás könnyített feltételekkel 
- Gyakorlás mérkőzésszerű helyzetekben 

              
 
 
 
 
 
 
Eszközök: 
 

- Karók, bóják, gátak 
- Labdák,  
- Jelzőtrikók, 
- Kapusfelszerelés (kesztyű, mez, nadrág, 

sípcsontvédő) 
- Hordozható kapuk 

 
1. Labdával: 

- Labdafogás, 
- Legördülés, 
- Lecsúszás, 
- Vetődés, 
- Kifutás 
- Kigurítás, 
- Kirúgás 

 
2. Labda nélkül: 

- Alapállás, 
- Helyezkedés 

 
3. Az oktatás fázisai: 
 

a.) a játékszabályok ismerete 
- Labda mérete, kapu mérete, 
- Leshelyzet, labdatartás, hazaadás, 

kapus védettsége, 
- Játékrészletek 

b.)játékrendszerek, felállási formák 
- a kapus csapatjátékos, eleme a 

rendszernek 
 
c.)Technikai, taktikai tevékenység: 

- A kapus képes legyen mindkét lábbal 
játékba avatkozni 

 
d.)Csapat, csapatrész taktika: 

 
⇒ Jó és célszerű megoldásokat választva 

képes legyen megakadályozni az 
ellenfél góllövését. 

 
⇒ A kapus képes legyen mindkét lábbal 

játékba avatkozni. 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

csapattal 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

védelemmel. 
 
⇒ Ismerje a labdarúgó játékszabályokat, 

különös tekintettel a kapusra 
vonatkozókat. 
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- Együttműködés a csapattal 
♦ létszámhátrány saját térfélen 
♦ helyezkedés letámadás esetén 

- Együttműködés a védelemmel 
♦ sorfalállítás, 
♦ helyezkedés szögleteknél, 
♦ együttmozgás 
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VIII.  VERSENY és JÁTÉKSZABÁLYOK Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 

Cél:        
 
  

1. Az életkornak megfelelő,  labdarúgó 
játékszabályok, 

2. torna és versenyszabályok ismerete. 
 

3. Sportfelszerelés, öltözék használata: 
 

4. Versenyszabályok: 
 

5. A mérkőzés szabályai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Sportfelszerelés, öltözék használata: 

a. edzés: időjárásnak megfelelő 
sportfelszerelés.  (gumistoplis,  
sport zokni, rövidnadrág,  mez, 
sípcsontvédő, jelzőtrikó, melegítő, 
széldzseki) 

 
b. mérkőzés: gumistoplis,  sportszár, 

rövidnadrág, sípcsontvédő,  
számozott mez. 

 
2.   Versenyszabályok: 
� Pályaméret:         65 x 45 m 
� Kapuméret:          5 x 2 m 
� Büntetőm.:           12 m-re az 

alapvonaltól 
� Labdaméret:        4 
� Játékidő:              15 v. 20  

perc/mérkőzés 
� Létszám:              7 : 7 ellen (kapus 

nincs) 
� Játékvezető:        nincs 

 
d. A mérkőzés szabályai: 
� Gól:  

- a pálya teljes területéről el 
lehet érni. 

- gól után az alapvonal mögül 
kell újra indítani a játékot; 
(nincs középkezdés).  

 
 
Ismerjék és tudják alkalmazni: 
 

- az életkornak megfelelő 
játékszabályokat, 

 
- az sportöltözék használatát, 

 
- a pályafelügyelő utasításait. 
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- a gólt elérő csapatnak vissza 
kell mennie a saját térfelére és 
csak a védőtérfélen próbálhat 
szerelni. 

� Les: NINCS ! 
- az ellenfélről kerül a labda az 

alapvonal mögé, lábbal 
hozható ismét játékba, a vonal 
mögül. 

� Partdobás: NINCS ! 
- a folyamatos támadójáték 

érdekében a labda lapos 
passzal hozható játékba, 
melyből közvetlenül nem lehet 
gólt elérni. 

- az ellenfél játékosai nem 
akadályozhatják a labda 
játékba hozását. 

- az ellenfél játékosainak a 
labdától 3 m-re lehet 
helyezkedniük. 

� Szögletrúgás: 
- a sarokpontról történik. 

� Szabálytalanság: 
- szabadrúgást vonnak maguk 

után. 
� Büntető: 

- büntetőterületen /12 m/ belüli 
kezezésnél büntetőrúgás 
következik.  

- a büntetőpont a kapu közepétől 
számított 9 m-re van. 
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� Csere: 
- cserélni bármikor lehet!  
- a cserénél a cserejátékosok 

kezet fognak egymással.  
- a lecserélt játékos bármikor 

visszacserélhető!  
a cserejátékosok elhelyezése a 
saját kapu oldalán az alapvonal 
és az oldalvonal találkozásánál 

� Térfélcsere – NINCS ! 
� Felszerelés: 

- a játékosok gumistoplis 
cipőben vagy torna/edző/ 
cipőben játszhatnak.  

- „éles” stoplis cipőben nem 
lehet játszani.  

 
 

IX.  PSZICHOLÓGIA,  PEDAGÓGIA, 
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél: 
1. A kompetencia és ügyesség érzésének 

fokozása. 
2. Társakkal való kapcsolat fenntartása. 
3. Szabályok alkalmaztatása. 

 
 

 
1. Játékorientált foglalkozások tervezése 

és lebonyolítása: 
Előre megtervezett játékos feladatok, 
melyeknek világos és egyértelmű, a 
gyermekek képességeinek megfelelő 
nehézségűeknek kell lenniük. Minden 
feladathelyzet után, lehetőség szerint 
értékelni kell csoportos, illetőleg 
szükség esetén egyéni szinten a 
végrehajtás módját. 

2. Egyén fókuszú játékos csoportos 

 
⇒ Mutasson fejlődést önmagához 

viszonyítva. 
⇒ Fejlődjön a személyisége, pszichikuma, 

közösségi szellemisége. 
⇒ Ismerje és tartsa be a játékok szabályait. 
⇒ Ismerje a közösség szociális szabályait. 
⇒ A szabályalkalmazást kövesse a kreatív 

szabályalkotás 
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feladathelyzetek kialakítása 
Olyan feladathelyzetek, ahol a 
játékostársak szolgálják ki a 
középpontban levő gyermeket. 
Egyszerre több játékos is állhat a 
középpontban. Továbbra is mindenkire 
sort kell keríteni. 

3. Játékos szabálytanulás (rajzfilmfigurák, 
vagy egyéb szereplők, mint modellek 
igénybevételével) 

 A gyermekek már maguk mutatják be a 
szabályokat 
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6. évfolyam 

 

A labdarúgás tanulásának céljai a  6. évfolyamban 

• A sportághoz, egyesülethez, iskolához, csapattársakhoz, osztálytársakhoz való kötődés 
megszilárdítása. 

• A higiéniai, sportegészségügyi szokások megtartása, alkalmazása. Egészséges 
táplálkozás. 

• Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése, 
• Az életkori sajátosságoknak megfelelő  testi fejlődés megfelelő képzéssel. 
• Önbizalom ösztönzése, belső motiváltságának kialakítása. 
• A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása. 
• Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY.  Mások 

gondolataival szembeni nyitottság elsajátítása. 
• Kötelességszerű munka bevezetése. Koncentráláshoz történő szoktatás. 
• A motoros tanulás kognitív fázisának, gyakorlása, elsajátítása.  
• Saját játék és teljesítmény elemzése. A pozitív kritika elfogadása. A sérülés bevallása. 
• Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek  elsajátítása, 
• Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása.  
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I. KOORDINÁCIÓ Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
      
Részei: 
 

5. Labda nélküli koordináció 
 

Cél:  
- Testrészek, végtagok helyzet, 

mozgás, irány és tér érzékelésének 
fejlesztése.  

- Kar- és lábmunka összhangjának 
kialakítása. 

- Testtartási rendellenességek 
megelőzése, kiküszöbölése 
kiszűrése. 

 
6. Labdás koordináció 

        
- Labdaérzékelés fejlesztése. 
- Lassú futás labdavezetés közben. 
-  

      Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, 
udvaron, pályán 

                (csoportosan és egyénileg) 
- Csoportosan edző,   testnevelő  

vezetésével,       irányításával 
 
 
 
 
 
 
 

1. Labda nélküli koordináció: 
o Gimnasztika. 
o Gyorsaságfejlesztés: 

-  rajtversenyekkel különböző 
testhelyzetekből hang és fény jelekre,  
-   gyors indulások versenyszerűen, 
-   sor-és váltóversenyek, 
-   fogójátékok bonyolultabb 
szabályokkal 

o Futó technikai képzés: 
-  egyszerű futóiskola 
-  jelek közötti futás változó 
lépéshosszal és frekvenciával 
-  fokozó futások (hosszú gyorsítás, 
hosszú kiengedés) 
-  akadályfutás változó ritmussal (2-3-4-
5 lépés) 

o Óvatos erősítése az alsóvégtag 
izmainak: 
- szökdelések páros és váltott lábon 
- zsámoly, pad, kötél felhasználásával 

o Alsó végtag izületi mozgékonyságénak 
fejlesztése  

o Sokoldalú képzés (felsőtest erősítése, 
mély hátizmok) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.   Labda nélküli koordináció: 
 

- Ismerjenek  gimnasztikai gyakorlatokat. 
- Legyenek képesek játékos 

versengésekben, játékokban mozgásokat 
koordinálni. Futás közben lépésnyújtást, 
illetve felugrást végrehajtani fény  ill. 
mechanikai jelekre. 

- Váljanak fokozatosan képessé a figyelem 
megosztását kívánó feladatok 
megoldására. (szelektív figyelem) 

- Sajátítsák el az alábbi mozgásműveleteket: 
Futásban: gyors és kitartó futás, 
lépésnyújtás-és rövidítés, irány- és 
iramváltoztatás (fékezés, lassítás, 
gyorsítás) 
Ugrásban: helyből páros, nekifutással egy 
és páros lábbal elugrás, szökdelés. 

- Váljanak képessé az alsó végtag izületi 
nyújtására. 

- Arányosan erősödjön és váljon képessé a 
felső testrész a labdarúgó futómozgások, 
mozdulatok, műveletek, párharcok 
leküzdésére, megvívására. 
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     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
       Eszköz: 

- bóják, zsámolyok, karók,  
- 4-es, 5-ös labda 

 

 
2. Labdás koordináció 

- Játékos, labdás koordinációs játékok: 
„Bójavadászat” 
„Mentő fogó” 
„Labdavásár” 
„Cselező verseny, határolt területen” 

- Labdás koordinációs feladatok két, 
három, négy vagy több játékos 
együttműködése – négyszög, téglalap és 
rombusz alakzatban – amelyben 
változtatni lehet az átadások irányát, a 
célpont megváltoztatásáig: 

a.) négyszögben: 
o átadás a labdabirtokló felé mozgó 

játékosnak aki: 
-  a kapott labdát egyből visszajátssza, 
-  a visszajátszott labda után azonnal 
beindul a bója megkerülésével,  
- az indító játékos, most a keresztirányból 
érkező harmadik játékost játssza meg, aki a 
bóját megkerülő játékosnak visszajátssza a 
labdát  

o labdaérintések számának 
meghatározásával, 

o labdajáratás irányának 
változtatatásával, 

o a labda sebességének összehangolása a 
futás gyorsaságával, 

 

 
2. Labdás koordináció: 
 

- Ismerjenek labdás játékos versenyeket. 
- Legyenek képesek a labdát megszelídíteni, 

birtokolni lábbal. 
- Legyenek képesek mindkét lábbal a labdát 

- járás és futás közben – vezetni, társat és 
tárgykerüléssel. 

- Legyenek képesek érzékelni a labda 
irányát. 

- Tudják a labdát vezetni ügyesebb lábbal a 
talajon járás, kocogás és futás közben, a 
lábfej különböző részeivel. 

- Legyenek képesek labdát – különböző 
sebességgel, tempóban - vezetni, átadni, 
váltani különböző mértani alakzatokban. 
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 o az átadásra történő rámozgást 
gyorsításával, 

o  a labda sebességének fokozatos 
növelésével, 

o A labda megjátszásának lehetőségei  
- lapos,  
- félmagas, 

- magas  
b). rombuszban: 
o szélességi  játékhelyzetek gyakorlásával, 
o technikai és taktikai elemek megadásával, 
    a pozíciók betöltése 
o helycserékkel, 
o szélességi és mélységi játékhelyzetek 

gyakorlásával. 
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II. ÜGYESSÉG Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél:             Az ügyesség nagyfokú, hatékony 
fejlesztése 
 
 
Statikus – dinamikus egyensúly: Fontos 
feltétele a célszerű gyors megoldásoknak, főleg 
ha  kicsi az alátámasztási felület, illetve 
bizonytalan. 
Az a játékos, aki gyorsan vissza tud térni 
eredeti helyzetébe, annak jó az egyensúly 
érzéke. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statikus – dinamikus egyensúly: 

- fogójátékok: egyszerű fogó két fogóval, 
árokfogó, fekete-fehér, egyensúlyozó 
házzal, 

- tűz, víz, repülő, 
- sor- és váltóversenyek egyénileg, 

párokban, csoportosan 
- koordinációs feladatok (lásd: I. 

Koordináció) 

 
� Tudjanak növekvő iramban, 

dinamikában (erőben) különböző 
labdanélküli és labdás tevékenységeket 
szabályozni, végezni. 

� Legyen képes beépíteni a mozgásába, a 
játékos labdás-és labdanélküli 
feladatokba a statikus és dinamikus 
képességeit, limbikus-és egyensúly 
készségeit, jártasságát. 

� Az ÜGYES jól és pontosan tud 
különbséget tenni a távolságok és a 
sebességek között. 

� A terhelés fokozása elsősorban a 
koordináció bonyolultsági szintjének 
emelésével történjen 

� Legyenek képesek a lehető legrövidebb 
idő alatt, „gazdaságosan”, hatékonyan 
végrehajtani a feladatot. 

�  
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III. TECHNIKAI   KÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
CÉL:Ügyesség fejlesztése, a technikai elemek 
pontos végrehajtása. A kis játékok alkalmazása és 
az együttműködés tanulása. 
 

- A rúgásfajták gyakorlása és elsajátítása. 
- A fejelés gyakorlása. 
- Az alaptechnikai fejlesztése (rúgások, 

átvételek, átadások, labdavezetés, cselezés, 
szerelés) 

- A labdaérzékelés fejlesztése. 
 
Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
       Eszköz: 

- bóják, karók, rúgópalánk 
- különböző nagyságú és minőségű labdák 

(gumi, bőr, tenisz, medicin) 
- tornapadok (2m, 4 m) 

 
Technikai elemek fejlesztése egyénileg, társsal és 
játék közben 
 
A pálya méretei már közelítenek a hivatalos nagy 
pálya méreteihez, ezért mindegyik játékosnak 
alkalmaznia kell a szélesség és mélység szerinti 
helyezkedés szabályait. Így  a különböző játék és 
mérkőzésformákban könnyebben elsajátítják az 
alapvető technikai-taktikai elemeket, melyek a 
játékosok technikai-taktikai tanulási folyamatát 
szolgálják. 
 
1. Labdabirtoklás: 
       

- Cselezés mérkőzésszerű helyzetben. 
- Félmagas és magas átadások és csavart 

rúgások (belső, külső csüd). Ez a kor a 
magas labdák megtanulásának és 
alkalmazásának az időszaka ! 

- Kapura lövési gyakorlatok 
mérkőzésszerűen, kényszerítő átadások 
után. 

- Kényszerítő átadások (kényszerítő passz 
előkészítése). 

- Átadások, átvételek gyakorlása csüddel. A 
gyakorlatok végzése állandó helyezkedés, 
fordulatok és félfordulatok közben 
történik. 

- A Fejelés állandó anyag (állásból, 
nekifutásból, felugrás nélkül, felugrás 

 
Legyen képes: 
 

- Mérkőzésszerűen cselezni a 
társsal, társakkal, ellenféllel 
szemben, 

- a szembelévő társsal a folyamatos 
– ívelt, magas labdák -  átadásokra 
és átvételekre, a csavart rúgásokra, 
a kényszerítő átadásokra, 

- mindkét lábbal, a tanult 
rúgásfajtákkal kapura lőni 
egyénileg, ellenféllel szemben, 
mérkőzésszerűen kombinatív játék 
után, 

- a labda fejelésére, fejjel való 
továbbítására,  a félelem 
legyőzésével, 

- a labda megszerzésére a 
alapszereléssel, becsúszó 
szereléssel, majd a megszerzett 
labda társhoz való továbbítására, 

- a labda megjátszására egy 
érintéssel 

- a tanult technikai elemek 
alkalmazásával mértani 
alakzatokban (csillag, háromszög, 
négyzet, téglalap, Y) a 
labdavezetésre. 

- a bedobás alkalmazni a társsal, 
mérkőzésszerűen. 
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közben). Fontos szempont a félelem 
legyőzése !  

- A bedobás gyakorlása társsal, majd 
ellenféllel és játékszituáció közben. 

 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
 

- a párharc támadó és védő elemei, valamint 
különböző változatai fejelés, szerelés 
közben 

 
3. Játékhelyzetekben történő gyakorlás: 

- Érintő fogójáték.  
- Célzó játékok. Egyéni játék 

labdavezetéssel. 
- Egyéni és csoportos területváltó játékok 

labdavezetéssel  
- Sor- és váltóversenyek a tanult technikai 

elemek beépítésével 

 

 
 

IV.  CSAPATJÁTÉK  KIALAKÍTÁSA Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:    
� 7:7 elleni játék kialakítása (két rombusz 

kialakítása). 
� A tanult ismeretek alkalmazása a 

játékban 
� A kapusok tervszerű képzésének 

kezdete (lásd:  fejezet) 
 

a) Labdabirtoklás 

 
A gyakorlatok során kialakult a játékügyesség 
bizonyos szintje.  
 
1. Labdabirtoklás: 
 

- A tér növelése szélességben és 
mélységben. 

- Pozícoójáték  
- A sorok és a vonalak kapcsolódása. 

 
1. Legyen képes a labdabirtoklásnál: 
 
⇒ a labda birtokba vételére és 

megtartására, 
⇒ a távolság érzékelésére, alkalmazására 

(a játékosok helyezkedése szélességben 
és mélységben) 
⇒ helyváltoztatásra (helyek és pozíciók 

cseréje) mozgások helyezkedések 
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- A terület növelése helyezkedéssel. 
- Két rombusz kialakítása. 
- Pozíciós játék, a labda biztos helyre 

juttatása. 
- Egyéni akciók és a legkedvezőbb 

pozícióban lévő társ megjátszása. 
 

b) Az ellenfél labdabirtoklása: 
- A játéktér szűkítése. 
- A játékostárs segítése, egymás 

fedezése. 
- Az ellenfél támadásánál a  labda 

megszerzése. 
- A labdabirtokló támadása,. 

 
 
Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
 
 
 

- Átmenet védekezésből támadásba. 
- Labdabirtoklás váltása szituációk 

tanulása 
 

a) kapus: 
- 7:7 elleni játékban a 

labdabirtokláskor a kapus is 
mezőnyjátékos szerepet kap. 

- a játék kezdeményezése 
(labdakihozatal, kidobás, kirúgás). 

 
b) Középső védő: 
- Az akcióban résztvevők 

megjátszása. 
- Előretörés  egyénileg. 
- Segítség a támadásban. 
- Labdakihozatal, a támadók 

megjátszásával (mélységi 
átadások). 

- Kapura lövés, támadás befejezés, 
érkezés a kapu elé. 

 
c) Szélső védők:  
- Pozíció keresés. 
- Az támadásban résztvevők 

megjátszása. 
- Előretörés a széleken, ha van 

hely. 
- Beadások a kapu elé. 
- Kapura lövések, támadás 

befejezés. 
 

egyik területről a másik területre, 
⇒ a  labdasebesség érzékelésére, 
⇒ a labda egyéni és együttes kihozatalára 

egy meghatározott területről, 
⇒ gól és pontszerzésre. 

 
 
 
 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
 
⇒ az ellenfél játékának figyelésére, 

zavarására, 
⇒ a labdaszerzés pillanatának 

felismerésére, 
⇒ a saját és az ellenfél értékeinek 

felismerésére, 
⇒ a pozíciós játék alkalmazására, 
⇒ a labdabirtokló játékos megtámadására  
⇒ a labda megszerzésére a szabályok 

szerint, 
⇒ párharcot vívni az ellenfél labdát 

birtokló játékosával, 
⇒ a labda egyéni és együttes kihozatalára. 
⇒ megelőzni az ellenfél gólszerzését. 
⇒ Ismerje és tudja az  1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 

5:5 elleni kis játékokat 
⇒ készség szinten játszani a 7:7 elleni 

játékot  
⇒ (kapussal és kapus nélkül). 
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       Eszköz: 
- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók 
- kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m) 

 
 
 
 

 
 
Játékban ajánlott szabályok és 
eszközméretek: 
-  labdaméret: 4-as 
-  kapuméret 5x2 m 
- Pályaméret: 65x45 m 
- Létszám: 7:7 ellen + kapus  
- Játékidő: 20 perc/mérkőzés 

 

d) )Középső játékos: 
- Pozíciókeresés a védők és a 

támadók között 
- Segítség a támadásban. 
- A támadók megjátszása 

(mélységi „felpassz”) 
- Szélső védők, támadók 

megjátszása (szélességi 
átadások). 

- Egyéni játék (előretörések). 
- Kapura lövések, gólszerzés. 

 
e) Szélső támadók: 

- Pozíciókeresés 
- Előretörés a széleken, ha van 

hely. 
- Beadások a kapu elé. 
- Kapura lövés, támadás 

befejezés 
- Gólszerzés 

 
                          f.)Támadó 

- Pozíció keresés mélységben, 
helyezkedés, megjátszhatóság 
keresése. 

- Egyéni támadó 
játéktevékenység (kapuratörés, 
párharc, kapuralövés, 
gólszerzés, labdatartás, 
„visszapassz”)  

 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
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- A terület szűkítése. 
- Védekezés. 
- Egymás fedezése. 

 
       a.)Kapus: 

- A gól megakadályozása. 
 
        b.) Középső védők: 

- Az ellenfél támadójátékának 
zavarása, megakadályozása. 

- A labda megszerzése, szerelés. 
- A csapattársak  segítése. 
- A játéktér szűkítése. 
- Az ellenfél középső 

támadójának szerelése (párharc) 
- A gól megakadályozása. 

 
c.) Szélső védők: 

- A széleken érkező támadók 
megzavarása, szerelése. 

- Az ellenfél támadójátékának 
zavarása, megakadályozása. 

- A labda megszerzése, szerelés. 
- A csapattársak segítése. 
- A gól megakadályozása. 

 
d.) Szélső támadó: 

- Az ellenfél támadásának 
megakadályozása. 

- A játéktér szűkítése. 
- Párharc a szélen érkező támadókkal 
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         e.) Középső játékos: 
- A labda megszerzése, a 

csapattársak segítése. 
- Az ellenfél építkezésének, 

támadójátékának 
megakadályozása. 

- A játéktér szűkítése. 
- Az ellenfél középső védőjének, 

középső játékosának szerelése 
(párharc megnyerése). 

- A csapattársak segítése (kollektív 
védekezés). 

 
   f.) Támadó: 

- Az ellenfél labdakihozatalának 
megakadályozása, zavarása. 

- A mélységi átadások 
megakadályozása, labdaszerzés. 

 
3. Játék : 

- Területvédekezés: tolódás-váltás. 
- Szabd területre futás. 
- A feladatköröknek megfelelő szerepek, 

posztok kialakítása. 
- Egyéni, páros, hármas és négyes 

gyakorlatok. 
- 1:1 elleni párharcok. 
- 4:1, 4:2 elleni játékok (létszám azonos és 

létszámhátrányos pozíciókból) 
- A 3:1 és a 4:2 elleni pozíciós játékok, 

melyek a mérkőzéseken várható 
megoldásokra a játékhelyzeteken 
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keresztül készítenek fel. 
- Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4.4 ellen (kapus 

nélkül) 
- Vonaljáték 2:2 és 4:4 ellen. 
- Játék a pálya meghatározott vonalain, 

behatárolt területen. 
- A játékban és a mérkőzéseken az 

alapvető védekezési forma a 
területvédekezés. 

 
- 7:7 elleni játék 2 kapura kapussal: 

 
 
 

V. KONDICIONÁLÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:    

1. Aerob kapacitás + technikai  
képzés 

2. Az alap állóképesség  nagymérvű   
fejlesztése (tartós futás, fartlek) 

3. A futógyorsaság fejlesztése. 
4. Dinamikus láberő-fejlesztés 

 
A Biológiai életkorbeli különbségek állandó 
figyelembevételével ! 
 

 
A pálya méretei miatt az edzéseken nagyobb 
figyelmet kell fordítani a kondicionális 
képességek fejlesztésére. Meghosszabbodnak a 
különböző gyakorlatok, játék és 
mérkőzésformák időtartamai – növelve ezzel a 
terhelést – melyeket később valós 
mérkőzéshelyzetek között gyakorolnak a 
játékosok. 
 

1.Aerob kapacitás fejlesztése. 
- Tartós futás közbeni feladatok, 
- Fartlek megtanítása, 
- Meghatározott időre való futás 

(állandó hibajavítás) 
2.A futógyorsaság fejlesztése: 

- Gyors futások (rajtok, játékok, 

 
Javuljon az állóképességük, teherbíró 
képességük, kitartásuk olyan mértékben, hogy: 
 

- tudjanak növekvő iramban ill. 
erőkifejtéssel is tudjanak tartósan 
különböző ügyességi, technikai és 
koordinációs tevékenységeket végezni, 

- meghatározott időre futni (pl. 200 m 45 
mp-re), 

- hang- és fényjelre – az idegrendszer 
ingerlésével – fejlődjön a mozdulat és 
mozgás gyorsaságuk, 

  
 
Legyenek képesek: 

- növekvő erőkifejtést kívánó szökdelő 
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versengések) 
- Optimális lépéshossz és 

lépésfrekvencia kialakítása 
(rövidebb és hosszabb lépések) 

- Futóiskolák 
 
3.Kondicionális előfeltételek megteremtése: 

- Testtartás (mély hátizmok) 
- Csípő horpasz erősítése 

(térdlendítés) 
- A láb hajlító és feszítő 

izomcsoportjainak erősítése 
 4. Dinamikus láberő-fejlesztés 

- Szökdelések páros és váltott lábon 
- Izületi és izomzati lazítás az alsó 

végtagban 
 

gyakorlatokra, 
- a mély hátizmok és a csípő horpasz 

izom relatív erősítésére. 
Alap állóképesség spiróergometriás vizsgálata. 
A testméreteknek megfelelő abszolút „kell 
értékek” ellenőrzése. A labdarúgáson belüli 
szerepkörökhöz szükséges 
testsúlykilogrammra eső oxigénfelvétel 
meglétének kimérése. Értékelés a vizsgálati 
minta abszolút és relatív magyar referencia 
értékei alapján. 

 
 

VI.  MENTALITÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:  A győztes mentalitás kialakítása 
 

1. A sportág szeretete, 
szellemiségének ismerete: 

 
2. Foglalkozások, edzések 

rendjének, szabályainak 
kialakítása 

 
3. Tornák, mérkőzések pozitív 

mentalitásának kialakítása 

 
1. A sportág szeretete, szellemiségének 

ismerete: 
- a sportág magyarországi helyzetének, 

eredményeinek ismerete,  
- a sportág helyi,  egyesületi települési 

hagyományainak, eredményeinek, 
példaképeinek közvetlen ismerete, 
tisztelete,  

- a sportág nemzetközi példaképeinek 
ismerete. 

 

 
Alakuljon ki a tanulókban,játékosokban : 
 
� a győzelem és a vereség elfogadása, 

 
� az indulatok feletti kontroll 

 
� az egészséges önbizalom 

 
� az önfegyelem az együttes tevékenység 

ritmusa, rendje, 
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4. Szempontok a gyermekekkel 

foglalkozó, foglalkozásokat, 
edzéseket, órákat tartó 
testnevelőknek, edzőknek:   

 
 
 
 
 
Módszer:        „Az igazi győztesek nem 
születnek, hanem  
                         azzá  válnak !” 
 

1. Beszélgetés 
2. Formálás 
3. Motiválás 
4. Oksági és attribuciós hatások, 
5. Pozitív internalizáció és meggyőzés 
6. Egyéni, személyes ráhatás 
7. Közösségfejlesztés, társas identitás 
8. Személyes példamutatás, modellkövetés 
9. Pedagógiai, pszichológiai, biológiai  

ismeretek és azok alkalmazása 
 
 
 
 
Segédeszközök: 

1. flipchart tábla 
2. faliújság 
3. oktatófilmek 

2. Foglalkozások, edzések rendjének, 
szabályainak kialakítása : 

- az öltöző, sportcsarnok, tornaterem, 
szertár, szabadtéri pálya rendjének, 
szokásainak  alkalmazása, megtartása,, 

- az egészséges testápolás tisztálkodás, 
öltözködés,  higiéniás szokásainak 
kialakítása,  

 
 

3. Tornák, mérkőzések pozitív 
mentalitásának kialakítása : 

- mások gondolataival szembeni 
nyitottság elsajátítása, 

- az ellenfél tisztelete,  
- az indulatok feletti kontroll, 
- a győzelem és a vereség elfogadása, 
- a játékvezető ítéleteinek betartása, 
- a vezetés korrekcióinak elfogadása. 

 
4. Javasolt szempontok a gyermekekkel 

foglalkozó, foglalkozásokat, edzéseket, 
órákat tartó testnevelőknek, edzőknek:   

- Szakmai felkészültség, 
- Egyszerű utasítások 
- Rugalmasság,szervezés / időbeosztás/ 
- Gyakorlásra fordított idő növelése, 
- Hibák korrigálása /egyszerre csak egyet/ 
- A pozitív életszemlélet kialakítása, 
- Gyakorlatok érthető bemutatása, 

bemutattatása. 
 

� az öltözőrend, pályarend, szertárrend, 
igénye, 

 
� a helyi és az ország labdarúgóinak, 

hagyományainak tisztelete, 
 
� a sportág szeretete, az iskola és a 

társak szeretete, 
 
� az ellenféllel szembeni sportszerűség, 

 
� a kommunikáció elsajátítása 

(osztálytárs, csapattárs,  
              edző, tanár, vezető, szülő), 
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4. projektor és egyéb 
multifunkcionális eszközök, 
segédanyagok. 

 

 
 

 
 

VII. KAPUSKÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:        

- A játék alapvető elemeinek 
megismerése 

- Játékosság 
 
 

A technikai oktatás szakaszai: 
- Előkészítő gyakorlatok 
- Bemutatás, bemutattatás 
- Magyarázat 
- Rávezető gyakorlatok 
- Gyakorlás könnyített feltételekkel 
- Gyakorlás mérkőzésszerű helyzetekben 

              
 
 
Eszközök: 
 

- Karók, bóják, gátak 
- Labdák,  
- Jelzőtrikók, 
- Kapusfelszerelés (kesztyű, mez, nadrág, 

sípcsontvédő) 
- Hordozható kapuk 

 
1. Labdával: 

- Labdafogás, 
- Legördülés, 
- Lecsúszás, 
- Vetődés, 
- Kifutás 
- Kigurítás, 
- Kirúgás 

 
2. Labda nélkül: 

- Alapállás, 
- Helyezkedés 

 
3. Az oktatás fázisai: 
 

a.) a játékszabályok ismerete 
- Labda mérete, kapu mérete, 
- Leshelyzet, labdatartás, hazaadás, 

kapus védettsége, 
- Játékrészletek 

b.) játékrendszerek, felállási formák 
- a kapus csapatjátékos, eleme a 

rendszernek 
 

 
⇒ Jó és célszerű megoldásokat választva 

képes legyen megakadályozni az 
ellenfél góllövését. 

 
⇒ A kapus képes legyen mindkét lábbal 

játékba avatkozni. 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

csapattal 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

védelemmel. 
 
⇒ Ismerje a labdarúgó játékszabályokat, 

különös tekintettel a kapusra 
vonatkozókat. 
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c.)Technikai, taktikai tevékenység: 
- A kapus képes legyen mindkét lábbal 

játékba avatkozni 
 

d.)Csapat, csapatrész taktika: 
- Együttműködés a csapattal 

♦ létszámhátrány saját térfélen 
♦ helyezkedés letámadás esetén 

- Együttműködés a védelemmel 
♦ sorfalállítás, 
♦ helyezkedés szögleteknél, 
♦ együttmozgás 

 
 
VIII.  VERSENY és JÁTÉKSZABÁLYOK Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:       Az életkornak megfelelő,  labdarúgó 
játékszabályok, 
              torna és versenyszabályok ismerete. 

 
1. Sportfelszerelés, öltözék használata: 
 
2. Versenyszabályok: 
 
3. A mérkőzés szabályai: 

 
  
              
 
 
 
 

 
1.  Sportfelszerelés, öltözék használata: 

a. edzés: időjárásnak megfelelő 
sportfelszerelés.  (gumistoplis,  sport 
zokni, rövidnadrág,  mez, sípcsontvédő, 
jelzőtrikó, melegítő, széldzseki) 

b. mérkőzés: gumistoplis,  sportszár, 
rövidnadrág, sípcsontvédő,  számozott 
mez. 

 
2.   Versenyszabályok: 
� Pályaméret:         65 x 45 m 
� Kapuméret:          5 x 2 m 
� Büntetőm.:           12 m-re az 

alapvonaltól 
� Labdaméret:        4 
� Játékidő:              15 v. 20  

Ismerjék és tudják alkalmazni: 
 

- az életkornak megfelelő 
játékszabályokat, 

 
- az sportöltözék használatát, 

 
- a pályafelügyelő utasításait 
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perc/mérkőzés 
� Létszám:              7 : 7 ellen (kapus 

nincs) 
� Játékvezető:        nincs 

 
e. A mérkőzés szabályai: 
� Gól:  

- a pálya teljes területéről el lehet 
érni. 

- gól után az alapvonal mögül 
kell újra indítani a játékot; 
(nincs középkezdés).  

- a gólt elérő csapatnak vissza 
kell mennie a saját térfelére és 
csak a védőtérfélen próbálhat 
szerelni. 

� Les: NINCS ! 
- az ellenfélről kerül a labda az 

alapvonal mögé, lábbal hozható 
ismét játékba, a vonal mögül. 

� Partdobás: NINCS ! 
- a folyamatos támadójáték 

érdekében a labda lapos passzal 
hozható játékba, melyből 
közvetlenül nem lehet gólt 
elérni. 

- az ellenfél játékosai nem 
akadályozhatják a labda játékba 
hozását. 

- az ellenfél játékosainak a 
labdától 3 m-re lehet 
helyezkedniük. 
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� Szögletrúgás: 
- a sarokpontról történik. 

� Szabálytalanság: 
- szabadrúgást vonnak maguk 

után. 
� Büntető: 

- büntetőterületen /12 m/ belüli 
kezezésnél büntetőrúgás 
következik.  

- a büntetőpont a kapu közepétől 
számított 9 m-re van. 

� Csere: 
- cserélni bármikor lehet!  
- a cserénél a cserejátékosok 

kezet fognak egymással.  
- a lecserélt játékos bármikor 

visszacserélhető!  
a cserejátékosok elhelyezése a 
saját kapu oldalán az alapvonal 
és az oldalvonal találkozásánál 

� Térfélcsere – NINCS ! 
� Felszerelés: 

- a játékosok gumistoplis 
cipőben vagy torna/edző/ 
cipőben játszhatnak.  

- „éles” stoplis cipőben nem 
lehet játszani.  

 
 

IX.  PSZICHOLÓGIA,  PEDAGÓGIA, 
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
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Cél: 
 
1. A kompetencia és ügyesség érzésének 

megszilárdítása. 
2. Társakkal való kapcsolat fenntartása. 
3. Szabályok alkalmaztatása. 

 

1. Játékorientált foglalkozások tervezése és 
lebonyolítása: 

Előre megtervezett játékos feladatok, 
melyeknek világos és egyértelmű, a 
gyermekek képességeinek megfelelő 
nehézségűeknek kell lenniük. Minden 
feladathelyzet után, lehetőség szerint 
értékelni kell csoportos, illetőleg szükség 
esetén egyéni szinten a végrehajtás módját. 

2. Egyén fókuszú és csoport fókuszú játékos 
feladathelyzetek kialakítása 

Olyan feladathelyzetek, ahol a játékostársak 
szolgálják ki a középpontban levő 
gyermeket. Egyszerre több játékos is állhat 
a középpontban. Továbbra is mindenkire 
sort kell keríteni. 

Valamint olyan feladatok, ahol az egyén 
szolgálja ki a csoporttársakat. Ennek 
összefüggésben kell lennie a posztokhoz 
kapcsolódó feladatkörökhöz. 

3. Játékos szabálytanulás 
 A gyermekek már maguk alkalmazzák a 
szabályokat. Az elkövetett hibákra maguk a 
gyerekek és a testnevelő is felhívja a figyelmet. 
A büntetés kizárólag a hibára korlátozódjon. 
Azzal legyen mind intenzitásában, mind 
következményében arányos. 

⇒ Mutasson fejlődést önmagához 
viszonyítva. 
⇒ Fejlődjön a személyisége, pszichikuma, 

közösségi szellemisége. 
⇒ Ismerje a közösség szociális, erkölcsi  

szabályait. 
⇒ Legyen képes kreatív szabályalkotásra. 

 



 

 497 

7. évfolyam 

 

A labdarúgás tanulásának céljai az  7. évfolyamban 

� A sportághoz, egyesülethez, iskolához, csapattársakhoz, osztálytársakhoz való kötődés 
megszilárdítása. 

� Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése, 
� Az életkori sajátosságoknak megfelelő  testi fejlődés megfelelő képzéssel, 
� A játék belső motiváltsága. A „győztes” mentális kifejlesztése. 
� A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása. 
� Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY. Indulatok feletti 

kontroll. 
� Saját játék és teljesítmény elemzése. A pozitív kritika elfogadása. A sérülés bevallása. 
� A motoros tanulás kognitív fázisának, gyakorlása, elsajátítása.  
� Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek  elsajátítása, 
� Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása.  
� Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése. 
� Az egyéni képességek, az egyéniség kibontakoztatása, fejlesztése. 
� A mentalitás és a kondíció komplexitásának tökéletesítése. 
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I. KOORDINÁCIÓ Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
 
Részei: 

1. Labda nélküli koordináció 
Cél:  

- Testrészek, végtagok helyzet, mozgás, 
irány és tér érzékelésének fejlesztése.  

- Kar- és lábmunka összhangjának 
kialakítása. 

- Testtartási rendellenességek 
megelőzése, kiküszöbölése kiszűrése. 

 
2. Labdás koordináció 

- Labdaérzékelés fejlesztése. 
- Lassú futás labdavezetés közben. 
-  
 

      Szervezés: 
- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 

pályán 
(csoportosan és egyénileg) 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás  
 
 

 
1. Labda nélküli koordináció: 

o Gimnasztika. 
o Gyorsaságfejlesztés: 

-  rajtversenyekkel különböző 
testhelyzetekből hang és fény jelekre,  
-   gyors indulások versenyszerűen, 
-   sor-és váltóversenyek, 
-   fogójátékok bonyolultabb 
szabályokkal 

o Futó technikai képzés: 
-  egyszerű futóiskola 
-  jelek közötti futás változó 
lépéshosszal és frekvenciával 
-  fokozó futások (hosszú gyorsítás, 
hosszú kiengedés) 
-  akadályfutás változó ritmussal (2-3-4-
5 lépés) 

o Aerob kapacitás + mozgástechnikai 
képzés: 
-  tartós futás közbeni koordinációs 
feladatok (állandó hibajavítás), 
-  a fartlek megtanítása. 

o Óvatos erősítése az alsóvégtag 
izmainak: 
- szökdelések páros és váltott lábon 
- zsámoly, pad, kötél felhasználásával 

o Alsó végtag izületi mozgékonyságénak 
fejlesztése  

o Sokoldalú képzés (felsőtest erősítése, 
mély hátizmok) 

 
1.   Labda nélküli koordináció: 
 

- Legyenek képesek játékos 
versengésekben, játékokban 
mozgásokat koordinálni. Futás közben 
lépésnyújtást, illetve felugrást 
végrehajtani fény  ill. mechanikai 
jelekre. 

- Legyenek képesek az ideg-izom 
koordinációs mozgások 
harmonizálására. 

- Váljanak alkalmassá a futó technikai 
általános fejlesztésre:  

              -  gyors és kitartó futás, 
lépésnyújtás-és rövidítés,  
              -  irány- és iramváltoztatás 
(fékezés, lassítás, gyorsítás 
              -  fartlek. 
- Váljanak képessé az agonista és az 

antagonista izmok működésének 
összehangolására. 

- Váljanak képessé az izmok és izületi 
szalagok feszítésére, nyújtására, 
lazítására. 

- Arányosan erősödjön és váljon képessé 
a felső testrész a labdarúgó 
futómozgások, mozdulatok, műveletek, 
párharcok leküzdésére, megvívására. 
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       Eszköz: 

- bóják, zsámolyok, karók, 
- 4-es, 5-ös labdák  

 
 

 
2. Labdás koordináció 

- Játékos, labdás koordinációs játékok. 
- Labdás koordinációs sor-és 

váltóversenyek. 
- Labdás koordinációs feladatok két, 

három, négy vagy több játékos 
együttműködése – négyszög, téglalap és 
rombusz alakzatban – amelyben 
változtatni lehet az átadások irányát, a 
célpont megváltoztatásáig: 

c) rombuszban: 
o szélességi  játékhelyzetek 

gyakorlásával, 
o technikai és taktikai elemek 

megadásával, 
o     a pozíciók betöltése 

helycserékkel, 
o szélességi és mélységi 

játékhelyzetek gyakorlásával. 
 

d) négyszögben: 
o átadás a labdabirtokló felé 

mozgó játékosnak aki: 
-  a kapott labdát egyből 
visszajátssza, 
-  a visszajátszott labda után 
azonnal beindul a bója 
megkerülésével,  
- az indító játékos, most a 
keresztirányból érkező harmadik 
játékost játssza meg, aki a bóját 

 
2. Labdás koordináció: 

- Ismerjenek labdás játékos versenyeket. 
- Legyenek képesek a labdát 

megszelídíteni, birtokolni lábbal. 
- Legyenek képesek mindkét lábbal a 

labdát - járás és futás közben – vezetni, 
társat és tárgykerüléssel. 

- Legyenek képesek érzékelni a labda 
irányát. 

- Tudják a labdát vezetni ügyesebb lábbal 
a talajon járás, kocogás és futás közben, 
a lábfej különböző részeivel. 

- Legyenek képesek labdát – különböző 
sebességgel, tempóban - vezetni, átadni, 
váltani  különböző mértani 
alakzatokban. 
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megkerülő játékosnak 
visszajátssza a labdát  

o labdaérintések számának 
meghatározásával, 

o labdajáratás irányának 
változtatatásával, 

o a labda sebességének 
összehangolása a futás 
gyorsaságával, 

o az átadásra történő rámozgást 
gyorsításával, 

o  a labda sebességének fokozatos 
növelésével, 

o A labda megjátszásának 
lehetőségei  
- lapos,  
- félmagas, 
- magas  
 

e) téglalapban: 
- folyamatos szélességi 

átadásokkal a szélső pozícióban 
helyezkedő társ    
megjátszásával, ahol a labda 
átadásának pillanatát a labda 
nélküli játékos mozgása 
határozza meg, 

- labdaérintések számának 
meghatározásával, 
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II. ÜGYESSÉG Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
Cél:             Az ügyesség nagyfokú, hatékony 
fejlesztése 
 
 
Téri tájékozódó képesség:                 
A futball pálya meghatározott terület, ahol a 
célt kell  megvalósítani. (Zónák – vonalak, 
szélesség – mélység ) 
 

 
Téri tájékozódó képesség:      a labdás 
koordinációs tematikával megegyező program 
(lásd: I. Koordináció)  

 
� Tudjanak növekvő iramban, 

dinamikában (erőben) különböző 
labdanélküli és labdás tevékenységeket 
szabályozni, végezni. 

� Legyen képes beépíteni a mozgásába, a 
játékos labdás-és labdanélküli 
feladatokba a statikus és dinamikus 
képességeit, limbikus-és egyensúly 
készségeit, jártasságát. 

� Legyenek képesek a lehető legrövidebb 
idő alatt, „gazdaságosan”, hatékonyan 
végrehajtani a feladatot. 
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III. TECHNIKAI   KÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
CÉL:        A nagypályás játék minden elemének 
megtanulása. 
 

- Nagypályás játékhelyzetek megoldása, a 
tanult technikai elemekkel. 

- Az improvizáció szintjén lévő technika 
elsajátítása 

- Technikai elemek gyakorlása nehezített 
körülmények között (idő, tér, társ, 
ellenfél). 

- Az alaptechnikai elemek skálázása, 
fejlesztése (rúgások, átvételek, átadások, 
labdavezetés, cselezés, szerelés) 

- Az egyéni technikai képzés . 
   
Szervezés: 
                         

- Nagypálya ! 
- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 

pályán egyénileg és kis csoportokban. 
- Csoportosan edző,   testnevelő  

vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
 
 

 
A technika oktatásának részei: 
 
Az egyre bonyolultabb csapatjáték a játékosok 
magas szintű technikai-taktikai ismereteit követeli 
meg. Készenlét a labda továbbítására ! Figyelni a 
labda és a játékos mozgásának összhangját 
(pontosság, gyorsaság). 
 
1. Labdabirtoklás: 
 

- belsővel való átadások (támadók és védők 
száma lépésről-lépésre növekszik, 
gyorsabb a játék), 

- kényszerítő átadások (továbblépés az 
alapgyakorlatoktól a 
mérkőzéshelyzeteknek megfelelően,) 

- csüddel történő kapura lövés (kombinált, 
összetett feladatok között), 

- fejelés az ellenfél jelenlétében, párharcban 
és küzdelemben, 

- labda nélküli helyezkedések és 
futómozgások közben, látszatcselekvések 
és megtévesztő akciók (helycserék, 
váltások ) alkalmazása. 

 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
 

- a párharc védekező részének technikai 
elemei 

- helyezkedés a labda irányában, saját kapu 
felé, az oldalvonal irányában. 

 

 
Legyen képes: 
 

- a tanult rúgásfajtákkal kapura lőni 
egyénileg, ellenféllel szemben, 
mérkőzésszerűen kombinatív játék 
után, 

- a labda fejelésére, fejjel való 
továbbítására,  a félelem 
legyőzésével, 

- a labda megszerzésére a 
alapszereléssel, becsúszó 
szereléssel, majd a megszerzett 
labda társhoz való továbbítására, 

- a tanult technikai elemek 
alkalmazásával mértani 
alakzatokban (csillag, háromszög, 
négyzet, téglalap, Y) a 
labdavezetésre. 

 
a. védők: 

- legyen képes alkalmazni a 
védekező eljárásokhoz,  

                       és a labdakihozatalhoz 
szükséges technikai  
                       elemeket, 

- rúgások, fejelés, étvételek, 
átadások (rövid, hosszú) 

 
b. középpályások: 

- legyen képes alkalmazni az 
átvételeket a labda pontos 
továbbításához 
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       Eszköz: 
- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók 
- tornapadok (2m, 4 m) 
- rúgópalánk, 
- hordozható kapuk (2x1 m, 3x2m, 5x2m, 

nagykapu) 
 
 
 

3. A technikai elemek alkalmazásának feltételei: 
 

- a játék figyelése, 
- a pillanat felismerése, 
- a játékhelyzetek megoldásának ismerete, 
- a játékosok és az ellenfél helyezkedésének 

figyelése (az egymástól való távolság 
felmérése. 

- legyen képes alkalmazni a 
tanult technikai elemeket 
(átadások, cselezés, lövések, 
szerelés, fejelés, labdavezetés, 
bedobás) 

 
c. támadók: 

- legyen képes alkalmazni a 
támadáshoz, támadás 
befejezéshez szükséges 
technikai elemeket: 

� rúgásokat, 
� labdás egyéni 

akciókat, 
� átvételek, a labda 

továbbítását 
� cselezéseket, 
� látszatcselekvéseket, 

megtévesztő  
                   mozgásokat, 
testcseleket, 
� közeli és távoli 

kapura lövéseket, 
� fejeléseket 

(beívelésből és szögletből is) 
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IV.  CSAPATJÁTÉK  KIALAKÍTÁSA Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:    
� A nagypályás játékérettség elérése 

(11:11 ellen) 
� 4-3-3-as felállási forma tanulása 
� Tanulás a játékokkal 

 
        1. Labdabirtoklás 

- A három rombusz 
megteremtése. 

- A pozíciós játék elsajátítása. 
- A pozíciók megőrzése 

szélességben és mélységben. 
- Kombinatív játék kialakítása 

 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 

- Területvédekezés 
- A terület leszűkítése. 
- Helyezkedés a labda felé 

 
 
Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis 
csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 

 
1.  Labdabirtoklás: 

- A játék felépítése a hátsó vonaltól 
- A szélső védők helyezkedése valamivel 

mélyebben. 
- Együttműködés összjáték. 
- Szabd területre futás. 
- Együttműködési játék, kombinatív játék. 
- Direkt (egyérintős játék) 
- Lövések, lövőhelyzetek kidolgozása. 
- A különböző játékelemek lehetőségeinek 

megteremtése. 
- Háromszögek teremtése. 
- Támadás befejezés, végjáték 

 
 
2.  Az ellenfél labdabirtoklása: 

- Terület nagysága. 
- A játékosok létszáma. 
- Alkalmazkodás a szabályokhoz. 
- A játékosok felállása és feladatkörönkénti 

elhelyezése. 
- A kapusok szerepe. 
- Területvédekezés. 
- Egymás biztosítása az oldalvonal melletti 

játékosok zavarása. 
- Az ellenfél hibára kényszerítése. 
- A legközelebb álló ellenfél akadályozása. 

 
3. A taktikai elemek gyakorlásának és alkalmazásának 

 
⇒ A mérkőzésen egyre 

tökéletesebben el kell 
sajátítaniuk a csapat 
összeállításakor kapott 
faladatokat 

 
⇒ A játékosok alapfeladatainak 

megtanulása. A poszt szerint 
először minden játékos a saját 
alapfeladatát sajátítja el, majd 
következhet az összes poszt. De 
itt kapcsolódik az egyes 
játékhelyzet megoldása: 
 TUDJÁK EGYMÁS 
FELADATAIT 

 
⇒ Ismerje – és posztja szerint – 

tudja alkalmazni a 4:3:3-as 
alapfelállás és az ebből adódó 
játékrendszer alapelveit, taktikai 
alapelveit. 

 
⇒ Posztja szerint legyen képes a 

kombinatív játékra. 
 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a 

hátulról felépített „átgondolt” 
csapatjátékot 
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           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
 
       Eszköz: 

- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók 
- kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m) 

 
 
 
 

 
 
Játékban ajánlott szabályok és 
eszközméretek: 
 
- A nagypályás játékszabályok 

érvényesek a FIFA és az International 
Football Association  Board  hatályos 
szabálykönyve alapján 

 

feltételei: 
- terület nagysága, 
- játékosok létszáma, 
- alkalmazkodás a szabályokhoz, 
- a játékosok felállása és feladatkörök szerinti 

elhelyezkedése. 
- a kapusok szerepe 

                 TÁMADÓ FELADATOK: 
o Elhelyezkedés a pályán 

� Szabad terület kialakítása 
szélességben és mélységben 

� Mélységi és szélességi átadások 
 

o Alkalomteremtés 
� Helyzetteremtés. 
� A labda megjátszása után új 

pozíciók keresése. 
o Gólszerzés 

� Gyors lövőhelyzet kialakítása 
� Gólszerzés a tanult lövő 

technikákkal 
 

                      VÉDŐ FELADATOK: 
o Labdaszerzés: 

� A labdabirtokló megtámadása, 
szerelése 

o Az ellenfél felállásának megakadályozása: 
� Zavarás, feltartóztatás. 
� Támadás a labdára 

 
4. Játék : 

- 2:2, -11:11 elleni játékok és az ezeket előkészítő 

⇒ Az alapszerepek betanulása a 
csapatjáték során 

 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a 

pozíciós játékot. 
 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a 

területvédekezést. 
 
⇒ Ismerje a területszűkítés és 

nyitódás elveit, alkalmazását. 
 
⇒ A tanult ismeretek alapján 

egyénileg legyen képes 
megvívni a párharcot . 
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játékok gyakorlatok 
- Játék 7:7, 8:8, 3:3 és 11:11 ellen  
- Vonaljátékok. 
- 3:2, 4:3, 5:4, /.4 elleni pozíciós játékok 
- 4:3:3-as játékrendszerek csapat és csapatrész és 

egyéni feladatainak megismerése  
 

 
 

V. KONDICIONÁLÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:    

1. Aerob kapacitás + technikai  képzés 
2. Az alap állóképesség  nagymérvű   

fejlesztése (tartós futás, fartlek) 
3. A futógyorsaság fejlesztése. 
4. Dinamikus láberő-fejlesztés 

 
A Biológiai életkorbeli különbségek állandó 
figyelembevételével ! 
 

 
A versenyszellem elsődlegessé válik ebben a 
korban. Fokozódásával megnő a labdához közeli 
és az attól távoli párharcok jelentősége. 
Hangsúly az izomnövekedést szolgáló 
gyakorlatok, valamint a gyorsaság fejlesztésén 
van. A maximális ellenállás a játékos saját 
testsúlyának megfelelő ellenállás lehet. 
 
 

1.)Aerob kapacitás fejlesztése. 
- Tartós futás közbeni feladatok, 
- Fartlek megtanítása, 
- Meghatározott időre való futás 

(állandó hibajavítás) 
2.)A futógyorsaság fejlesztése: 

- Gyors futások (rajtok, játékok, 
versengések) 

- Optimális lépéshossz és 
lépésfrekvencia kialakítása (rövidebb 
és hosszabb lépések) 

- Futóiskolák 

 
Javuljon az állóképességük, teherbíró 
képességük, kitartásuk olyan mértékben, hogy: 
 

- játékban, versenyben, csapatjátékban, 
egyéni tevékenységben jellemezze 
tevékenységüket az optimális 
megoldásra törekvés. 

- Javuljon észrevehetően teljesítményeik 
stabilitása (ismételt, sorozatban 
végrehajtott feladatmegoldásban 
csökkenjen a teljesítményingadozás 
mértéke a következő mutatókban:  

� a kitartó futásban a futás egyéni 
irama  

           (tudjanak futni 400, 600, 800, 
1000 m-t) 
�  rövid, gyors és sprint távokon 

fejlődjön a  
            reakció képességük, 
� A labdás gyakorlatokban, 

egyéni- és összjátékban a 
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3.)Kondicionális előfeltételek megteremtése: 

- Testtartás (mély hátizmok) 
- Csípő horpasz erősítése (térdlendítés) 
- A láb hajlító és feszítő 

izomcsoportjainak erősítése 
 4.)Dinamikus láberő-fejlesztés 

- Szökdelések páros és váltott lábon 
- Izületi és izomzati lazítás az alsó 

végtagban 
 

labdabiztonság, az átadás, átvétel, 
támadás, védekezésben. 

- tudjanak növekvő iramban ill. 
erőkifejtéssel is tudjanak tartósan 
különböző ügyességi, technikai és 
koordinációs tevékenységeket végezni, 

- meghatározott időre futni (pl. 200 m 45 
mp-re), 

- hang- és fényjelre – az idegrendszer 
ingerlésével – fejlődjön a mozdulat és 
mozgás gyorsaságuk, 

  
 
Legyenek képesek: 

- növekvő erőkifejtést kívánó szökdelő 
gyakorlatokra, 

- a mély hátizmok és a csípő horpasz 
izom relatív erősítésére. 

 
Műholdas navigációval a futás mennyiségének, 
irányának és a szív keringés működésének 
telemetrikus vizsgálata. Értékelés a vizsgálati 
minta abszolút és relatív magyar referencia 
értékei alapján. 

 
 
 

VI.  MENTALITÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:  A győztes mentalitás kialakítása 
 

1. A sportághoz való identitás,  kötődés 

 
1. A sportághoz való identitás, kötődés 

igényének megszilárdítása : 
- a válogatott csapat és az Up. 

 
Alakuljon ki a tanulókban,játékosokban : 
 
� a győzelem és a vereség elfogadása, 
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igényének megszilárdítása 
 

2. Foglalkozások, edzések rendjének, 
szabályainak kialakítása 

 
3. Tornák, mérkőzések pozitív 

mentalitásának kialakítása 
 

4. Szempontok a gyermekekkel 
foglalkozó, foglalkozásokat, 
edzéseket, órákat tartó 
testnevelőknek, edzőknek:   

 
 
 
 
 
 
Módszer:        „Az igazi győztesek nem születnek, 
hanem  
                         azzá  válnak !” 
 

1. Beszélgetés 
2. Formálás 
3. Motiválás 
4. Oksági és attribuciós hatások, 
5. Pozitív internalizáció és meggyőzés 
6. Egyéni, személyes ráhatás 
7. Közösségfejlesztés, társas identitás 
8. Személyes példamutatás, 

modellkövetés 
9. Pedagógiai, pszichológiai, biológiai  

válogatottak eredményeinek 
programjainak, vezetőinek ismerete,  

- a sportág helyi,  egyesületi települési 
hagyományainak, eredményeinek, 
példaképeinek közvetlen ismerete, 
tisztelete,  

- a sportág nemzetközi példaképeinek 
történéseinek (BL, UEFA, EB, VB) 
ismerete. 

 
2. Foglalkozások, edzések rendjének, 

szabályainak kialakítása : 
- az öltöző, sportcsarnok, tornaterem, 

szertár, szabadtéri pálya rendjének, 
szokásainak  alkalmazása, megtartása, 

- az egészséges testápolás tisztálkodás, 
öltözködés,  higiéniás szokásainak 
kialakítása,  

 
 

3. Tornák, mérkőzések pozitív 
mentalitásának kialakítása : 

- a „győztes”  mentalitás kialakítása, 
- önbizalom ösztönzés, 
- az ellenfél tisztelete,  
- az indulatok feletti kontroll, 
- a győzelem és a vereség elfogadása, 
- a játékvezető ítéleteinek betartása, 

 
4. Javasolt szempontok a 

gyermekekkel foglalkozó, 
foglalkozásokat, edzéseket, órákat 

 
� az indulatok feletti kontroll 

 
� az egészséges önbizalom 

 
� az önfegyelem az együttes tevékenység 

ritmusa, rendje, 
 
� az öltözőrend, pályarend, szertárrend, 

igénye, 
 
� a helyi és az ország labdarúgóinak, 

hagyományainak tisztelete, 
 
� a sportág szeretete, az iskola és a társak 

szeretete, 
 
� az ellenféllel szembeni sportszerűség, 

 
� a kommunikáció elsajátítása 

(osztálytárs, csapattárs,  
              edző, tanár, vezető, szülő), 
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ismeretek és azok alkalmazása 
 
 
 
 
 
Segédeszközök: 

1. flipchart tábla 
2. faliújság 
3. oktatófilmek 
4. projektor és egyéb multifunkcionális 

eszközök, segédanyagok. 
 

tartó testnevelőknek, edzőknek:   
- Szakmai felkészültség, 
- Kommunikáció és kapcsolatteremtés, 
- Kapcsolat a szülőkkel, 
- Gyakorlásra fordított idő növelése, 
- Hibajavítás, ellenőrzés, 
- A pozitív életszemlélet kialakítása, 
- Az egészséges, erkölcsileg hiteles 

életszemlélet. 
 

 
 
 

 
 

VII.  KAPUSKÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:        

- A poszthoz szükséges speciális 
felkészítés, a nagypályára lépés 
előtt. 

- Az ügyesség és az alapkoordináció 
felépítése. 

 
 

A technikai oktatás szakaszai: 
- Előkészítő gyakorlatok 
- Bemutatás, bemutattatás 
- Magyarázat 
- Rávezető gyakorlatok 
- Gyakorlás könnyített feltételekkel 
- Gyakorlás mérkőzésszerű helyzetekben 

 
1. Technika: 

- Labdafogások gyakorlása helyben, 
- Különböző irányból érkező, eltérő 

magasságú (lapos, félmagas, magas) 
labdák fogása helyezkedő mozgásokkal 

- Hazaadások megoldása, mezőnyjátékos 
alapfeladatok 

- Lecsúszás, vetődés, legördülés 
- Kifutás 
- Kigurítás, kirúgás, indítások 

 
2. Taktika: 

- Helyezkedés játékhelyzetekben 
(labdabirtoklás és az ellenfél 
labdabirtoklása esetén). 

 
⇒ Jó és célszerű megoldásokat választva 

képes legyen megakadályozni az 
ellenfél góllövését. 

 
⇒ A kapus képes legyen mindkét lábbal 

játékba avatkozni. 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

csapattal 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

védelemmel. 
 
⇒ Ismerje a labdarúgó játékszabályokat, 

különös tekintettel a kapusra 
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Eszközök: 
 

- Karók, bóják, gátak 
- Labdák,  
- Jelzőtrikók, 
- Kapusfelszerelés (kesztyű, mez, nadrág, 

sípcsontvédő) 
- Hordozható kapuk 

- Helyezkedés a labda mozgása szerint 
- 1:1 elleni helyzetek gyakorlása (párharc) 
- Irányító tevékenység 

 
3. Kondicionális alapok: 

- Gyorsaságfejlesztés (reakció, mozdulat, 
művelet, mozgás, rajtgyorsaság) 

- Dinamikus láberő fejlesztés, 
- Elrugaszkodás előre, hátra 
- Ruganyosság fejlesztés, 
- Ügyesség, helyzetmegoldás gyorsasága 
 

4. Koordináció: 
- Kapcsolat a talajjal, 
- Ügyesség fejlesztése, 
- Mozgás fejlesztése, alapkoordináció 

 
5. Mentális fejlesztés: 

- A kapusposzt megértése, megszeretése, 
- Motiváció, maximális, tartós 

koncentráció 
- Felkészülés a mérkőzésre, edzésre 

vonatkozókat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VIII.  VERSENY és JÁTÉKSZABÁLYOK Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:       A nagypályás verseny- és 
játékszabályok  
 

 
1.  Sportfelszerelés, öltözék használata: 

a. edzés: időjárásnak megfelelő 
sportfelszerelés.  (gumistoplis,  sport 

 
Ismerjék és tudják alkalmazni: 
 

- A nagypályás verseny- és  
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1. Sportfelszerelés, öltözék 

használata: 
 

2. Játékszabályok:  a FIFA és az 
International Football Association  
Board  hatályos szabálykönyve 
alapján 

 

zokni, rövidnadrág,  mez, 
sípcsontvédő, jelzőtrikó, melegítő, 
széldzseki) 

 
b. mérkőzés: gumistoplis,  sportszár, 

rövidnadrág, sípcsontvédő,  
számozott mez. 

 
         2. Játékszabályok: 

a.) A játéktér 
b.) A labda 
c.) A játékosok száma 
d.) A felszerelés 
e.) A játékvezető 
f.) Az asszisztens 
g.) A mérkőzés időtartama 
h.) A játék kezdete és újraindítása 
i.) A labda játékban és játékon kívül 
j.) Gól 
k.) Les 
l.) Szabálytalanságok és a 

sportszerűtlen viselkedés 
m.) Szabadrúgás 
n.) Büntető 
o.) Bedobás 
p.) Kirúgás 
q.) A mérkőzés győztesét 

meghatározó eljárások 
r.) A technikai zóna 
s.) A tartalék játékvezető 
t.) A játékvezető jelzései 
u.) A játékvezető asszisztens jelzései 

játékszabályokat, 
 

- az sportöltözék használatát, 
 

- a játékvezető utasításait, ítéleteit, 
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IX.  PSZICHOLÓGIA,  PEDAGÓGIA, 
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél: 
1. A kialakult képességfogalom realizálása 
2. Társakkal való együttműködés 

formalizálása. 
3. Absztrakt szabályok megismertetése és 

alkalmaztatása. 
 
 

 
1. Feladatorientált foglalkozások tervezése 

és lebonyolítása: 
Előre megtervezett gyakorló feladatok, 
melyeknek világos és egyértelmű, a 
fiatal képességeinek megfelelő 
nehézségűeknek kell lenniük. A 
feladathelyzetek többféle befejezéssel is 
rendelkezhetnek, melyekből a játékos 
választhat. A játékos képes legyen saját 
munkáját értékelni. Minden 
feladathelyzet után, lehetőség szerint 
értékelni kell csoportos, illetőleg, 
szükség esetén, egyéni szinten a 
végrehajtás módját. 

2. Egyén fókuszú és csoport fókuszú 
játékos feladathelyzetek kialakítása 
Olyan feladathelyzetek, ahol a 
játékostársak szolgálják ki a 
középpontban levő gyermeket. 
Egyszerre több játékos is állhat a 
középpontban. Továbbra is mindenkire 
sort kell keríteni. 
Olyan feladathelyzetek kialakítása, ahol 
az egyén posztjának megfelelően 
szolgálja ki a csoporttársakat.  

 

 
⇒ Értse és tudja értelmezni a feladatokat. 
⇒ Legyen képes a játékban alkalmazni  az 

analízis-szintézis és az absztrakciók-
általánosítások kognitív gondolkodási 
szabályokat. 
⇒ Tekintse partnernek a társait. 
⇒ Fogadja el az edzőjét, testnevelőjét. 
⇒ Erősítse a közösségét. 
⇒ Magatartása, viselkedése, erkölcse 

feleljen meg az elvárásoknak. 
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3. Formális szabálytanulás 
A labdarúgás absztrakt szabályainak 
magyarázata és elsajátítása. Ezek 
céljainak világossá tétele, a szabályok 
elleni vétségek következményeinek 
feltárása egyénre és csapatra 
vonatkozóan. 
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8. évfolyam 

 

A labdarúgás tanulásának céljai a  8. évfolyamban 

• A sportághoz, egyesülethez, iskolához, csapattársakhoz, osztálytársakhoz való kötődés 
megszilárdítása. 

• Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése, 
• Az életkori sajátosságoknak megfelelő  testi fejlődés megfelelő képzéssel, 
• A játék belső motiváltsága. A „győztes” mentális kifejlesztése. 
• A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása. 
• Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY. Indulatok feletti 

kontroll. 
• Saját játék és teljesítmény elemzése. A pozitív kritika elfogadása. A sérülés bevallása. 
• A motoros tanulás kognitív fázisának, gyakorlása, elsajátítása.  
• Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek  elsajátítása, 
• Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása.  
• Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése. 
• Az egyéni képességek, az egyéniség kibontakoztatása, fejlesztése. 
• A mentalitás és a kondíció komplexitásának tökéletesítése. 
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I. KOORDINÁCIÓ Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
      
Részei: 
 

1. Labda nélküli koordináció 
 

Cél:  
- Testrészek, végtagok helyzet, 

mozgás, irány és tér érzékelésének 
fejlesztése.  

- Kar- és lábmunka összhangjának 
kialakítása. 

- Testtartási rendellenességek 
megelőzése, kiküszöbölése 
kiszűrése. 

 
        2.Labdás koordináció 
        

- Labdaérzékelés fejlesztése. 
- Lassú futás labdavezetés közben. 
 
 

      Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, 
udvaron, pályán 

                  (csoportosan és egyénileg) 
- Csoportosan edző,   testnevelő  

vezetésével,       irányításával 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 

 
1. Labda nélküli koordináció: 
o A kondicionális előfeltételek 

megteremtése: 
-  testtartás (mély hátizmok), 
- csípő horpasz izom erősítése (térdlendítés) 
- a láb hajlító és feszítő izomcsoportjainak 

erősítése 
- szökdelések, 
- emelkedőre futások. 
o Gyorsaságfejlesztés (reakció, mozdulat, 

művelet, relatív): 
-  rajtversenyekkel különböző 

testhelyzetekből hang és fény jelekre,  
-   gyors indulások és fékezések 

versenyszerűen, 
o Futó technikai képzés: 
-  egyszerű futóiskola 
-  jelek közötti futás változó lépéshosszal és 

frekvenciával 
-  fokozó futások (hosszú gyorsítás, hosszú 

kiengedés) 
-  akadályfutás változó ritmussal (2-3-4-5 

lépés) 
o Koordinációs minta kialakítása: 
- tartós futás közbeni hibajavítás, 
- tartós futás változó sebességgel (hosszú 

gyorsítás, hosszú kiengedés), 
- optimális lépéshossz és lépésfrekvencia 

kialakítása (rövidebb és hosszabb 
lépések), 

-  gyors futások (rajtok, játékok, versengések), 
-  futóiskolák (széles skála). 

o Izületi mozgékonyság fejlesztése  

 
1.   Labda nélküli koordináció: 
 

- Legyenek képesek mozgásokat koordinálni. 
Futás közben lépésnyújtást, illetve felugrást 
végrehajtani fény  ill. mechanikai jelekre. 

- Legyenek képesek az ideg-izom 
koordinációs mozgások harmonizálására. 

- Váljanak alkalmassá a futó technikai 
általános fejlesztésre:  

              -  gyors és kitartó futás, lépésnyújtás-
és rövidítés,  
              -  irány- és iramváltoztatás (fékezés, 
lassítás, gyorsítás 
              -  fartlek. 
- Váljanak képessé az agonista és az 

antagonista izmok működésének 
összehangolására. 

- Váljanak képessé az izmok és izületi 
szalagok feszítésére, nyújtására, lazítására. 

- Arányosan erősödjön és váljon képessé a 
felső testrész a labdarúgó futómozgások, 
mozdulatok, műveletek, párharcok 
leküzdésére, megvívására. 

- Egyenek képesek a megszerzett fizikai 
képességek beépítésére a futó technikába. 
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 5.  Alkalmazás 
  
       Eszköz: 

- bóják, zsámolyok, karók,  
- 4-es, 5-ös labdák  
 

 

 
 
 
o Sokoldalú képzés (felsőtest erősítése, 

mély hátizmok) 
 
2. Labdás koordináció 

- Játékos, labdás koordinációs játékok. 
- Labdás koordinációs sor-és 

váltóversenyek. 
- Labdás koordinációs feladatok két, 

három, négy vagy több játékos 
együttműködése – négyszög, téglalap és 
rombusz alakzatban – amelyben 
változtatni lehet az átadások irányát, a 
célpont megváltoztatásáig: 

 
a.)Rombuszban (1) : 

o mélységi játékhelyzetek gyakorlásával 
-  lágyan érkező labda esetén a futás 

gyorsaságának növelésével, 
-  kemény,lőtt labda esetén a futás 

gyorsaságának csökkentésével. 
- a labda sebességének változtatásával 
                                   -  a posztok betöltése 

helycserékkel. 
o c. helyezkedését szabályozhatjuk a 

játéktéren belül: 
- a labdabirtokló játékos felé történő 

közelítéssel és távolódással, 
- szélességi és mélységi átadások 

váltogatásával, 
 

 
 
 
2. Labdás koordináció: 
 

- Ismerjenek labdás játékos versenyeket. 
- Legyenek képesek a labdát megszelídíteni, 

birtokolni lábbal. 
- Legyenek képesek mindkét lábbal a labdát - 

járás és futás közben – vezetni, társat és 
tárgykerüléssel. 

- Legyenek képesek érzékelni a labda irányát. 
- Tudják a labdát vezetni ügyesebb lábbal a 

talajon járás, kocogás és futás közben, a 
lábfej különböző részeivel. 

- Legyenek képesek labdát – különböző 
sebességgel, tempóban - vezetni, átadni, 
váltani  különböző mértani alakzatokban. 
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 - technikai elemek váltogatásával, 
o Futás gyorsaságának és a labda 

sebességének összehangolása. 
 

b.)téglalapban: 
o a feladat a jobb illetve bal oldali 

pozícióban helyezkedő labdabirtokló 
játékostól indul , aki: 

-  aki megjátssza a középen zavaró ellenféllel 
szemben, 

- középső posztot betöltő játékos egyből 
visszaadja a labdát az indító játékosnak, 

c.)Rombuszban (2) : 
o szélességi  játékhelyzetek gyakorlásával, 
o technikai és taktikai elemek megadásával, 
o     a pozíciók betöltése helycserékkel, 
o szélességi és mélységi játékhelyzetek 

gyakorlásával. 
-  szélességi és mélységi átadások 

váltogatása, 
o -  pozícióváltások szélességben és 

mélységben. 
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II. ÜGYESSÉG Tematikus tananyag és tanulási program II. ÜGYESSÉG 
 
Cél:             Az ügyesség nagyfokú, hatékony 
fejlesztése 
 
 
Téri tájékozódó képesség:                A futball 
pálya meghatározott terület, ahol a célt kell  
megvalósítani.  
 (Zónák – vonalak, szélesség – mélység ) 
 

 
Téri tájékozódó képesség:      a labdás 
koordinációs tematikával megegyező program 
(lásd: I. Koordináció)  

 
� Tudjanak növekvő iramban, dinamikában 

(erőben) különböző labdanélküli és labdás 
tevékenységeket szabályozni, végezni. 

� Legyenek képesek a gyors 
helyzetfelismerésre, döntésre, 
helyzetmegoldásra. Labdás –és labdanélküli  
mozgásukban legyen alapvető elem a 
kreativitás.  

� Legyen képes beépíteni a mozgásába, a 
játékos labdás-és labdanélküli feladatokba a 
statikus és dinamikus képességeit, 
limbikus-és egyensúly készségeit, 
jártasságát. 
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III. TECHNIKAI   KÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
CÉL:        A nagypályás játék minden elemének 
megtanulása. 
 

- Nagypályás játékhelyzetek megoldása, a 
tanult technikai elemekkel. 

- Az improvizáció szintjén lévő technika 
elsajátítása 

- Technikai elemek gyakorlása nehezített 
körülmények között (idő, tér, társ, 
ellenfél). 

- Az alaptechnikai elemek skálázása, 
fejlesztése (rúgások, átvételek, átadások, 
labdavezetés, cselezés, szerelés) 

- Az egyéni technikai képzés . 
   
Szervezés: 
                         

- Nagypálya ! 
- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 

pályán egyénileg és kis csoportokban. 
- Csoportosan edző,   testnevelő  

vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  

 
A technika oktatásának részei: 
 
Az egyre bonyolultabb csapatjáték a játékosok 
magas szintű technikai-taktikai ismereteit követeli 
meg. Készenlét a labda továbbítására ! Figyelni a 
labda és a játékos mozgásának összhangját 
(pontosság, gyorsaság). 
 
1. Labdabirtoklás: 
 

- belsővel való átadások (támadók és védők 
száma lépésről-lépésre növekszik, 
gyorsabb a játék), 

- kényszerítő átadások (továbblépés az 
alapgyakorlatoktól a 
mérkőzéshelyzeteknek megfelelően,) 

- csüddel történő kapura lövés (kombinált, 
összetett feladatok között), 

- fejelés az ellenfél jelenlétében, párharcban 
és küzdelemben, 

- labda nélküli helyezkedések és 
futómozgások közben, látszatcselekvések 
és megtévesztő akciók (helycserék, 
váltások ) alkalmazása. 

 
 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
 

- a párharc védekező részének technikai 
elemei 

 
Legyen képes: 
 

- a tanult rúgásfajtákkal kapura lőni 
egyénileg, ellenféllel szemben, 
mérkőzésszerűen kombinatív játék 
után, 

- a labda fejelésére, fejjel való 
továbbítására,  a félelem 
legyőzésével, 

- a labda megszerzésére a 
alapszereléssel, becsúszó 
szereléssel, majd a megszerzett 
labda társhoz való továbbítására, 

- a tanult technikai elemek 
alkalmazásával mértani 
alakzatokban (csillag, háromszög, 
négyzet, téglalap, Y) a 
labdavezetésre. 

 
a.)védők: 

- legyen képes alkalmazni a 
védekező eljárásokhoz,  

                       és a labdakihozatalhoz 
szükséges technikai  
                       elemeket, 

- rúgások, fejelés, étvételek, 
átadások (rövid, hosszú) 

 
b.)középpályások: 

- legyen képes alkalmazni az 
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       Eszköz: 
- bóják, karók, labdák 
- tornapadok (2m, 4 m) 
- rúgópalánk 
- hordozható kapuk (2x1 m, 3x2m, 5x2m, 

nagykapu) 
 
 
 
 

- helyezkedés a labda irányában, saját kapu 
felé, az oldalvonal irányában. 

 
3. A technikai elemek alkalmazásának feltételei: 
 

- a játék figyelése, 
- a pillanat felismerése, 
- a játékhelyzetek megoldásának ismerete, 
- a játékosok és az ellenfél helyezkedésének 

figyelése (az egymástól való távolság 
felmérése. 

átvételeket a labda pontos 
továbbításához 

- legyen képes alkalmazni a 
tanult technikai elemeket 
(átadások, cselezés, lövések, 
szerelés, fejelés, labdavezetés, 
bedobás) 

 
c.)támadók: 

- legyen képes alkalmazni a 
támadáshoz, támadás 
befejezéshez szükséges 
technikai elemeket: 

� rúgásokat, 
� labdás egyéni 

akciókat, 
� átvételek, a labda 

továbbítását 
� cselezéseket, 
� látszatcselekvéseket, 

megtévesztő  
                   mozgásokat, 
testcseleket, 
� közeli és távoli 

kapura lövéseket, 
� fejeléseket 

(beívelésből és szögletből is) 
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IV.  CSAPATJÁTÉK  KIALAKÍTÁSA Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:    
� A nagypályás játékérettség elérése 

(11:11 ellen) 
� 4-3-3-as felállási forma tanulása 
� Tanulás a játékokkal 

 
        1. Labdabirtoklás 

- A három rombusz megteremtése. 
- A pozíciós játék elsajátítása. 
- A pozíciók megőrzése 

szélességben és mélységben. 
- Kombinatív játék kialakítása 

 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 

- Területvédekezés 
- A terület leszűkítése. 
- Helyezkedés a labda felé 

 
 
Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis 
csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 

 
1.  Labdabirtoklás: 

- A játék felépítése a hátsó vonaltól 
- A szélső védők helyezkedése valamivel 

mélyebben. 
- Együttműködés összjáték. 
- Szabd területre futás. 
- Együttműködési játék, kombinatív játék. 
- Direkt (egyérintős játék) 
- Lövések, lövőhelyzetek kidolgozása. 
- A különböző játékelemek lehetőségeinek 

megteremtése. 
- Háromszögek teremtése. 
- Támadás befejezés, végjáték 

 
 
2.  Az ellenfél labdabirtoklása: 

- Terület nagysága. 
- A játékosok létszáma. 
- Alkalmazkodás a szabályokhoz. 
- A játékosok felállása és feladatkörönkénti 

elhelyezése. 
- A kapusok szerepe. 
- Területvédekezés. 
- Egymás biztosítása az oldalvonal melletti 

játékosok zavarása. 
- Az ellenfél hibára kényszerítése. 
- A legközelebb álló ellenfél akadályozása. 

 
3. A taktikai elemek gyakorlásának és alkalmazásának 
feltételei: 

 
⇒ A mérkőzésen egyre 

tökéletesebben el kell 
sajátítaniuk a csapat 
összeállításakor kapott 
faladatokat 

 
⇒ A játékosok alapfeladatainak 

megtanulása. A poszt szerint 
először minden játékos a saját 
alapfeladatát sajátítja el, majd 
következhet az összes poszt. De 
itt kapcsolódik az egyes 
játékhelyzet megoldása: 
 TUDJÁK EGYMÁS 
FELADATAIT 

 
⇒ Ismerje – és posztja szerint – 

tudja alkalmazni a 4:3:3-as 
alapfelállás és az ebből adódó 
játékrendszer alapelveit, taktikai 
alapelveit. 

 
⇒ Posztja szerint legyen képes a 

kombinatív játékra. 
 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a 

hátulról felépített „átgondolt” 
csapatjátékot 

 
⇒ Az alapszerepek betanulása a 



 

 522

           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
 
 
 
 
Eszköz: 

- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók 
- kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m, 

nagykapu: 7.32x2.44) 
 
 
 
 
 

 
Játékban ajánlott szabályok és 
eszközméretek: 
 
- A nagypályás játékszabályok 

érvényesek a FIFA és az International 
Football Association  Board  hatályos 
szabálykönyve alapján 

- Hivatalos játékvezető 
-  

 

- terület nagysága, 
- játékosok létszáma, 
- alkalmazkodás a szabályokhoz, 
- a játékosok felállása és feladatkörök szerinti 

elhelyezkedése. 
- a kapusok szerepe 

 
 
 
                 TÁMADÓ FELADATOK: 

o Elhelyezkedés a pályán 
� Szabad terület kialakítása 

szélességben és mélységben 
� Mélységi és szélességi átadások 

 
o Alkalomteremtés 

� Helyzetteremtés. 
� A labda megjátszása után új 

pozíciók keresése. 
o Gólszerzés 

� Gyors lövőhelyzet kialakítása 
� Gólszerzés a tanult lövő 

technikákkal 
 

                      VÉDŐ FELADATOK: 
o Labdaszerzés: 

� A labdabirtokló megtámadása, 
szerelése 

o Az ellenfél felállásának megakadályozása: 
� Zavarás, feltartóztatás. 
� Támadás a labdára 

 

csapatjáték során 
 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a 

pozíciós játékot. 
 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a 

területvédekezést. 
 
⇒ Ismerje a területszűkítés és 

nyitódás elveit, alkalmazását. 
 
⇒ A tanult ismeretek alapján 

egyénileg legyen képes 
megvívni a párharcot . 
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4.  Játék : 
- 2:2, -11:11 elleni játékok és az ezeket előkészítő 

játékok gyakorlatok 
- Játék 7:7, 8:8, 3:3 és 11:11 ellen  
- Vonaljátékok. 
- 3:2, 4:3, 5:4, /.4 elleni pozíciós játékok 
- 4:3:3-as játékrendszerek csapat és csapatrész és 

egyéni feladatainak megismerése 
 
 

 
 

V. KONDICIONÁLÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:    

1. Aerob kapacitás + technikai  képzés 
2. Az alap állóképesség  nagymérvű   

fejlesztése (tartós futás, fartlek) 
3. A futógyorsaság fejlesztése. 
4. Dinamikus láberő-fejlesztés 
5. Agonista és antagonista izom 

működésének az összhangja 
 
A Biológiai életkorbeli különbségek állandó 
figyelembevételével ! 
 

 
A versenyszellem elsődlegessé válik ebben a 
korban. Fokozódásával megnő a labdához 
közeli és az attól távoli párharcok jelentősége. 
Hangsúly az izomnövekedést szolgáló 
gyakorlatok, valamint a gyorsaság fejlesztésén 
van. A maximális ellenállás a játékos saját 
testsúlyának megfelelő ellenállás lehet. 
 

1.)Aerob kapacitás fejlesztése. 
- Tartós futás közbeni feladatok, 
- Fartlek megtanítása, 
- Meghatározott időre való futás 

(állandó hibajavítás) 
 
2.)A futógyorsaság fejlesztése: 

- Gyors futások (rajtok, játékok, 
versengések) 

- Optimális lépéshossz és 

 
Legyenek képesek: 

- a párharcok megvívására, 
-  növekvő iramban ill. erőkifejtéssel, 

tartósan különböző ügyességi, 
technikai és koordinációs 
tevékenységeket végezni, 

- játékban, versenyben, 
csapatjátékban, egyéni 
tevékenységben a tartós 
teljesítményre, az  optimális 
megoldásra, 

- az alsó és a felső végtagok és 
testrészek hasznos izomtömegeinek 
erősítésére, fejlesztésére, 

 
Legyenek képesek: 

- a szubmaximális futásokra (40-80 m) 
- növekvő erőkifejtést kívánó szökdelő 
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lépésfrekvencia kialakítása 
(rövidebb és hosszabb lépések) 

- Futóiskolák 
 
3.)Kondicionális előfeltételek 
megteremtése: 

- Testtartás (mély hátizmok) 
- Csípő horpasz erősítése 

(térdlendítés) 
- A láb hajlító és feszítő 

izomcsoportjainak erősítése 
 

         4.)Dinamikus láberő-fejlesztés 
- Szökdelések páros és váltott lábon 
- Izületi és izomzati lazítás az alsó 

végtagban 
 

          5.) Agonista és antagonista izom 
működésének az összhangja 

gyakorlatokra, 
- a mély hátizmok és a csípő horpasz 

izom relatív erősítésére, 
 
Fejlődjön: 

- a VO2 max. értéke, 
- a kapillarizáció mértéke, 
- az energianyerési folyamatok 

hatékonysága, 
- a futó technika gazdaságossága 

 
Mozdulat, és gyorsaság mérése erőplatón. 
Talpnyomás vizsgálat. Dinamikus erő 
vizsgálata. 
Optimális lépéshossz és lépésfrekvencia 
kimérése lépésszámlálóval és sebességmérővel. 
Értékelés a vizsgálati minta abszolút és relatív 
magyar referencia értékei alapján. 
 

 
 
 
 
 
 
 

VI.  MENTALITÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:  A győztes mentalitás kialakítása 
 

1. A sportághoz való identitás, 
kötődés megszilárdítása 

 
1.)A sportághoz való identitás, kötődés 
megszilárdítása: 

- a válogatott csapat és az Up. 
válogatottak eredményeinek 

 
Alakuljon ki a tanulókban,játékosokban : 
 
� a győztes mentalitás, 
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2. Foglalkozások, edzések 

rendjének, szabályainak 
kialakítása 

 
3. Tornák, mérkőzések pozitív 

mentalitásának kialakítása 
 

4. Szempontok a gyermekekkel 
foglalkozó, foglalkozásokat, 
edzéseket, órákat tartó 
testnevelőknek, edzőknek:   

 
 
 
 
Módszer:        „Az igazi győztesek nem 
születnek, hanem  
                         azzá  válnak !” 
 

1. Beszélgetés 
2. Formálás 
3. Motiválás 
4. Oksági és attribuciós hatások, 
5. Pozitív internalizáció és meggyőzés 
6. Egyéni, személyes ráhatás 
7. Közösségfejlesztés, társas identitás 
8. Személyes példamutatás, 

modellkövetés 
9. Pedagógiai, pszichológiai, biológiai  

ismeretek és azok alkalmazása 
 

programjainak, vezetőinek ismerete,  
- a sportág megyei, helyi,  egyesületi 

települési hagyományainak, 
eredményeinek, példaképeinek 
közvetlen ismerete, tisztelete,  

- a sportág nemzetközi példaképeinek 
történéseinek (BL, UEFA, EB, VB) 
ismerete. 

 
2.)Foglalkozások, edzések rendjének, 
szabályainak kialakítása : 

- A saját sportlétesítmények állagának, 
tisztaságának, értékeinek megóvása,, 

- az egészséges testápolás tisztálkodás, 
öltözködés,  higiéniás szokásainak 
kialakítása,  

- a serdülőkori életkori sajátosságok, 
egészségügyi szokások ismerete, 

 
 

3.)Tornák, mérkőzések pozitív 
mentalitásának kialakítása : 

- a pozitív kritika elfogadása, 
- a kezdeményezés elhatározása és az 

edzői, testnevelői instrukciók 
elfogadása, 

- a „győztes”  mentalitás kialakítása, 
- kötelességszerű munka, gyakorlásra 

fordított idő igényének kialakítása,  
- az ellenfél tisztelete,  

 
4.)Javasolt szempontok a gyermekekkel 

� a győzelem és a vereség elfogadása, 
 
� az indulatok feletti kontroll, a pozitív 

kritika elfogadása, 
 
� az egészséges önbizalom 

 
� az önfegyelem az együttes tevékenység 

ritmusa, rendje, 
 
� az öltözőrend, pályarend, szertárrend, 

igénye, 
 
� a helyi és az ország labdarúgóinak, 

hagyományainak tisztelete, 
 
� a sportág szeretete, az iskola és a társak 

szeretete, 
 
� az ellenféllel szembeni sportszerűség, 

 
� a kommunikáció elsajátítása 

(osztálytárs, csapattárs, edző, tanár, 
vezető, szülő), 
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Segédeszközök: 

1. flipchart tábla 
2. faliújság 
3. oktatófilmek 
4. projektor és egyéb multifunkcionális 

eszközök, segédanyagok. 
 
 
 

foglalkozó, foglalkozásokat, edzéseket, 
órákat tartó testnevelőknek, edzőknek:   

- Szakmai felkészültség, 
- Kommunikáció és kapcsolatteremtés, 
- Kapcsolat a szülőkkel, 
- Gyakorlásra fordított idő növelése, 
- Hibajavítás, ellenőrzés, 
- A pozitív életszemlélet kialakítása, 
- A labdarúgó életpálya, életszemlélet 

kialakítása, 
- Az egészséges, erkölcsileg hiteles 

életszemlélet. 

 
 

VII.  KAPUSKÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:        

- A poszthoz szükséges speciális 
felkészítés, a nagypályára lépés 
előtt. 

- Az ügyesség és az alapkoordináció 
felépítése. 

 
 

A technikai oktatás szakaszai: 
- Előkészítő gyakorlatok 
- Bemutatás, bemutattatás 
- Magyarázat 
- Rávezető gyakorlatok 

1. Technika: 
- Labdafogások gyakorlása helyben, 
- Különböző irányból érkező, eltérő 

magasságú (lapos, félmagas, magas) 
labdák fogása helyezkedő mozgásokkal 

- Hazaadások megoldása, mezőnyjátékos 
alapfeladatok 

- Lecsúszás, vetődés, legördülés 
- Kifutás 
- Kigurítás, kirúgás, indítások 

 
2. Taktika: 

- Helyezkedés játékhelyzetekben 
(labdabirtoklás és az ellenfél 

 
 
⇒ Jó és célszerű megoldásokat választva 

képes legyen megakadályozni az 
ellenfél góllövését. 

 
⇒ A kapus képes legyen mindkét lábbal 

játékba avatkozni. 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

csapattal 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

védelemmel. 
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- Gyakorlás könnyített feltételekkel 
- Gyakorlás mérkőzésszerű helyzetekben 

              
 
 
 
 
 
 
Eszközök: 
 

- Karók, bóják, gátak 
- Labdák,  
- Jelzőtrikók, 
- Kapusfelszerelés (kesztyű, mez, nadrág, 

sípcsontvédő) 
- Hordozható kapuk 

labdabirtoklása esetén). 
- Helyezkedés a labda mozgása szerint 
- 1:1 elleni helyzetek gyakorlása (párharc) 
- Irányító tevékenység 

 
3. Kondicionális alapok: 

- Gyorsaságfejlesztés (reakció, mozdulat, 
művelet, mozgás, rajtgyorsaság) 

- Dinamikus láberő fejlesztés, 
- Elrugaszkodás előre, hátra 
- Ruganyosság fejlesztés, 
- Ügyesség, helyzetmegoldás gyorsasága 
 

4. Koordináció: 
- Kapcsolat a talajjal, 
- Ügyesség fejlesztése, 
- Mozgás fejlesztése, alapkoordináció 

 
5. Mentális fejlesztés: 

- A kapusposzt megértése, megszeretése, 
- Motiváció, maximális, tartós 

koncentráció 
- Felkészülés a mérkőzésre, edzésre 

 
⇒ Ismerje a labdarúgó játékszabályokat, 

különös tekintettel a kapusra 
vonatkozókat. 

 
 
 
 

 
 
 
VIII.  VERSENY és JÁTÉKSZABÁLYOK Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:       A nagypályás verseny- és 
játékszabályok  
 

 

 
1.  Sportfelszerelés, öltözék használata: 

- edzés: időjárásnak megfelelő sportfelszerelés.  
(gumistoplis,  sport zokni, rövidnadrág,  mez, 
sípcsontvédő, jelzőtrikó, melegítő, széldzseki) 

 
 
Ismerjék és tudják alkalmazni: 
 

- A nagypályás verseny- és  
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1.)Sportfelszerelés, öltözék használata: 
 
2.)Játékszabályok:  a FIFA és az 
International Football Association  Board  
hatályos szabálykönyve alapján 
 
 

 
  
              
 
 
 
 
 
 

- mérkőzés: gumistoplis,  sportszár, rövidnadrág, 
sípcsontvédő,  számozott mez. 
      2. Játékszabályok: 

a) A játéktér 
b) A labda 
c) A játékosok száma 
d) A felszerelés 
e) A játékvezető 
f) Az asszisztens 
g) A mérkőzés időtartama 
h) A játék kezdete és újraindítása 
i) A labda játékban és játékon kívül 
j) Gól 
k) Les 
l) Szabálytalanságok és a 

sportszerűtlen viselkedés 
m) Szabadrúgás 
n) Büntető 
o) Bedobás 
p) Kirúgás 
q) A mérkőzés győztesét 

meghatározó eljárások 
r) A technikai zóna 
s) A tartalék játékvezető 
t) A játékvezető jelzései 
u) A játékvezető asszisztens jelzései 

játékszabályokat, 
 

- az sportöltözék használatát, 
 

- a játékvezető utasításait, ítéleteit, 
 

- az ellenféllel szembeni sportszerűséget 
a    FAIR  

                  PLAY-t. 
 

 
IX.  PSZICHOLÓGIA,  PEDAGÓGIA, 

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél: 
1. A képzeleti működés serkentése. 

 
1. Kognitív képességfejlesztés 

A vizuális döntési helyzetek, 

 
⇒ Tevékenységét jellemezze a képzeleti, 

valamint a konvergens és divergens 



 

 529

2. Társakkal való együttműködés 
formalizálása. 

3. Absztrakt szabályok alkalmaztatása. 
4. A labdarúgás játékrendszerének 

(stratégia, taktika) megalapozása 
 
 

reakcióidő, kreativitás fejlesztése célzott 
pszichológiai módszerekkel. Kizárólag 
szakember közreműködésével. Olyan 
foglalkozások kialakítása, ahol elméleti 
szinten történik egy helyzet megoldása, 
illetve a döntés következményeinek 
átbeszélése. 

2. A játékos feladathelyzetéből adódó 
kapcsolatok formalizálása 
Olyan feladathelyzetek elméleti 
bemutatása, ahol a játékostársak 
posztjának megfelelő lehetőségek és 
döntési helyzetek széles körben való 
áttanulmányozása megoldható. A 
lehetséges következmények 
számbavétele.  

 
3. Formális szabálytanulás 

A feladathelyzetek gyakorlása mind 
elméleti, mind valós szinten a szabályok 
figyelembevételével történjen. 
 

 4. A játék elméletének bemutatása 
audiovizuális eszközök segítségével 

gondolkodás. 
⇒ Legyen képes a játékban alkalmazni  az 

analízis-szintézis és az absztrakciók-
általánosítások kognitív gondolkodási 
szabályokat. 
⇒ Tekintse partnernek a társait. 
⇒ Fogadja el az edzőjét, testnevelőjét. 
⇒ Erősítse a közösségét. 
⇒ Alakuljon ki az „énképe”. 
⇒ Magatartása, viselkedése, erkölcse 

feleljen meg az elvárásoknak. 
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9. évfolyam 

 

A labdarúgás tanulásának céljai az  9. évfolyamban 

• Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése. 
• Az életkori sajátosságoknak megfelelő  testi fejlődés megfelelő képzéssel. 
• A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása. 
• Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY. 
• Az egyéni képességek, az egyéniség kibontakoztatása, fejlesztése. 
• A technikai-taktikai tudás maximális kihasználása, alkalmazása. 
• A mentalitás és a kondíció komplexitásának tökéletesítése. 
• A játékhelyzet megoldások készség szintű alkalmazása. 
• A tantárgy formai és tartalmi tulajdonságainak magas szintű  ismerete és alkalmazása. 
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I. KOORDINÁCIÓ Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
      
Részei: 
 

1.) Labda nélküli koordináció 
 

Cél:  
- Testrészek, végtagok helyzet, 

mozgás, irány és tér érzékelésének 
fejlesztése.  

- Kar- és lábmunka összhangjának 
kialakítása. 

- Testtartási rendellenességek 
megelőzése, kiküszöbölése 
kiszűrése. 

- A lazasági szint megtartása 
 

2.)Labdás koordináció 
        

- Labdaérzékelés fejlesztése. 
- Lassú futás labdavezetés közben. 
-  
 

      Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, 
udvaron, pályán 

                (csoportosan és egyénileg) 
- Csoportosan edző,   testnevelő  

vezetésével,       irányításával 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 

 
1. Labda nélküli koordináció: 

 
A sokoldalú képzés folytatódik 
 

o A kondicionális előfeltételek 
megteremtése: 
-  a mély hátizmok erősítése kiemelt 
feladat, 
- csípő horpasz izom erősítése 
(térdlendítés) 
- a láb hajlító és feszítő 
izomcsoportjainak erősítése, 
- emelkedőre futások. 

o Alsó végtag izületi 
mozgékonyságénak fejlesztése  

o Stretching gyakorlatok. 
o Gyorsaságfejlesztés (reakció, 

mozdulat, művelet, relatív): 
-  rajtversenyekkel különböző 
testhelyzetekből hang és fény jelekre,  
-   gyors indulások és fékezések 
versenyszerűen, 

o Futó technikai képzés: 
-   futóiskola teljes skálája, 
Ellépő erő növelése (szökdelések), 
-  jelek közötti futás változó 
lépéshosszal és frekvenciával, 
-  ellenállásos futások, 
- minden erősítő jellegű gyakorlat után 
75%-os laza futás (60-80 m), 
-  fokozó futások (hosszú gyorsítás, 

 
1. Labda nélküli koordináció: 
 

- Legyenek képesek mozgásokat koordinálni, 
futás lépésnyújtás, felugrás  közben. 

- Legyenek képesek az ideg-izom 
koordinációs mozgások harmonizálására. 

- Váljanak alkalmassá a futó technikai 
általános fejlesztésre:  

              -  gyors és kitartó futás, lépésnyújtás-
és rövidítés,  
              -  irány- és iramváltoztatás (fékezés, 
lassítás, gyorsítás 
              -  fartlek. 
- Váljanak képessé az agonista és az 

antagonista izmok működésének 
összehangolására. 

- Váljanak képessé az izmok és izületi 
szalagok feszítésére, nyújtására, lazítására 
(stretching). 

- Izomzatuk váljon képessé az általános 
erőfejlesztésre (heti 1-2 alkalom) 

- Arányosan erősödjön és váljon képessé a 
felső testrész a labdarúgó futómozgások, 
mozdulatok, műveletek, párharcok 
leküzdésére, megvívására. 

- Egyenek képesek a megszerzett fizikai 
képességek beépítésére a futó technikába. 
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           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
       Eszköz: 

- bóják, zsámolyok, karók,  
- 4-es, 5-ös labdák  
 

 

hosszú kiengedés), 
-  akadályfutás változó ritmussal (2-3-
4-5 lépés). 

o Koordinációs minta megszilárdítása: 
- tartós futás közbeni hibajavítás, 
- tartós futás változó sebességgel 
(hosszú gyorsítás, hosszú kiengedés), 
- optimális lépéshossz és 
lépésfrekvencia kialakítása (rövidebb 
és hosszabb lépések), 
-  gyors futások (rajtok, játékok, 
versengések), 
-  futóiskolák (széles skála). 

 
2. Labdás koordináció 

- Játékos, labdás koordinációs játékok. 
- Labdás koordinációs sor-és 

váltóversenyek. 
- Labdás koordinációs feladatok két, 

három, négy vagy több játékos 
együttműködése – négyszög, téglalap és 
rombusz alakzatban – amelyben 
változtatni lehet az átadások irányát, a 
célpont megváltoztatásáig: 

 
2. Labdás koordináció: 
 

- Ismerjenek labdás játékos versenyeket. 
- Legyenek képesek a labdát megszelídíteni, 

birtokolni lábbal. 
- Legyenek képesek mindkét lábbal a labdát - 

járás és futás közben – vezetni, társat és 
tárgykerüléssel. 

- Legyenek képesek érzékelni a labda irányát. 
- Tudják a labdát vezetni ügyesebb lábbal a 

talajon járás, kocogás és futás közben, a 
lábfej különböző részeivel. 

- Legyenek képesek labdát – különböző 
sebességgel, tempóban - vezetni, átadni, 
váltani  különböző mértani alakzatokban. 

 

  
 

a.)Rombuszban (1) : 
Négy játékos feladatmegoldása – 
mélységben – folyamatos helycserékkel. 

o mélységi játékhelyzetek 
kialakítása 

o technikai elemek megadása, 
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o taktikai elemek megadásával 
o a labda sebességének 

változtatása, 
o a posztok betöltése mélységi 

helycserékkel. 
 

b.)Rombuszban (2) : 
Hat játékos feladatmegoldása – 
szélességben – folyamatos helycserékkel 

o szélességi  játékhelyzetek 
gyakorlásával, 

o technikai és taktikai elemek 
megadásával, 

o     a pozíciók betöltése 
helycserékkel, 

o szélességi és mélységi 
játékhelyzetek gyakorlásával. 

 
c.)négyszögben: 

o 3 játékos adogat: 
- a középső poszton adogató 
játékos az átadás után „kilép”, 
-  a kapott labdát egyből 
átjátssza a szemben 
helyezkedő másik hármasnak, 
így tovább folytatódhat a 
gyakorlás. 

o A terület szűkítésével és 
bővítésével a játékosok 
egymáshoz viszonyított 
helyezkedését szabályozhatjuk 
a játéktéren belül: 
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II. TECHNIKAI   KÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
 
Cél:                 A megfelelő technikai elemek 
alkalmazása a mérkőzéseken a különböző 
játékhelyzetek megoldásaihoz. 
 

 
A technika oktatásának részei: 

 
A technikai tudás egyre sajátosabb lesz. Az 
egyéni technika részben igazodik a 
feladatköröknek, posztoknak megfelelő 

 
 
Legyen képes: 
 

- A pozíciójához, posztjához 
szükséges  tanult technikai elemek 

- a labdabirtokló játékos felé 
történő közelítéssel és 
távolódással, 
- szélességi és mélységi 
átadások váltogatásával, 
- technikai elemek 
váltogatásával, 

 
d.)téglalapban: 

o a feladat a jobb illetve bal 
oldali pozícióban helyezkedő 
labdabirtokló játékostól indul , 
aki: 
-  aki megjátssza a középen 
zavaró ellenféllel szemben, 
- középső posztot betöltő 
játékos egyből visszaadja a 
labdát az indító játékosnak, 
-  szélességi és mélységi 
átadások váltogatása, 
-  pozícióváltások szélességben 
és mélységben. 

 



 

 535

- Pozíciójátékok technikai elemei, melyek a 
mérkőzésekre készítik fel a játékosokat 

- Mérkőzésformák, melyek a mérkőzések 
lényeges mozzanatait tartalmazzák. 

 
 
Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
 
 
       Eszköz: 

- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók 
- tornapadok (2m, 4 m) 
- rúgópalánk 
- hordozható kapuk (2x1 m, 3x2m, 5x2m, 

nagykapu) 
 
 

technikai-taktikai követelményekhez. Lassan 
kezd kialakulni a játékos technikai egyénisége 
játékstílusa. A technika csak a taktikával 
együtt fejleszthető (technikai-taktikai tudás). 
A támadó és a védekező stratégiák (taktikák) 
nagyobb súllyal jelentkeznek a mérkőzéseken 
és az edzéseken.  Igény van az egyéni 
technikai képzésre, de ez csak 
mérkőzésszerűen a Ta-Te-val együtt. 
 
Pl. a labdavezetés egzakt, tiszta technikai 
elemének  önmagában való gyakorlása, 
fejlesztése nem elegendő, de taktikai 
megoldásokkal  kedvező hatású: 

- labdavezetés a jobb oldal felé szabad 
teret nyit a bal oldalon, 

- labdavezetés a hátvéd felé szabad teret 
hagy az első vonalban. 

 
1. Labdabirtoklás: 
 

• Kapus, védők: átadások, rövid és hosszú 
indítások. 

• Középpályások: átadások, rövid és hosszú 
indítások, lövések, átlövések, fejelések, 
mélységből érkezés. 

• Támadók: átadások, egyéni akciók, 
cselezés. 

 
2. Az ellenfél labdabirtoklás: 
 

• Kapus, védők: az ellenfél 

végrehajtására.  
- Egyéni technikai megoldásokra. 
- Kombinatív játékhoz szükséges 

technikai elemek alkalmazására, 
hasznosítására. 

 
d. védők: 

- legyen képes alkalmazni a 
védekező eljárásokhoz,  

                       és a labdakihozatalhoz 
szükséges technikai  
                       elemeket, 

- átadások – rövid, hosszú 
indítások. 

 
e. középpályások: 

- legyen képes alkalmazni az 
átvételeket a labda pontos 
továbbításához, 

- átadások – rövid, hosszú 
indítások, lövések –átlövés, 
fejelés – mélységből érkezés. 

- legyenek képesek alkalmazni a 
tanult zavaró tevékenységeket 
(kitámadás színlelése, váltás 
emberfogás,, blokkolás 

 
f. támadók: 

- legyen képes alkalmazni a 
támadáshoz, támadás 
befejezéshez szükséges 
technikai elemeket: 
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védőjátékosainak zavarása, szerelése 
• Középpályások: zavaró tevékenység, 

kitámadás színlelése, védő technika, 
blokkolás, mélységi átadások megelőzése 

 
 
 

� rúgásokat, 
� labdás egyéni 

akciókat, 
� átvételek, a labda  

                  cselezéseket, 
� látszatcselekvéseket,   

                 megtévesztő 
mozgásokat,  
                 testcseleket, 
� közeli és távoli 

kapura  
                  lövéseket, 
� fejeléseket 

(beívelésből és  
                 szögletből is) 
 

              
 
 

III.  CSAPATJÁTÉK  KIALAKÍTÁSA Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:    

- 3:4:3 elleni  felállási forma és 
játékrendszer tanulása 

- A játéktudás érvényesítése a mérkőzésen 
 
1. Labdabirtoklás 

- A  támadójáték felépítése a saját 
térfélen. 

- A támadójáték a folyamatos 
labdabirtoklásra épül. 

- A középpályások játékba hozatalával a 

 
A játékosokban erősödik a versenyszellem. A 
támadó és védekező stratégiák (taktikák) 
nagyobb súllyal jelentkeznek a mérkőzéseken 
és az edzéseken.  Lassan kezd kialakulni a 
játékos egyénisége, játékstílusa. 
 
 
1. Labdabirtoklás: 
 
a.  Védők: 

- Játéktér optimális elosztása  

 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a tanult 

bemelegítési szokásokat, módszereket. 
 
 
⇒ Ismerje – és posztja szerint – tudja 

alkalmazni a 3:4:3-as alapfelállás és az 
ebből adódó játékrendszer alapelveit, 
taktikai alapelveit. 

 
⇒ Védekezésben legyen képes alkalmazni 

a területszűkítést, a labdabirtokló 
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támadók gyors megjátszása. 
- Emberfölényes helyzetek teremtése 
- Pozíciós és az elmozgó játékrendszerek 

alkalmazása. 
 

2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
- az ellenfél kombinációs játékénak 

megakadályozása a csapatrészek (védő, 
középpályás, támadó) egymáshoz közeli 
helyezkedésével. 

 
 
 
 
Szervezés: 
                         

- Sportcsarnokban, pályán egyénileg és 
kis csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
 
 
 
 

- Pozíciós játék (5:2, 4:3 és 5:4 ellen) 
 
b. Középpályások: 

- A játéktér optimális elosztása saját 
zónában 

- Mélységi játék a lehetőségek 
kihasználásával 

- Pozíciós játék (5:2, 5:3, 4:3,  és 5:4 
ellen) 

 
 
c. Támadók: 

- Terület megjátszása  
- Üres területre befutás, terület 

kihasználása. 
- Egyéni játéktevékenység, a párharcok 

megnyerése. 
- Pozíciós játék (3:2, 4:3 ellen) ékek 

megjátszása befejezéssel 
- Mérkőzésforma, csapatjáték (6:6 és 8:8 

és 11:11 ellen) támadás, védekezés. 
 
 
 
Az ellenfél labdabirtoklása: 
 
a.  Támadók: 

- A szélességi átadások kierőszakolása 
- Letámadás az ellenfél védőire. 
- Támadás a labdára, a kijátszás 

megakadályozása. 
- Pozíciós játék (5:2, 4:3 és 5:4 ellen) 

játékos megzavarását. 
 
⇒ Legyen képes alkalmazni a kollektív 

labdaszerzést, labdaszerzés után a labda 
biztos helyre juttatását. 

 
⇒ Legyen képes az egyéni támadójátékra, 

kapura lövésre, támadás befejezésre. 
 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a statikus 

helyzetek (szöglet, szabadrúgás, 
bedobás, 11-es) tanult elemit, alapelveit. 

 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a hátulról 

felépített „átgondolt” csapatjátékot, a 
mélységi átadásokat. 

 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a pozíciós 

játék elveit. 
 
⇒ Ismerje és legyen képes alkalmazni az 

ellenfél gólszerzésének 
megakadályozását a pozíciójátékban.  

 
⇒ A tanult ismeretek alapján egyénileg 

legyen képes megvívni a párharcot . 
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Eszköz: 
- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók 
- kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m, nagykapu: 

7.32x2.44) 
 
 
 
 

 
 
Játékban ajánlott szabályok és 
eszközméretek: 
-  A nagypályás játékszabályok 

érvényesek a FIFA és az International 
Football Association  Board  hatályos 
szabálykönyve alapján. 

- Hivatalos játékvezető 
 

 
 
b. Középpályások: 

- Területvédekezés. 
- Egymás biztosítása, váltás emberfogásra 
- Védekezés: pozíciós játék 
- Pozíciós játék (5:2, 5:3 ellen) 
- Az ékek megjátszása középről a 

szélekről 
- Mérkőzésforma: 6:6 és 8:8 elleni 

vonaljáték, valamint 3:3 és 4:4 semleges 
játékosokkal 

 
c. Védők: 

- Labdaszerzés szabálytalanság nélkül. 
- Az ellenfél zavarása hátsó biztosítóval 
- A közvetlen ellenfél fedezése. 
- Pozíciós játék (1:1, 2:1 és 4:3  ellen 

kapura a megszerzett labdával 
ellentámadás 

- Mérkőzésforma: 8:7, 8:6, 7:5 ellen és 
6:4 támadók, védők ellen. 

 
 
 

IV. KONDICIONÁLÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:    

1. Gyorsasági és speciális állóképesség 
fejlesztése. 

2. Futógyorsaság fejlesztése. 
3. Dinamikus láberő-fejlesztés, 

 
A pálya méretei miatt az edzéseken nagyobb 
figyelmet kell fordítani a kondicionális 
képességek fejlesztésére. Meghosszabbodnak a 
különböző gyakorlatok, játék és 
mérkőzésformák időtartamai – növelve ezzel a 

 
Legyenek képesek: 

- növekvő iramban ill. erőkifejtéssel - 
játékban, versenyben, 
csapatjátékban, egyéni 
tevékenységben -  tartósan 
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ruganyosság fejlesztés. 
4. Aerob kapacitás fejlesztése. Anaerob 

lactacid és anaerob alactacid 
állóképesség fejlesztés. 

5. Ellazulási  készség fejlesztése 
 
Módszerek: 
 

- Direkt módszerek 
- Indirekt módszerek 

terhelést – melyeket később valós 
mérkőzéshelyzetek között gyakorolnak a 
játékosok. 

 
1.)Gyorsasági és speciális állóképesség  
fejlesztése: 

- Submaximális futások 
- Hosszú kiengedések 
- Hosszú gyorsítások 

 
2.)Futógyorsaság fejlesztése: 

- Gyors futások (rajtok, játékok, 
versengések) 

- A futóiskolák teljes skálája 
 

        3.)Dinamikus láberő-fejlesztés 
- Szökdelések páros és váltott lábon 
- Ellenállásos futások 

 
 
4.) Aerob kapacitás fejlesztése. 

- Tartós futás közbeni feladatok, 
- Fartlek megtanítása, 
- Meghatározott időre való futás 

(állandó hibajavítás) 
 

        5.)Ellazulási  készség fejlesztése: 
- stretching 

 
Módszerek: 
 

1. Direkt módszerek 

különböző ügyességi, technikai és 
koordinációs tevékenységeket 
végezni, 

- az alsó és a felső végtagok és 
testrészek hasznos izomtömegeinek 
erősítésére, fejlesztésére, 

- a szubmaximális futásokra (40-80 
m) 

- növekvő erőkifejtést kívánó 
szökdelő gyakorlatokra, 

- a mély hátizmok és a csípő horpasz 
izom relatív erősítésére, 

 
Legyenek képesek a dinamikus láberő, a 
ruganyosság fejlesztésénél végrehajtani : 
 
� szökdelések akadályok fölött: 

                         - ism.szám: 4x(6x-8x) 
                         - min. pih.: 1-1,5 perc 
� Terheléses szökdelés  

                         - (ts. 10-30 %-val) 
                         - ism.szám: 2x (4x-6x) 
� Érintő szökdelésesek (kényszerítő 

helyzet) 
                          - ism.szám. 2x (4x-6x) 
� Mélybe ugrás és abból felugrás 

(kapusoknál) 
                           - 40-60-80 cm magasságból 
                           -  ism. Szám: 2x (3x-5x) 
� Egylábas szökdelések haladással és 

helyben: 
                           - ism.szám: 8x-10 x 
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- maximális sebességű futások (10-60 
m) 

- jó technika,  
- pihent állapot, magas koncentráció 

2. Indirekt módszerek 
- Növelni a láb dinamikus erejét 
- Javítani a futótechnikát, 
- Nyújtani-lazítani az izmokat és 

szalagokat. 

 
Fejlődjön: 

- a VO2 max. értéke, 
- a kapillarizáció mértéke, 
- az energianyerési folyamatok 

hatékonysága, 
- a futó technika gazdaságossága 

 
Valós mérkőzés helyzetekben műholdas 
navigációval fizikai és az élettani adatok 
telemetrálásával a játékos minősítése. Értékelés 
a vizsgálati minta abszolút és relatív magyar 
referencia értékei alapján. 

 
 

V.  MENTALITÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:  A sportág és résztvevőinek tisztelete, 
szeretete.    
        A győztes mentalitás kialakítása.            
 

1. A sportághoz való kötődés kialakítása 
 
3. Foglalkozások, edzések rendjének, 

szabályainak  
        kialakítása 

 
4. Tornák, mérkőzések pozitív 

mentalitásának kialakítása 
 

5. Szempontok a gyermekekkel foglalkozó, 
foglalkozásokat, edzéseket, órákat tartó 

 
1. A sportághoz való kötődés kialakítása: 

- a válogatott csapat és az Up. 
válogatottak eredményeinek 
programjainak, edzőinek, vezetőinek 
ismerete,  

- a sportág regionális, megyei, helyi,  
egyesületi települési hagyományainak, 
eredményeinek, példaképeinek 
közvetlen ismerete, tisztelete,  

- a sportág nemzetközi példaképeinek 
történéseinek (BL, UEFA, EB, VB) 
ismerete. 

 
2. Foglalkozások, edzések rendjének, 
szabályainak kialakítása : 

 
Alakuljon ki a tanulókban,játékosokban : 
 
� a győztes mentalitás, 

 
� az ellenfél mentalitásának felismerése,, 

 
� a pozitív kritika elfogadása, az 

önkritika, 
 
� az eredményesség és a tudatosság, 

 
� a csapattárs hibáinak az elfogadása, 

 
� az öltözőrend, pályarend, szertárrend, 

igénye, 
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testnevelőknek, edzőknek:   
 
 
 
 
 
 
Módszer:        „Az igazi győztesek nem 
születnek, hanem  
                         azzá  válnak !” 
 

1. Beszélgetés 
2. Formálás 
3. Motiválás 
4. Oksági és attribuciós hatások, 
5. Pozitív internalizáció és meggyőzés 
6. Egyéni, személyes ráhatás 
7. Közösségfejlesztés, társas identitás 
8. Személyes példamutatás, modellkövetés 
9. Pedagógiai, pszichológiai, biológiai  

ismeretek és azok alkalmazása 
 
 
 
 
 
 
 
Segédeszközök: 

1. flipchart tábla 
2. faliújság 
3. oktatófilmek 

- A saját sportlétesítmények állagának, 
tisztaságának, értékeinek megóvása,, 

- az egészséges testápolás tisztálkodás, 
öltözködés,  higiéniás szokásainak 
kialakítása,  

- a serdülőkori életkori sajátosságok, 
egészségügyi szokások ismerete, 

- önállóság kialakítása pályán és pályán 
kívül, 

- drog, alkohol, dohányzás  és egyéb 
pszichoaktív szerek káros hatásainak 
ismerete. 

 
 

- Tornák, mérkőzések pozitív 
mentalitásának kialakítása : 

- Az ellenfél mentalitásának felismerése, 
- A csapattárs erényeinek, tudásának és 

hibáinak elfogadása, 
- önkritika, 
- eredményesség, tudatosság, a „győztes”  

mentalitás kialakítása, 
- a csapatépítés mechanizmusának 

elsajátítása,,  
 

- Javasolt szempontok a gyermekekkel 
foglalkozó, foglalkozásokat, 
edzéseket, órákat tartó 
testnevelőknek, edzőknek:   

- Szakmai felkészültség, 
- Kommunikáció és kapcsolatteremtés, 
- Kapcsolat a szülőkkel, 

 
� a helyi és az ország labdarúgóinak, 

hagyományainak tisztelete, 
 
� a sportág szeretete, az iskola és a társak 

szeretete, 
 
� az ellenféllel szembeni sportszerűség, 
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4. projektor és egyéb multifunkcionális 
eszközök, segédanyagok. 

 
 

- Gyakorlásra fordított idő növelése, 
- Hibajavítás, ellenőrzés, 
- A pozitív életszemlélet kialakítása, 
- A labdarúgó életpálya, életszemlélet 

kialakítása, 
- Az egészséges, erkölcsileg hiteles 

életszemlélet. 
 

 
 

VI.  KAPUSKÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:        

- A Technikai-taktikai elemek 
ismertetésének elmélyítése, 
mérkőzésszerű körülmények között. 

- A koordinációs bázis bővítése. 
 
 

A technikai oktatás szakaszai: 
- Előkészítő gyakorlatok 
- Bemutatás, bemutattatás 
- Magyarázat 
- Rávezető gyakorlatok 
- Gyakorlás könnyített feltételekkel 
- Gyakorlás mérkőzésszerű helyzetekben 

              
 
 
 
 
 

 
1. Technika: 

- Lapos, félmagas labdák védése 
nehezített körülmények között. 

- Hárítások kifutás közben talajon és 
levegőben 

- Futómozgásból indított vetődések 
elrugaszkodással. 

 
2. Taktika: 

- Mezőnyjátékos feladatok hazaadás, 
felszabadító rúgás, megelőzés, kifutás). 

- Támadó feladatok (indítások, kézzel, 
lábbal). 

- Védő feladatok (rögzített játékhelyzet 
megoldások, helyezkedés, irányítás) 

 
3. Kondicionális alapok: 

- Speciális erő 
- Párharc 

 

 
⇒ Jó és célszerű megoldásokat választva 

képes legyen megakadályozni az 
ellenfél góllövését. 

 
⇒ A kapus képes legyen mindkét lábbal 

játékba avatkozni. 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a csapattal 

 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

védelemmel. 
 
⇒ Ismerje a labdarúgó játékszabályokat, 

különös tekintettel a kapusra 
vonatkozókat. 
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Eszközök: 
 

- Karók, bóják, gátak 
- Labdák,  
- Jelzőtrikók, 
- Kapusfelszerelés (kesztyű, mez, nadrág, 

sípcsontvédő) 
- Hordozható kapuk 

 
5. Mentális fejlesztés: 

- Bátorság, eltökéltség, megszállottság  
- Motiváció, maximális, tartós 

koncentráció 
- Felkészülés a mérkőzésre, edzésre 

 
 
VII.  VERSENY és JÁTÉKSZABÁLYOK Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:       A nagypályás verseny- és 
játékszabályok  
 

 
1.)Sportfelszerelés, öltözék használata: 
 
2.)Játékszabályok:  a FIFA és az 
International Football Association  Board  
hatályos szabálykönyve alapján 
 
 

 
  
              
 
 
 
 
 

 
1.  Sportfelszerelés, öltözék használata: 

c. edzés: időjárásnak megfelelő 
sportfelszerelés.  (gumistoplis,  sport 
zokni, rövidnadrág,  mez, 
sípcsontvédő, jelzőtrikó, melegítő, 
széldzseki) 

 
d. mérkőzés: gumistoplis,  sportszár, 

rövidnadrág, sípcsontvédő,  
számozott mez. 

 
         2. Játékszabályok: 

a.) A játéktér 
b.) A labda 
c.) A játékosok száma 
d.) A felszerelés 
e.) A játékvezető 
f.) Az asszisztens 
g.) A mérkőzés időtartama 

 
Ismerjék és tudják alkalmazni: 
 

- A nagypályás verseny- és  
játékszabályokat, 

 
- az sportöltözék használatát, 

 
- a játékvezető utasításait, ítéleteit, 

 
- az ellenféllel szembeni 

sportszerűséget a    FAIR  
                  PLAY-t. 
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 h.) A játék kezdete és újraindítása 
i.) A labda játékban és játékon kívül 
j.) Gól 
k.) Les 
l.) Szabálytalanságok és a 

sportszerűtlen viselkedés 
m.) Szabadrúgás 
n.) Büntető 
o.) Bedobás 
p.) Kirúgás 
q.) A mérkőzés győztesét 

meghatározó eljárások 
r.) A technikai zóna 
s.) A tartalék játékvezető 
t.) A játékvezető jelzései 
u.) A játékvezető asszisztens jelzései 

 
 
 

VIII.  PSZICHOLÓGIA,  PEDAGÓGIA, 
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél: 
1. A képzeleti működés serkentése. 
2. Társakkal való együttműködés 

formalizálása.  Fair Play és moralitás. 
3. A labdarúgás játékrendszerének 

(stratégia, taktika) ismertetésének 
elmélyítése 

 

1. Kognitív képességfejlesztés 
A vizuális döntési helyzetek, 
reakcióidő, kreativitás fejlesztése célzott 
pszichológiai módszerekkel. Kizárólag 
szakember közreműködésével. Olyan 
foglalkozások kialakítása, ahol elméleti 
szinten történik egy helyzet megoldása, 
illetve a döntés következményeinek 
átbeszélése. 

2. A játékos feladathelyzetéből adódó 
kapcsolatok formalizálása 

 
 
 
⇒ Legyen képes saját gondolatait és 

érzéseit más nézőpontjából szemlélni. 
⇒ Erősítse a közösségét. 
⇒ Legyen képes az instrumentális 

erkölcsösségre, az egyetemes etikai 
szabályok betartására. 
⇒ A labdarúgó játékrendszeri és taktikai 

tanulási tevékenységét jellemezze a 
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Olyan feladathelyzetek elméleti 
bemutatása, ahol a játékostársak 
posztjának megfelelő lehetőségek és 
döntési helyzetek széles körben való 
áttanulmányozása megoldható. A 
lehetséges következmények 
számbavétele.  

 
3. Formális játékrendszerek gyakorlása 

A feladathelyzetek gyakorlása mind 
elméleti, mind valós szinten a szabályok 
figyelembevételével történjen. 
 

 

képzeleti, valamint a konvergens és 
divergens gondolkodás. 
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10. évfolyam 

 

A labdarúgás tanulásának céljai a 10. évfolyamban 

• Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése. 
• Az életkori sajátosságoknak megfelelő  testi fejlődés megfelelő képzéssel. 
• A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása. 
• Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY. 
• Az egyéni képességek, az egyéniség kibontakoztatása, fejlesztése. 
• A technikai-taktikai tudás maximális kihasználása, alkalmazása. 
• A mentalitás és a kondíció komplexitásának tökéletesítése. 
• A játékhelyzet megoldások készség szintű alkalmazása. 
• A tantárgy formai és tartalmi tulajdonságainak magas szintű  ismerete és alkalmazása. 
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II. TECHNIKAI   KÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél:                 A megfelelő technikai elemek 
alkalmazása a mérkőzéseken a különböző 
játékhelyzetek megoldásaihoz. 
 

- Pozíciójátékok technikai elemei, 
melyek a mérkőzésekre készítik fel a 
játékosokat 

- Mérkőzésformák, melyek a mérkőzések 
lényeges mozzanatait tartalmazzák. 

 
 
Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
 
 
       Eszköz: 

- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók, 
- tornapadok (2m, 4 m) 
- rúgópalánk 
- hordozható kapuk (2x1 m, 3x2m, 

5x2m, nagykapu) 
 
 

 
A technika oktatásának részei: 

 
A technikai tudás egyre sajátosabb lesz. Az 
egyéni technika részben igazodik a 
feladatköröknek, posztoknak megfelelő 
technikai-taktikai követelményekhez. Lassan 
kezd kialakulni a játékos technikai egyénisége 
játékstílusa. A technika csak a taktikával együtt 
fejleszthető (technikai-taktikai tudás). A támadó 
és a védekező stratégiák (taktikák) nagyobb 
súllyal jelentkeznek a mérkőzéseken és az 
edzéseken.  Igény van az egyéni technikai 
képzésre, de ez csak mérkőzésszerűen a Ta-Te-
val együtt. 
 
Pl. a labdavezetés egzakt, tiszta technikai 
elemének  önmagában való gyakorlása, 
fejlesztése nem elegendő, de taktikai 
megoldásokkal  kedvező hatású: 

- labdavezetés a jobb oldal felé szabad 
teret nyit a bal oldalon, 

- labdavezetés a hátvéd felé szabad teret 
hagy az első vonalban. 

 
1. Labdabirtoklás: 
 

• Kapus, védők: átadások, rövid és hosszú 
indítások. 

• Középpályások: átadások, rövid és hosszú 
indítások, lövések, átlövések, fejelések, 

 
Legyen képes: 
 

- A pozíciójához, posztjához 
szükséges  tanult technikai elemek 
végrehajtására.  

- Egyéni technikai megoldásokra. 
- Kombinatív játékhoz szükséges 

technikai elemek alkalmazására, 
hasznosítására. 

 
1. Labdabirtoklás: 
 

g. védők: 
- legyen képes alkalmazni a 

védekező eljárásokhoz,  és a 
labdakihozatalhoz szükséges 
technikai  elemeket, 
- átadások – rövid, hosszú 

indítások. 
h. középpályások: 

- átadások – rövid, hosszú 
indítások, lövések –átlövés, 
fejelés – mélységből érkezés. 

i. támadók: 
- legyen képes alkalmazni a 

támadáshoz, támadás 
befejezéshez szükséges technikai 
elemeket (cselezés, egyéni 
akciók, kapura lövések, 
végjáték) 
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mélységből érkezés. 
• Támadók: átadások, egyéni akciók, 

cselezés. 
 

2. Az ellenfél labdabirtoklás: 
 

• Kapus, védők: az ellenfél védőjátékosainak 
zavarása, szerelése 

• Középpályások: zavaró tevékenység, 
kitámadás színlelése, védő technika, 
blokkolás, mélységi átadások megelőzése 

 

 
2.Ellenfél labdabirtoklása: 
 

3. védők: 
- az ellenfél védőjátékosainak 

zavarása, szerelése 
4. középpályások: 
- legyenek képesek alkalmazni a 

tanult zavaró tevékenységeket 
(kitámadás színlelése, váltás 
emberfogás,, blokkolás 

5. támadók: 
védekezési technikák – blokkolás, 
becsúszás, labdaszerzés letámadással, 
megelőző szerelés, fejelés – védő jelleggel 
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I. KOORDINÁCIÓ Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
      
Részei: 

 
2.) Labda nélküli koordináció 

 
Cél:  

- Testrészek, végtagok helyzet, 
mozgás, irány és tér érzékelésének 
fejlesztése.  

- Kar- és lábmunka összhangjának 
kialakítása. 

- Testtartási rendellenességek 
megelőzése, kiküszöbölése 
kiszűrése. 

- A lazasági szint megtartása 
 

2.)Labdás koordináció 
        

- Labdaérzékelés fejlesztése. 
- Lassú futás labdavezetés közben. 
-  
 

      Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, 
udvaron, pályán 

                (csoportosan és egyénileg) 
- Csoportosan edző,   testnevelő  

vezetésével,       irányításával 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 

 
1. Labda nélküli koordináció: 

 
A sokoldalú képzés folytatódik 
 

o A kondicionális előfeltételek 
megteremtése: 
-  a mély hátizmok erősítése kiemelt 
feladat, 
- csípő horpasz izom erősítése 
(térdlendítés) 
- a láb hajlító és feszítő 
izomcsoportjainak erősítése, 
- emelkedőre futások. 

o Alsó végtag izületi 
mozgékonyságénak fejlesztése  

o Stretching gyakorlatok. 
o Gyorsaságfejlesztés (reakció, 

mozdulat, művelet, relatív): 
-  rajtversenyekkel különböző 
testhelyzetekből hang és fény jelekre,  
-   gyors indulások és fékezések 
versenyszerűen, 

o Futó technikai képzés: 
-   futóiskola teljes skálája, 
Ellépő erő növelése (szökdelések), 
-  jelek közötti futás változó 
lépéshosszal és frekvenciával, 
-  ellenállásos futások, 
- minden erősítő jellegű gyakorlat után 
75%-os laza futás (60-80 m), 
-  fokozó futások (hosszú gyorsítás, 

 
1. Labda nélküli koordináció: 
 

- Legyenek képesek mozgásokat koordinálni, 
futás lépésnyújtás, felugrás  közben. 

- Legyenek képesek az ideg-izom 
koordinációs mozgások harmonizálására. 

- Váljanak alkalmassá a futó technikai 
általános fejlesztésre:  

              -  gyors és kitartó futás, lépésnyújtás-
és rövidítés,  
              -  irány- és iramváltoztatás (fékezés, 
lassítás, gyorsítás 
              -  fartlek. 
- Váljanak képessé az agonista és az 

antagonista izmok működésének 
összehangolására. 

- Váljanak képessé az izmok és izületi 
szalagok feszítésére, nyújtására, lazítására 
(stretching). 

- Izomzatuk váljon képessé az általános 
erőfejlesztésre (heti 1-2 alkalom) 

- Arányosan erősödjön és váljon képessé a 
felső testrész a labdarúgó futómozgások, 
mozdulatok, műveletek, párharcok 
leküzdésére, megvívására. 

- Egyenek képesek a megszerzett fizikai 
képességek beépítésére a futó technikába. 
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           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
       Eszköz: 

- bóják, zsámolyok, karók,  
- 4-es, 5-ös labdák  
 

 

hosszú kiengedés), 
-  akadályfutás változó ritmussal (2-3-
4-5 lépés). 

o Koordinációs minta megszilárdítása: 
- tartós futás közbeni hibajavítás, 
- tartós futás változó sebességgel 
(hosszú gyorsítás, hosszú kiengedés), 
- optimális lépéshossz és 
lépésfrekvencia kialakítása (rövidebb 
és hosszabb lépések), 
-  gyors futások (rajtok, játékok, 
versengések), 
-  futóiskolák (széles skála). 

 
2. Labdás koordináció 

- Játékos, labdás koordinációs játékok. 
- Labdás koordinációs sor-és 

váltóversenyek. 
- Labdás koordinációs feladatok két, 

három, négy vagy több játékos 
együttműködése – négyszög, téglalap és 
rombusz alakzatban – amelyben 
változtatni lehet az átadások irányát, a 
célpont megváltoztatásáig: 

 
2. Labdás koordináció: 
 

- Ismerjenek labdás játékos versenyeket. 
- Legyenek képesek a labdát megszelídíteni, 

birtokolni lábbal. 
- Legyenek képesek mindkét lábbal a labdát - 

járás és futás közben – vezetni, társat és 
tárgykerüléssel. 

- Legyenek képesek érzékelni a labda irányát. 
- Tudják a labdát vezetni ügyesebb lábbal a 

talajon járás, kocogás és futás közben, a 
lábfej különböző részeivel. 

- Legyenek képesek labdát – különböző 
sebességgel, tempóban - vezetni, átadni, 
váltani  különböző mértani alakzatokban. 

 

  
 

a.)Rombuszban (1) : 
Négy játékos feladatmegoldása – 
mélységben – folyamatos helycserékkel. 

o mélységi játékhelyzetek 
kialakítása 

o technikai elemek megadása, 
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o taktikai elemek megadásával 
o a labda sebességének 

változtatása, 
o a posztok betöltése mélységi 

helycserékkel. 
 

b.)Rombuszban (2) : 
Hat játékos feladatmegoldása – 
szélességben – folyamatos helycserékkel 

o szélességi  játékhelyzetek 
gyakorlásával, 

o technikai és taktikai elemek 
megadásával, 

o     a pozíciók betöltése 
helycserékkel, 

o szélességi és mélységi 
játékhelyzetek gyakorlásával. 

 
c.)négyszögben: 

o 3 játékos adogat: 
- a középső poszton adogató 
játékos az átadás után „kilép”, 
-  a kapott labdát egyből 
átjátssza a szemben 
helyezkedő másik hármasnak, 
így tovább folytatódhat a 
gyakorlás. 

o A terület szűkítésével és 
bővítésével a játékosok 
egymáshoz viszonyított 
helyezkedését szabályozhatjuk 
a játéktéren belül: 
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III.  CSAPATJÁTÉK  KIALAKÍTÁSA Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:    

- 3:4:3 elleni  felállási forma és 
játékrendszer tanulása 

- A játéktudás érvényesítése a mérkőzésen 
 

 
A játékosokban erősödik a versenyszellem. A 
támadó és védekező stratégiák (taktikák) 
nagyobb súllyal jelentkeznek a mérkőzéseken 
és az edzéseken.  Lassan kezd kialakulni a 
játékos egyénisége, játékstílusa. 

 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a tanult 

bemelegítési szokásokat, módszereket. 
 
 
⇒ Ismerje – és posztja szerint – tudja 

- a labdabirtokló játékos felé 
történő közelítéssel és 
távolódással, 
- szélességi és mélységi 
átadások váltogatásával, 
- technikai elemek 
váltogatásával, 

 
d.)téglalapban: 

o a feladat a jobb illetve bal 
oldali pozícióban helyezkedő 
labdabirtokló játékostól indul , 
aki: 
-  aki megjátssza a középen 
zavaró ellenféllel szemben, 
- középső posztot betöltő 
játékos egyből visszaadja a 
labdát az indító játékosnak, 
-  szélességi és mélységi 
átadások váltogatása, 
-  pozícióváltások szélességben 
és mélységben. 
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1. Labdabirtoklás 
- A  támadójáték felépítése a saját 

térfélen. 
- A támadójáték a folyamatos 

labdabirtoklásra épül. 
- A középpályások játékba hozatalával a 

támadók gyors megjátszása. 
- Emberfölényes helyzetek teremtése 
- Pozíciós és az elmozgó játékrendszerek 

alkalmazása. 
 

2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
- az ellenfél kombinációs játékénak 

megakadályozása a csapatrészek (védő, 
középpályás, támadó) egymáshoz közeli 
helyezkedésével. 

 
 
Szervezés: 
                         

- Sportcsarnokban, pályán egyénileg és 
kis csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  

 
 
1. Labdabirtoklás: 
 
a.  Védők: 

- Játéktér optimális elosztása  
- Pozíciós játék (5:2, 4:3 és 5:4 ellen) 

 
b. Középpályások: 

- A játéktér optimális elosztása saját 
zónában 

- Mélységi játék a lehetőségek 
kihasználásával 

- Pozíciós játék (5:2, 5:3, 4:3,  és 5:4 
ellen) 

 
 
c. Támadók: 

- Terület megjátszása  
- Üres területre befutás, terület 

kihasználása. 
- Egyéni játéktevékenység, a párharcok 

megnyerése. 
- Pozíciós játék (3:2, 4:3 ellen) ékek 

megjátszása befejezéssel 
- Mérkőzésforma, csapatjáték (6:6 és 8:8 

és 11:11 ellen) támadás, védekezés. 
 
 
 
Az ellenfél labdabirtoklása: 
 

alkalmazni a 3:4:3-as alapfelállás és az 
ebből adódó játékrendszer alapelveit, 
taktikai alapelveit. 

 
⇒ Védekezésben legyen képes alkalmazni 

a területszűkítést, a labdabirtokló 
játékos megzavarását. 

 
⇒ Legyen képes alkalmazni a kollektív 

labdaszerzést, labdaszerzés után a labda 
biztos helyre juttatását. 

 
⇒ Legyen képes az egyéni támadójátékra, 

kapura lövésre, támadás befejezésre. 
 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a statikus 

helyzetek (szöglet, szabadrúgás, 
bedobás, 11-es) tanult elemit, alapelveit. 

 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a hátulról 

felépített „átgondolt” csapatjátékot, a 
mélységi átadásokat. 

 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a pozíciós 

játék elveit. 
 
⇒ Ismerje és legyen képes alkalmazni az 

ellenfél gólszerzésének 
megakadályozását a pozíciójátékban.  

 
⇒ A tanult ismeretek alapján egyénileg 

legyen képes megvívni a párharcot . 
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       Eszköz: 

- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók 
- kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m, nagykapu: 

7.32x2.44) 
 
 
 
 

 
 
Játékban ajánlott szabályok és 
eszközméretek: 
-  A nagypályás játékszabályok 

érvényesek a FIFA és az International 
Football Association  Board  hatályos 
szabálykönyve alapján. 

- Hivatalos játékvezető 
 

a.  Támadók: 
- A szélességi átadások kierőszakolása 
- Letámadás az ellenfél védőire. 
- Támadás a labdára, a kijátszás 

megakadályozása. 
- Pozíciós játék (5:2, 4:3 és 5:4 ellen) 

 
 
b. Középpályások: 

- Területvédekezés. 
- Egymás biztosítása, váltás emberfogásra 
- Védekezés: pozíciós játék 
- Pozíciós játék (5:2, 5:3 ellen) 
- Az ékek megjátszása középről a 

szélekről 
- Mérkőzésforma: 6:6 és 8:8 elleni 

vonaljáték, valamint 3:3 és 4:4 semleges 
játékosokkal 

 
 
 
c. Védők: 

- Labdaszerzés szabálytalanság nélkül. 
- Az ellenfél zavarása hátsó biztosítóval 
- A közvetlen ellenfél fedezése. 
- Pozíciós játék (1:1, 2:1 és 4:3  ellen 

kapura a megszerzett labdával 
ellentámadás 

- Mérkőzésforma: 8:7, 8:6, 7:5 ellen és 
6:4 támadók, védők ellen. 
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IV. KONDICIONÁLÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:    

1. Gyorsasági és speciális állóképesség 
fejlesztése. 

2. Futógyorsaság fejlesztése. 
3. Dinamikus láberő-fejlesztés, 

ruganyosság fejlesztés. 
4. Aerob kapacitás fejlesztése. 

Anaerob lactacid és anaerob 
alactacid állóképesség fejlesztés. 

5. Ellazulási  készség fejlesztése 
 
Módszerek: 
 

- Direkt módszerek 
- Indirekt módszerek 

 

 
A pálya méretei miatt az edzéseken nagyobb 
figyelmet kell fordítani a kondicionális 
képességek fejlesztésére. Meghosszabbodnak a 
különböző gyakorlatok, játék és mérkőzésformák 
időtartamai – növelve ezzel a terhelést – 
melyeket később valós mérkőzéshelyzetek között 
gyakorolnak a játékosok. 

 
1.)Gyorsasági és speciális állóképesség  
fejlesztése: 

- Submaximális futások 
- Hosszú kiengedések 
- Hosszú gyorsítások 

 
2.)Futógyorsaság fejlesztése: 

- Gyors futások (rajtok, játékok, 
versengések) 

- A futóiskolák teljes skálája 
 

        3.)Dinamikus láberő-fejlesztés 
- Szökdelések páros és váltott lábon 
- Ellenállásos futások 

 
 
4.)Aerob kapacitás fejlesztése. 

- Tartós futás közbeni feladatok, 
- Fartlek megtanítása, 
- Meghatározott időre való futás 

(állandó hibajavítás) 

 
Legyenek képesek: 

- növekvő iramban ill. erőkifejtéssel - 
játékban, versenyben, 
csapatjátékban, egyéni 
tevékenységben -  tartósan 
különböző ügyességi, technikai és 
koordinációs tevékenységeket 
végezni, 

- az alsó és a felső végtagok és 
testrészek hasznos izomtömegeinek 
erősítésére, fejlesztésére, 

- a szubmaximális futásokra (40-80 
m) 

 
 
 
 
 
 
 
Legyenek képesek a dinamikus láberő, a 
ruganyosság fejlesztésénél végrehajtani : 
 
� szökdelések akadályok fölött: 

                         - ism.szám: 4x(6x-8x) 
                         - min. pih.: 1-1,5 perc 
� Terheléses szökdelés  

                         - (ts. 10-30 %-val) 
                         - ism.szám: 2x (4x-6x) 
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        5.)Ellazulási  készség fejlesztése: 

- stretching 
 
Módszerek: 
 

1. Direkt módszerek 
- maximális sebességű futások (10-60 

m) 
- jó technika,  
- pihent állapot, magas koncentráció 
- Indirekt módszerek 
- Növelni a láb dinamikus erejét 
- Javítani a futótechnikát, 
- Nyújtani-lazítani az izmokat és 

szalagokat. 

� Érintő szökdelésesek (kényszerítő 
helyzet) 

                          - ism.szám. 2x (4x-6x) 
� Mélybe ugrás és abból felugrás 

(kapusoknál) 
                           - 40-60-80 cm magasságból 
                           -  ism. Szám: 2x (3x-5x) 
� Egylábas szökdelések haladással és 

helyben: 
- ism.szám: 8x-10 x 

 
 
Anaerob laktacid kapacitás ellenőrzése tejsav 
mérése mikrómetódikával és egy perc alatt 
teljes kimerülést előidőző teszttel. Értékelés a 
vizsgálati minta abszolút és relatív magyar 
referencia értékei alapján. 
 

 
 

V.  MENTALITÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
Cél:  A sportág és résztvevőinek tisztelete, 
szeretete.    
        A győztes mentalitás kialakítása 
 

1. A sportághoz való kötődés kialakítása 
 
2. Foglalkozások, edzések rendjének, 

szabályainak kialakítása 
 

3. Tornák, mérkőzések pozitív 
mentalitásának kialakítása 

 
      1.) A sportághoz való kötődés kialakítása: 

- a válogatott csapat és az Up. 
válogatottak eredményeinek 
programjainak, edzőinek, vezetőinek 
ismerete,  

- a sportág hazai és nemzetközi 
szellemiségének, a FAIR PLAY 
elfogadása.  
- Foglalkozások, edzések rendjének, 

szabályainak kialakítása : 

 
 
Alakuljon ki a tanulókban,játékosokban : 
 
� Az eredményesség igénye, 

 
� a győztes mentalitás, 

 
� labdarúgó pályafutással kapcsolatos 

lehetőségek átlátása, 
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4. Szempontok a gyermekekkel foglalkozó, 

foglalkozásokat, edzéseket, órákat tartó 
testnevelőknek, edzőknek:   

 
 
 
 
Módszer:        „Az igazi győztesek nem 
születnek, hanem  
                         azzá  válnak !” 
 

1. Beszélgetés 
2. Formálás 
3. Motiválás 
4. Oksági és attribuciós hatások, 
5. Pozitív internalizáció és meggyőzés 
6. Egyéni, személyes ráhatás 
7. Közösségfejlesztés, társas identitás 
8. Személyes példamutatás, modellkövetés 
9. Pedagógiai, pszichológiai, biológiai  

ismeretek és azok alkalmazása 
 
 
 
 
 
 
 
Segédeszközök: 

5. flipchart tábla 
6. faliújság 

- a társas világ kongnitív és érzelmi 
vonatkozásai, 

- az agresszió mint érzelmi és sportági 
reakció,  

- az egészséges testápolás tisztálkodás, 
öltözködés,  higiéniás szokásainak 
kialakítása,  

- a serdülőkori életkori sajátosságok, 
egészségügyi szokások ismerete, 

- önállóság kialakítása pályán és pályán 
kívül, 

- drog, alkohol, dohányzás  és egyéb 
pszichoaktív szerek káros hatásainak 
ismerete. 

 
 
        2.)Tornák, mérkőzések pozitív 
mentalitásának kialakítása : 

- Az ellenfél mentalitásának felismerése, 
- A csapattárs erényeinek, tudásának és 

hibáinak elfogadása, 
- önkritika, 
- eredményesség, tudatosság, a „győztes”  

mentalitás kialakítása, 
- a csapatépítés mechanizmusának 

elsajátítása,,  
 
        3.)Javasolt szempontok a gyermekekkel 
foglalkozó, foglalkozásokat, edzéseket, órákat 
tartó testnevelőknek, edzőknek:   

- Szakmai felkészültség, 
- A társas viselkedés intuitív szokásai, 

� az ellenfél mentalitásának felismerése,, 
 
� az eredményesség és a tudatosság, 

 
� a helyi és az ország labdarúgóinak, 

hagyományainak tisztelete, 
 
� a sportág szeretete, az iskola és a társak 

szeretete, 
 
� az ellenféllel szembeni sportszerűség, 
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7. oktatófilmek 
8. projektor és egyéb multifunkcionális 

eszközök, segédanyagok. 
 
 
 

problémái, 
- A serdülőkori szexualitás egyéni, társas, 

csoportközi problémái és pedagógiai, 
pszichológiai és biológiai háttere, 

- Kommunikáció és kapcsolatteremtés, 
- Az agresszió sportági és társadalmi 

kérdései, 
- Gyakorlásra fordított idő növelése, 
- A pozitív életszemlélet kialakítása, 
- A labdarúgó életpálya, életszemlélet 

kialakítása, 
- Az egészséges, erkölcsileg hiteles 

életszemlélet. 
 

 
 
 

 
 

VI.  KAPUSKÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:        

- A Technikai-taktikai elemek 
ismertetésének elmélyítése, 
mérkőzésszerű körülmények között. 

- A koordinációs bázis bővítése. 
 
 

A technikai oktatás szakaszai: 
- Előkészítő gyakorlatok 
- Bemutatás, bemutattatás 
- Magyarázat 

 
1. Technika: 

- Lapos, félmagas labdák védése 
nehezített körülmények között. 

- Hárítások kifutás közben talajon és 
levegőben 

- Futómozgásból indított vetődések 
elrugaszkodással. 

 
2. Taktika: 

- Mezőnyjátékos feladatok hazaadás, 
felszabadító rúgás, megelőzés, kifutás). 

 
⇒ Jó és célszerű megoldásokat választva 

képes legyen megakadályozni az 
ellenfél góllövését. 

 
⇒ A kapus képes legyen mindkét lábbal 

játékba avatkozni. 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a csapattal 

 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

védelemmel. 
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- Rávezető gyakorlatok 
- Gyakorlás könnyített feltételekkel 
- Gyakorlás mérkőzésszerű helyzetekben 

              
 
 
 
 
 
Eszközök: 
 

- Karók, bóják, gátak 
- Labdák,  
- Jelzőtrikók, 
- Kapusfelszerelés (kesztyű, mez, nadrág, 

sípcsontvédő) 
- Hordozható kapuk 

- Támadó feladatok (indítások, kézzel, 
lábbal). 

- Védő feladatok (rögzített játékhelyzet 
megoldások, helyezkedés, irányítás) 

 
3. Kondicionális alapok: 

- Speciális erő 
- Párharc 

 
 
5. Mentális fejlesztés: 

- Bátorság, eltökéltség, megszállottság  
- Motiváció, maximális, tartós 

koncentráció 
- Felkészülés a mérkőzésre, edzésre 

 
⇒ Ismerje a labdarúgó játékszabályokat, 

különös tekintettel a kapusra 
vonatkozókat. 

 
 
 
 

 
 
VII.  VERSENY és JÁTÉKSZABÁLYOK Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:       A nagypályás verseny- és 
játékszabályok  
 

 
1. Sportfelszerelés, öltözék használata: 
 
2. Játékszabályok:  a FIFA és az 

International Football Association  
Board  hatályos szabálykönyve alapján 

 
 

 
1.  Sportfelszerelés, öltözék használata: 

a.)edzés: időjárásnak megfelelő 
sportfelszerelés.  (gumistoplis,  sport 
zokni, rövidnadrág,  mez, sípcsontvédő, 
jelzőtrikó, melegítő, széldzseki) 
 
b.)mérkőzés: gumistoplis,  sportszár, 
rövidnadrág, sípcsontvédő,  számozott 
mez. 

 
         2. Játékszabályok: 

 
 
Ismerjék és tudják alkalmazni: 
 

- A nagypályás verseny- és  
játékszabályokat, 

 
- az sportöltözék használatát, 

 
- a játékvezető utasításait, ítéleteit, 

 
- az ellenféllel szembeni 
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a.) A játéktér 
b.) A labda 
c.) A játékosok száma 
d.) A felszerelés 
e.) A játékvezető 
f.) Az asszisztens 
g.) A mérkőzés időtartama 
h.) A játék kezdete és újraindítása 
i.) A labda játékban és játékon kívül 
j.) Gól 
k.) Les 
l.) Szabálytalanságok és a 

sportszerűtlen viselkedés 
m.) Szabadrúgás 
n.) Büntető 
o.) Bedobás 
p.) Kirúgás 
q.) A mérkőzés győztesét 

meghatározó eljárások 
r.) A technikai zóna 
s.) A tartalék játékvezető 
t.) A játékvezető jelzései 
u.) A játékvezető asszisztens jelzései 

 

sportszerűséget a    FAIR  
                  PLAY-t. 
 

 
 
 
 
 

VIII.  PSZICHOLÓGIA,  PEDAGÓGIA, 
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
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Cél: 
1. A labdarúgás, mint életforma 

megszilárdítása. 
2. Elkötelezett gyakorlás 
3. Egyéni képességfejlesztés 

 
 

1. A labdarúgás választásának elősegítése 
egyéb alternatívákkal szemben 
Egyéni konzultációk. A megerősítések 
körültekintő alkalmazása. A választás 
lehetőségének biztosítása. 

2. A gyakorlások esetében a hangsúly 
teljes egészében áthelyeződik a játékról 
a feladatra.  
Minőségi és mennyiségi kívánalmaknak 
megfelelő edzés, mely magában foglalja 
az egyéni képességek fejlesztését és 
csapatszintű feladathelyzetek 
megoldását, mind elméletben, mind 
gyakorlatban.  

 
3. Egyéni képességfejlesztés 

Az előző pontban foglaltak 
kiegészíthetőek (amennyiben 
szükséges) mentális 
képességfejlesztéssel. 

 

⇒ Legyen  képes a sportággal kapcsolatos 
saját gondolatait – mint életformát – 
célkitűzésként értelmezni. 
⇒ Ismerje az önképzés, a gyakorlás 

csoportos és autodidakta motiváltságát. 
⇒ Legyen képes az instrumentális 

erkölcsösségre, az egyetemes etikai 
szabályok betartására. 
⇒ A labdarúgó játékrendszeri és taktikai 

tanulási tevékenységét jellemezze a 
képzeleti, valamint a konvergens és 
divergens gondolkodás. 
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11. évfolyam 

 

A labdarúgás tanulásának céljai a  11. évfolyamban 

• A maximális eredmények elérése bajnoki és tétmérkőzéseken. 
• A győzni tudás és eredmény centrikusság kialakítása, megszilárdítása. 
• Az egyéni képességek, az egyéniség kibontakoztatása, fejlesztése. 
• A technikai-taktikai tudás maximális kihasználása, alkalmazása. 
• A mentalitás és a kondíció komplexitásának tökéletesítése. 
• A játékhelyzet megoldások készség szintű alkalmazása. 
• A tehetségek kiemelése a felnőtt keretbe. 
• A tantárgy formai és tartalmi tulajdonságainak magas szintű  ismerete és alkalmazása. 
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I. KOORDINÁCIÓ Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
      
Részei: 
 

1.Labda nélküli koordináció 
 

Cél:  
- Testrészek, végtagok helyzet, 

mozgás, irány és tér érzékelésének 
fejlesztése.  

- Kar- és lábmunka összhangjának 
kialakítása. 

- Testtartási rendellenességek 
megelőzése, kiküszöbölése 
kiszűrése. 

 
2.Labdás koordináció 

        
- Labdaérzékelés fejlesztése. 
- Lassú futás labdavezetés közben. 
-  
 

      Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, 
udvaron, pályán 

                (csoportosan és egyénileg). 
- Csoportosan edző,   testnevelő  

vezetésével,       irányításával 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 

 
1. Labda nélküli koordináció: 
A gazdaságos, hatékony futótechnika fejlesztése  
szinten tartása: 
 

o Alsó végtag izületi mozgékonyságénak 
fejlesztése.  

o Ellazulási készség javítása: 
-  submax futások, 
- hosszú gyorsítások, 
- hosszú kiengedések, 
- könnyített feltételek 

o Stretching gyakorlatok. 
o A futó technika és a fizikai képességek 

viszonyának harmonizálása, összekapcsolása: 
- párhuzamos fejlesztés, 
- megnövekedett  képességek beépítése 

o Futó technikai képzés: 
-   futóiskola teljes skálája, 
Ellépő erő növelése (szökdelések), 
-  jelek közötti futás változó lépéshosszal és 
frekvenciával, 
-  ellenállásos futások, 
- minden erősítő jellegű gyakorlat után 75%-os 
laza futás (60-80 m), 
-  fokozó futások (hosszú gyorsítás, hosszú 
kiengedés), 
-  akadályfutás változó ritmussal (2-3-4-5 
lépés). 

o Ruganyosság fejlesztése: 
-  szökdelések akadályok fölött 
� Ismétlés szám: 4x (6x – 8x) 

 
1.   Labda nélküli koordináció: 
 

- Legyenek képesek az ideg-izom 
koordinációs mozgások 
harmonizálására. 

- Váljanak alkalmassá a futó 
technikai általános fejlesztésre:  

              -  gyors és kitartó futás, 
lépésnyújtás-és rövidítés,  
              -  irány- és iramváltoztatás 
(fékezés, lassítás, gyorsítás 
              -  fartlek. 
- Váljanak képessé az agonista és az 

antagonista izmok működésének 
összehangolására. 

- Váljanak képessé az izmok és 
izületi szalagok feszítésére, 
nyújtására, lazítására (stretching). 

- Izomzatuk váljon képessé az 
általános erőfejlesztésre (heti 1-2 
alkalom) 

- Arányosan erősödjön és váljon 
képessé a felső testrész a labdarúgó 
futómozgások, mozdulatok, 
műveletek, párharcok leküzdésére, 
megvívására. 

- Egyenek képesek a megszerzett 
fizikai képességek beépítésére a 
futó technikába. 
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II. TECHNIKAI   KÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél:                 A megfelelő technikai elemek 
alkalmazása a mérkőzéseken a különböző 
játékhelyzetek megoldásaihoz. 
 

- Pozíciójátékok technikai elemei, 
melyek a mérkőzésekre készítik fel a 
játékosokat 

- Mérkőzésformák, melyek a 
mérkőzések lényeges mozzanatait 
tartalmazzák. 

 
A technika oktatásának részei: 

 
A technikai tudás egyre sajátosabb lesz. Az egyéni 
technika részben igazodik a feladatköröknek, 
posztoknak megfelelő technikai-taktikai 
követelményekhez. Lassan kezd kialakulni a 
játékos technikai egyénisége játékstílusa. A 
technika csak a taktikával együtt fejleszthető 
(technikai-taktikai tudás). A támadó és a védekező 
stratégiák (taktikák) nagyobb súllyal jelentkeznek a 

 
Legyen képes: 
 

- A pozíciójához, posztjához 
szükséges  tanult technikai elemek 
végrehajtására.  

- Egyéni technikai megoldásokra. 
- Kombinatív játékhoz szükséges 

technikai elemek alkalmazására, 
hasznosítására. 

 

           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
       Eszköz: 

- bóják, zsámolyok, karók,  
- 5-ös labda 

 

� Minimális pihenő: 1 – 1,5 perc 
                  -  érintő szökdelések: (kényszerítő helyzet) 

� ismétlés szám: 2x (4x – 6x) 
-  terheléses szökdelések: 
� (ts. 10 – 30 %-val) 
� Ismétlés szám: 2x (4x – 6x) 

-  egylábas szökdelések haladással és helyben 
� ismétlés szám: 8x – 10 x 

o Fejlesztő gyakorlatok: 
- szubmaximális futások (40-80 m), 
- hosszú gyorsítások és kiengedések, 
- futóiskolák: 

o Javítani a mozgás terjedelmét, 
o Fokozni a ferekvenciát. 

2. Labdás koordináció 
- Két, három, négy vagy több játékos 

együttműködése – négyszög, téglalap és rombusz 
alakzatban – amelyben 

- változtatni lehet az átadások irányát, a célpont 
megváltoztatásáig. 

 
 
 
2. Labdás koordináció: 
 

- Ismerjék fel és tudják alkalmazni a 
labdás koordináció gyakorlásából 
adódó nagypályás csapat-és 
csapatrész együttműködések 
elemeit. 

- Legyenek képesek labdát – 
különböző sebességgel, tempóban - 
vezetni, átadni, váltani  különböző 
mértani alakzatokban, szélességben 
és mélységben 
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Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
 
 
       Eszköz: 

- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók, 
- tornapadok (2m, 4 m) 
- rúgópalánk 
- hordozható kapuk (2x1 m, 3x2m, 

5x2m, nagykapu) 
 
 

mérkőzéseken és az edzéseken.  Igény van az 
egyéni technikai képzésre, de ez csak 
mérkőzésszerűen a Ta-Te-val együtt. 
 
Pl. a labdavezetés egzakt, tiszta technikai elemének  
önmagában való gyakorlása, fejlesztése nem 
elegendő, de taktikai megoldásokkal  kedvező 
hatású: 

- labdavezetés a jobb oldal felé szabad teret 
nyit a bal oldalon, 

- labdavezetés a hátvéd felé szabad teret hagy 
az első vonalban. 

 
1. Labdabirtoklás: 
 

• Kapus, védők: átadások, rövid és hosszú 
indítások. 

• Középpályások: átadások, rövid és hosszú 
indítások, lövések, átlövések, fejelések, 
mélységből érkezés. 

• Támadók: átadások, egyéni akciók, cselezés. 
 

2. Az ellenfél labdabirtoklás: 
 

• Kapus, védők: az ellenfél védőjátékosainak 
zavarása, szerelése 

• Középpályások: zavaró tevékenység, kitámadás 
színlelése, védő technika, blokkolás, mélységi 
átadások megelőzése 

 

1. Labdabirtoklás: 
 

j. védők: 
- legyen képes alkalmazni a 

védekező eljárásokhoz,  és a 
labdakihozatalhoz szükséges 
technikai  elemeket, 
- átadások – rövid, hosszú 

indítások. 
k. középpályások: 

- átadások – rövid, hosszú 
indítások, lövések –átlövés, 
fejelés – mélységből érkezés. 

l. támadók: 
- legyen képes alkalmazni a 

támadáshoz, támadás 
befejezéshez szükséges 
technikai elemeket (cselezés, 
egyéni akciók, kapura lövések, 
végjáték) 

 
2.Ellenfél labdabirtoklása: 
 

6. védők: 
- az ellenfél védőjátékosainak 

zavarása, szerelése 
7. középpályások: 
- legyenek képesek alkalmazni a 

tanult zavaró tevékenységeket 
(kitámadás színlelése, váltás 
emberfogás,, blokkolás 

8. támadók: 
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- védekezési technikák – 
blokkolás, becsúszás, 
labdaszerzés letámadással, 
megelőző szerelés, fejelés – 
védő jelleggel 

 
 
 

III.  CSAPATJÁTÉK  KIALAKÍTÁSA Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
 
Cél:    

- 4:4:2 elleni  felállási forma és 
játékrendszer tanulása. 

- A maximális teljesítmény elérése a 
bajnoki- és tétmérkőzéseken. 

- Az egyéniség kibontakozása 
(kiteljesedése) a csapatjátékban. 

  
 
1.Labdabirtoklás 

a. az elmozgó játék elsajátítása, 
begyakorlása. 

b. Támadás befejezés, végjáték 
c. Kombinatív játék kialakítása 
 

2. Az ellenfél labdabirtoklása: 
- Területvédekezés, két és négy 

emberes vonal szerint 
- Labdacentrikus védekezés. 
- Letámadásból való labdaszerzés. 

 

 
A játékosok megtervezett játékrendszerben 
gyakorolnak és játszanak.  
Az edzések felépítése és módszertani 
szempontjai: 
 
 
1. Labdabirtoklás: 

- Csapatrendezés, szervezés. 
-  
- Játék a győzelemért.  
- A pozíciós és az ékjáték 

eredményességének növelése. 
- A mérkőzés megnyeréséhez való egyéni 

hozzájárulás 
- Egyéni képzés. 

 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 

- Csapatelrendezés, szervezés. 
- Csapatösszeállítás – a játékosok 

helyének kijelölése. 
- A kiadott feladatokra való koncentrálás. 
- A mérkőzés eredményeihez való egyéni 

 
 
⇒ Az egyéni képességeknek és a 

csapattaktikai elképzeléseknek 
összhangban kell lenniük. 

 
⇒ Ismerje – és posztja szerint – tudja 

alkalmazni a 4:4:2-as alapfelállás és az 
ebből adódó játékrendszer alapelveit, 
taktikai alapelveit. 

 
⇒ Törekedjen a saját posztján 

egyéniséggé válni. 
 
⇒ Játékával legyen képes hozzájárulni a 

mérkőzés eredményes és „győzelemre 
játszó” megvívásához. 

 
⇒ Készség szintes ismerje a védekezési 

eljárásokat, a labdakihozatalt. 
 
⇒ Készség szinten ismerje a 

kontrajátékot. 
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Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
 
       Eszköz: 

- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók 
- kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m, nagykapu: 

7.32x2.44) 
 
 
 
 

Játékban ajánlott szabályok és 
eszközméretek: 
-  A nagypályás játékszabályok érvényesek 

a FIFA és az International Football 
Association  Board  hatályos 
szabálykönyve alapján. 

- Hivatalos játékvezető 
 

hozzáállás. 
- Edzés, egyéni képzés posztok szerint 

 
 
3. Labdabirtoklás váltás: 

- A labdaelvesztés pillanatának 
felismerése. 

- A labdaszerzés pillanatának felismerése. 
- Csapatfelelősség. 
- A játékosok speciális, egyéni 

képességeinek kihasználása. 
- Az egyéni érdekeknek a csapatérdek alá 

való rendelése. 
 
 
Játék : 

- Az 1:1 elleni párharc javítása. 
- Pozíciós játék gyakorlása 

létszámhátrányos, létszám azonos és 
létszám fölényes helyzetekben. 

- Védekezés hátrányos helyzetből 
- Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4:4, 6:6, 8:8  ellen. 
- Vonaljátékok. 
- 11:11 elleni játék 2 kapura kapussal 

 
 

 
 
 

 
⇒ Készség szinten ismerje a labdabirtokló 

váltás utáni alapelveket, taktikai 
eljárásokat, 

 
⇒ Legyen képes az egyéni támadójátékra, 

kapura lövésre, támadás befejezésre. 
 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a statikus 

helyzetek (szöglet, szabadrúgás, 
bedobás, 11-es) tanult elemit, 
alapelveit. 

 
⇒ A tanult ismeretek alapján váljon 

képessé az egyéni és együttes 
támadások befejezésére. 

 
⇒ Legyen kiegyensúlyozott teljesítménye, 

teljesítőképessége  a mérkőzések alatt. 
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IV. KONDICIONÁLÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:    

- Erőfejlesztés (hasznos izomtömeg 
növelése). 

- Aerob kapacitás fejlesztése. Anaerob 
lactacid és anaerob alactacid 
állóképesség fejlesztés. 

- Dinamikus láberő-fejlesztés. 
- Ellazulási  készség fejlesztése 

(stretching) 
- Regenerációs képességek fejlesztése. 

 
 
Módszerek: 
 

- Direkt módszerek 
- Indirekt módszerek 

 

 
A pálya méretei miatt az edzéseken nagyobb 
figyelmet kell fordítani a kondicionális 
képességek fejlesztésére. Meghosszabbodnak a 
különböző gyakorlatok, játék és mérkőzésformák 
időtartamai – növelve ezzel a terhelést – melyeket 
később valós mérkőzéshelyzetek között 
gyakorolnak a játékosok. 

 
1. Erőfejlesztés (általános): 

- Felülések (terheléssel is) talajon és 
ferdepadon 

- Lábemelések (talajon és bordásfalon) 
- Húzódzkodások 
- Nyakból nyomás 

 
2. Aerob kapacitás fejlesztése. Anaerob 

lactacid és anaerob alactacid állóképesség 
fejlesztés:  

 
a.   Aerob kapacitás színvonala függ: 
- VO2 max. értékétől, 
- Kapillarizáció mértékétől, 
- Energia nyerési folyamatok 

hatékonyságától 
- Futó technika gazdaságosságától 

 
                b.   Gyakorlatok: 

e. tartós futás állandó sebességgel 
(15-40 perc) 

 
Legyenek képesek: 
 

- tartós állóképességi teljesítményre a 
mérkőzéseken, 

- növekvő iramban ill. erőkifejtéssel - 
játékban, versenyben, 
csapatjátékban, egyéni 
tevékenységben -  tartósan 
különböző ügyességi, technikai és 
koordinációs tevékenységeket 
végezni, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fejlődjön: 

- a VO2 max. értéke, 
- a kapillarizáció mértéke, 
- az energianyerési folyamatok 

hatékonysága, 
- a futó technika gazdaságossága 

 
Erő, gyorsaság, maximális sebességű sorozat 
futások ellenőrzése. Anaerob alaktacid 
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f. váltakozó sebességű futás (10-20 
perc) 

g. résztávos futás (4-8 km) 
- 130-as pulzus 

(regenerálás) 
- 150-es pulzus (szinten 

tartás) 
- 170-es pulzus fejlesztő 

hatás 
 

         c. Anaerob lactacid állóképesség: 
                - 10 – 50 mp. 
                - a tejsav felgyülemlése a 
labdarúgóknál nem  
                   jellemző ! 
 
         d . Anaerob  alactacid állóképesség: 
                -  felgyorsítások 15-20x (20-40 m) 
                -  ismétléses résztávok 12x16x 
(3050m) 
                -  2-4 fős csoportokban játék 
figurák, ahol a futás  
                   Dominál, 
                 -  javasolt pihenők (30 mp – 1perc) 
 
3. Dinamikus láberő-fejlesztés 

- Szökdelések páros és váltott lábon 
- Ellenállásos futások 

 
4. Ellazulási  készség fejlesztése: 

- stretching 
 

kapacitás megítélésére. Értékelés a vizsgálati 
minta abszolút és relatív magyar referencia 
értékei alapján. Szív-keringés elektromos és 
mechanikus működésének ellenőrzése. 
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Módszerek: 
 

1. Direkt módszerek 
- maximális sebességű futások (10-60 

m) 
- jó technika,  
- pihent állapot, magas koncentráció 
- Indirekt módszerek 
- Növelni a láb dinamikus erejét 
- Javítani a futótechnikát, 
- Nyújtani-lazítani az izmokat és 

szalagokat. 
 
 

V.  MENTALITÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:     Az egyéni   mentalitás kialakítása 
 
 

1. A sportág identitása, arculata 
 

2. Foglalkozások, edzések rendjének, 
szabályainak kialakítása 

 
3. Tornák, mérkőzések pozitív 

mentalitásának kialakítása 
 

4. Szempontok a gyermekekkel 
foglalkozó, foglalkozásokat, 
edzéseket, órákat tartó 
testnevelőknek, edzőknek:   

 

 
1.)A sportág identitása, arculata: 

- A futball-pályafutással kapcsolatos 
lehetőségek átlátása, 

- Egyéni célkitűzések, sportági 
életpályamodell kialakítása. 

 
2.)Foglalkozások, edzések rendjének, 
szabályainak kialakítása : 

- A technika, taktika, mentalitás és a 
kondició komplexitásának tökéletesítése, 

- a társas kölcsönhatás és társas 
befolyásolás, 

- az agresszió és a stressz a 
labdarúgásban, 

- az ifjúkori életkori sajátosságok, 
egészségügyi szokások ismerete, 

 
Alakuljon ki a tanulókban,játékosokban : 
 
� Az eredményesség igénye, 

 
� a győztes mentalitás, 

 
� labdarúgó pályafutással kapcsolatos 

lehetőségek átlátása, 
 
� az ellenfél mentalitásának felismerése,, 

 
� az eredményesség és a tudatosság, 

 
� a helyi és az ország labdarúgóinak, 

hagyományainak tisztelete, 
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Módszer:        „Az igazi győztesek nem 
születnek, hanem  
                         azzá  válnak !” 
 

1. Beszélgetés 
2. Formálás 
3. Motiválás 
4. Oksági és attribuciós hatások, 
5. Pozitív internalizáció és meggyőzés 
6. Egyéni, személyes ráhatás 
7. Közösségfejlesztés, társas identitás 
8. Személyes példamutatás, modellkövetés 
9. Pedagógiai, pszichológiai, biológiai  

ismeretek és azok alkalmazása 
 
 
 
 
Segédeszközök: 

1. flipchart tábla 
2. faliújság 
3. oktatófilmek 
4. projektor és egyéb multifunkcionális 

eszközök, segédanyagok. 
 

- önállóság kialakítása pályán és pályán 
kívül, 

- dopping, drog, alkohol, dohányzás  és 
egyéb pszichoaktív szerek káros 
hatásainak ismerete. 

 
 
 
 
 
3.)Bajnoki és kupamérkőzések  pozitív 
mentalitásának kialakítása : 

- Az ellenfél mentalitásának felismerése, 
- A csapattárs erényeinek, tudásának és 

hibáinak elfogadása, 
- önkritika, 
- eredményesség, tudatosság, a „győztes”  

mentalitás kialakítása, 
- a csapatépítés mechanizmusának 

elsajátítása,,  
 
4.)Javasolt szempontok a gyermekekkel 
foglalkozó, foglalkozásokat, edzéseket, órákat 
tartó testnevelőknek, edzőknek:   

- Szakmai felkészültség, 
- A társas viselkedés intuitív szokásai, 

problémái, 
- Az ifjúkor  szexualitás egyéni, társas, 

csoportközi problémái és pedagógiai, 
pszichológiai és biológiai háttere, 

- Az agresszió és a stressz sportági és 
társadalmi kérdései, 

� a sportág szeretete, az iskola és a társak 
szeretete, 

 
� az ellenféllel szembeni sportszerűség, 

 
� legyenek képesek az önkritikára és az 

önvizsgálatra. 
 
� ismerjék fel az ellenféljátékosainak 

viselkedésmódját. 
 
� Önállóak legyenek a pályán és a pályán 

kívül egyaránt. 
 
� Adott esetben vállaljanak anyagi 

felelőséget. 
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- A labdarúgó életpálya, életszemlélet 
kialakítása, 

- Az egészséges, erkölcsileg hiteles 
életszemlélet, az európai gondolkodás 
kialakítása.. 

 
 
 

VI.  KAPUSKÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:        

- A bajnoki és a tétmérkőzések 
eredményes megvívása 

- A koordinációs elemek aprólékos 
tökéletesítése, harmonizálása. 

 
 

A technikai oktatás szakaszai: 
- Előkészítő gyakorlatok 
- Bemutatás, bemutattatás 
- Magyarázat 
- Rávezető gyakorlatok 
- Gyakorlás könnyített feltételekkel 
- Gyakorlás mérkőzésszerű helyzetekben 

              
 
 
 
 
 
 
Eszközök: 

 
1. Technika: 

- A kapusjátékban alkalmazott technikai 
elemek célzott iskolázása, felnőtt 
színvonalon történő alkalmazása. 

 
 
2. Taktika: 

- A kapu előterébe érkező labdák 
hárításának sulykolása, elsősorban a 
rövidre érkezők. 

- Aktív ellenfél bevonása, mérkőzésszerű 
gyakorlás. 

- Uralom a büntetőterületen belül. 
- Gyors indítások 

 
3. Kondicionális alapok: 

- Aerob állóképesség fejlesztése. 
- A törzs izmainak fejlesztése 
- Dinamikus láberő fejlesztés, 
- Ruganyosság, hajlékonyság 

fejlesztés. 
 

 
⇒ Jó és célszerű megoldásokat választva 

képes legyen megakadályozni az 
ellenfél góllövését. 

 
⇒ A kapus képes legyen mindkét lábbal 

játékba avatkozni. 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

csapattal 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

védelemmel. 
 
⇒ Ismerje a labdarúgó játékszabályokat, 

különös tekintettel a kapusra 
vonatkozókat. 
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- Karók, bóják, gátak 
- Labdák,  
- Jelzőtrikók, 
- Kapusfelszerelés (kesztyű, mez, nadrág, 

sípcsontvédő) 
- Hordozható kapuk 

 
5. Mentális fejlesztés: 

- Kommunikáció a kapus és a játékos 
között. 

- Kommunikáció a kapus és az edző 
között. 

- Motiváció, maximális, tartós 
koncentráció 

- Mentális stabilitás, életvitel, táplálkozás, 
pihenés,kiegészítő sportok. 

 
 
VII.  VERSENY és JÁTÉKSZABÁLYOK Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:       A nagypályás verseny- és 
játékszabályok  
 

 
1.Sportfelszerelés, öltözék használata: 
 
2.Játékszabályok:  a FIFA és az 
International Football Association  Board  
hatályos szabálykönyve alapján 
 
 

 
  
              
 
 
 
 

 
1.  Sportfelszerelés, öltözék használata: 

a.)edzés: időjárásnak megfelelő 
sportfelszerelés.  (gumistoplis,  sport 
zokni, rövidnadrág,  mez, sípcsontvédő, 
jelzőtrikó, melegítő, széldzseki) 
 
b.)mérkőzés: gumistoplis,  sportszár, 
rövidnadrág, sípcsontvédő,  számozott 
mez. 

 
         2. Játékszabályok: 

a.) A játéktér 
b.) A labda 
c.) A játékosok száma 
d.) A felszerelés 
e.) A játékvezető 
f.) Az asszisztens 
g.) A mérkőzés időtartama 

 
Ismerjék és tudják alkalmazni: 
 

- A nagypályás verseny- és  
játékszabályokat, 

 
- az sportöltözék használatát, 

 
- a játékvezető utasításait, ítéleteit, 

 
- az ellenféllel szembeni 

sportszerűséget a    FAIR  
                  PLAY-t. 
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h.) A játék kezdete és újraindítása 
i.) A labda játékban és játékon kívül 
j.) Gól 
k.) Les 
l.) Szabálytalanságok és a 

sportszerűtlen viselkedés 
m.) Szabadrúgás 
n.) Büntető 
o.) Bedobás 
p.) Kirúgás 
q.) A mérkőzés győztesét 

meghatározó eljárások 
r.) A technikai zóna 
s.) A tartalék játékvezető 
t.) A játékvezető jelzései 
u.) A játékvezető asszisztens jelzései 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.  PSZICHOLÓGIA,  PEDAGÓGIA, 
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél: 
1. A labdarúgás, mint életforma 

megszilárdítása. 
2. Elkötelezett gyakorlás 

 
1. A labdarúgás választásának elősegítése 

egyéb alternatívákkal szemben 
Egyéni konzultációk. A megerősítések 
körültekintő alkalmazása. A választás 

 
⇒ Legyen  képes a sportággal kapcsolatos 

saját gondolatait – mint életformát – 
célkitűzésként értelmezni. 
⇒ Ismerje az önképzés, a gyakorlás 
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3. Egyéni képességfejlesztés 
 
 

lehetőségének biztosítása. 
2. A gyakorlások esetében a hangsúly 

teljes egészében áthelyeződik a játékról 
a feladatra.  
Minőségi és mennyiségi kívánalmaknak 
megfelelő edzés, mely magában foglalja 
az egyéni képességek fejlesztését és 
csapatszintű feladathelyzetek 
megoldását, mind elméletben, mind 
gyakorlatban.  

 
3. Egyéni képességfejlesztés 

                  Az előző pontban foglaltak 
kiegészíthetőek (amennyiben szükséges) 
mentális képességfejlesztéssel. 

csoportos és autodidakta motiváltságát. 
⇒ Legyen képes az instrumentális 

erkölcsösségre, az egyetemes etikai 
szabályok betartására. 
⇒ A labdarúgó játékrendszeri és taktikai 

tanulási tevékenységét jellemezze a 
képzeleti, valamint a konvergens és 
divergens gondolkodás. 
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12. évfolyam 

 

A labdarúgás tanulásának céljai a  12. évfolyamban 

• A maximális eredmények elérése bajnoki és tétmérkőzéseken. 
• A győznitudás és eredmény centrikusság kialakítása, megszilárdítása. 
• Az egyéni képességek, az egyéniség kibontakoztatása, fejlesztése. 
• A technikai-taktikai tudás maximális kihasználása, alkalmazása. 
• A mentalitás és a kondíció komplexitásának tökéletesítése. 
• A játékhelyzet megoldások készség szintű alkalmazása. 
• A tehetségek kiemelése a felnőtt keretbe. 
• A tantárgy formai és tartalmi tulajdonságainak magas szintű  ismerete és alkalmazása. 

 

 

 
       

 
 



I. KOORDINÁCIÓ Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 
Részei: 

1.Labda nélküli koordináció 
Cél:  

- Testrészek, végtagok helyzet, 
mozgás, irány és tér 
érzékelésének fejlesztése.  

- Kar- és lábmunka összhangjának 
kialakítása. 

- Testtartási rendellenességek 
megelőzése, kiküszöbölése 
kiszűrése. 

 
2.Labdás koordináció 

        
- Labdaérzékelés fejlesztése. 
- Lassú futás labdavezetés közben. 
-  

      Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, 
udvaron, pályán 

                (csoportosan és egyénileg). 
- Csoportosan edző,   testnevelő  

vezetésével,       irányításával 
     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 

1. Labda nélküli koordináció: 
A gazdaságos, hatékony futótechnika fejlesztése  szinten 
tartása: 
o A futó technika és a fizikai képességek viszonyának 

harmonizálása, összekapcsolása: 
- párhuzamos fejlesztés, 
- megnövekedett  képességek beépítése 
o Ruganyosság fejlesztése: 
-  szökdelések akadályok fölött 
� Ismétlés szám: 4x (6x – 8x) 
� Minimális pihenő: 1 – 1,5 perc 
érintő szökdelések: (kényszerítő helyzet) 
� ismétlés szám: 2x (4x – 6x) 
-  terheléses szökdelések: 
� (ts. 10 – 30 %-val) 
� Ismétlés szám: 2x (4x – 6x) 
-  egylábas szökdelések haladással és helyben 
� ismétlés szám: 8x – 10 x 
-  pár lépésről felugrások (fejelő gyakorlat) 
o Futó technikai képzés: 
-   futóiskola teljes skálája, 
Ellépő erő növelése (szökdelések), 
-  jelek közötti futás változó lépéshosszal és 

frekvenciával, 
-  ellenállásos futások, 
- minden erősítő jellegű gyakorlat után 75%-os laza futás 

(60-80 m), 
-  fokozó futások (hosszú gyorsítás, hosszú kiengedés), 
-  akadályfutás változó ritmussal (2-3-4-5 lépés). 
.. 

1.   Labda nélküli koordináció: 
- Legyenek képesek az ideg-izom 

koordinációs mozgások 
harmonizálására. 

- Váljanak alkalmassá a futó technikai 
általános fejlesztésre:  

              -  gyors és kitartó futás, 
lépésnyújtás-és rövidítés,  
              -  irány- és iramváltoztatás 
(fékezés, lassítás, gyorsítás 
              -  fartlek. 
- Váljanak képessé az agonista és az 

antagonista izmok működésének 
összehangolására. 

- Váljanak képessé az izmok és izületi 
szalagok feszítésére, nyújtására, 
lazítására (stretching). 

- Izomzatuk váljon képessé az 
általános erőfejlesztésre (heti 1-2 
alkalom) 

- Arányosan erősödjön és váljon 
képessé a felső testrész a labdarúgó 
futómozgások, mozdulatok, 
műveletek, párharcok leküzdésére, 
megvívására. 

- Egyenek képesek a megszerzett 
fizikai képességek beépítésére a futó 
technikába. 

 
 

 



 

 

 
 
       Eszköz: 

- bóják, zsámolyok, karók,  
5-ös labda 

o Fejlesztő gyakorlatok: 
- szubmaximális futások (40-80 m), 
- hosszú gyorsítások és kiengedések, 
- futóiskolák 
o Alsó végtag izületi mozgékonyságénak 

fejlesztése.  
o Ellazulási készség javítása: 

-  submax futások, 
- hosszú gyorsítások, 
- hosszú kiengedések, 
- könnyített feltételek 

o Stretching gyakorlatok. 
Labdás koordináció 
Két, három, négy vagy több játékos 
együttműködése – négyszög, téglalap és 
rombusz alakzatban – amelyben változtatni 
lehet az átadások irányát, a célpont 
megváltoztatásáig 
 

 
2. Labdás koordináció: 
 

- Ismerjék fel és tudják alkalmazni a 
labdás koordináció gyakorlásából 
adódó nagypályás csapat-és csapatrész 
együttműködések elemeit. 

- Legyenek képesek labdát – különböző 
sebességgel, tempóban - vezetni, 
átadni, váltani  különböző mértani 
alakzatokban, szélességben és 
mélységben 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. TECHNIKAI   KÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél:                 A megfelelő technikai elemek 
alkalmazása a mérkőzéseken a különböző 
játékhelyzetek megoldásaihoz. 
 

- Pozíciójátékok technikai elemei, melyek a 
mérkőzésekre készítik fel a játékosokat 

- Mérkőzésformák, melyek a mérkőzések 
lényeges mozzanatait tartalmazzák. 

 
 
Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
 
 
       Eszköz: 

- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók, 
- tornapadok (2m, 4 m) 
- rúgópalánk hordozható kapuk (2x1 m, 

3x2m, 5x2m, nagykapu) 
 
 
 

 
A technika oktatásának részei: 

 
A technikai tudás egyre sajátosabb lesz. Az 
egyéni technika részben igazodik a 
feladatköröknek, posztoknak megfelelő 
technikai-taktikai követelményekhez. Lassan 
kezd kialakulni a játékos technikai egyénisége 
játékstílusa. A technika csak a taktikával 
együtt fejleszthető (technikai-taktikai tudás). 
A támadó és a védekező stratégiák (taktikák) 
nagyobb súllyal jelentkeznek a mérkőzéseken 
és az edzéseken.  Igény van az egyéni 
technikai képzésre, de ez csak 
mérkőzésszerűen a Ta-Te-val együtt. 
 
Pl. a labdavezetés egzakt, tiszta technikai 
elemének  önmagában való gyakorlása, 
fejlesztése nem elegendő, de taktikai 
megoldásokkal  kedvező hatású: 

- labdavezetés a jobb oldal felé szabad 
teret nyit a bal oldalon, 

- labdavezetés a hátvéd felé szabad teret 
hagy az első vonalban. 

 
1. Labdabirtoklás: 
 

• Kapus, védők: átadások, rövid és hosszú 
indítások. 

• Középpályások: átadások, rövid és hosszú 
indítások, lövések, átlövések, fejelések, 

 
Legyen képes: 
 

- A pozíciójához, posztjához 
szükséges  tanult technikai 
elemek végrehajtására.  

- Egyéni technikai 
megoldásokra. 

- Kombinatív játékhoz 
szükséges technikai elemek 
alkalmazására, hasznosítására. 

 
1. Labdabirtoklás: 
 

a.)védők: 
- legyen képes 

alkalmazni a védekező 
eljárásokhoz,  és a 
labdakihozatalhoz szükséges 
technikai  elemeket, 
- átadások – rövid, 

hosszú indítások. 
b.)középpályások: 

- átadások – rövid, hosszú 
indítások, lövések –átlövés, 
fejelés – mélységből 
érkezés. 

c.)támadók: 
- legyen képes alkalmazni a 

támadáshoz, támadás 
befejezéshez szükséges 



 

 

mélységből érkezés. 
• Támadók: átadások, egyéni akciók, 

cselezés. 
 

2. Az ellenfél labdabirtoklás: 
 

• Kapus, védők: az ellenfél 
védőjátékosainak zavarása, szerelése 

• Középpályások: zavaró tevékenység, 
kitámadás színlelése, védő technika, 
blokkolás, mélységi átadások megelőzése 

 

technikai elemeket 
(cselezés, egyéni akciók, 
kapura lövések, végjáték) 

 
2.Ellenfél labdabirtoklása: 
 

a.)védők: 
- az ellenfél 

védőjátékosainak zavarása, 
szerelése 

b.)középpályások: 
- legyenek képesek 

alkalmazni a tanult zavaró 
tevékenységeket 
(kitámadás színlelése, 
váltás emberfogás,, 
blokkolás 

c.)támadók: 
- védekezési technikák – 

blokkolás, becsúszás, 
labdaszerzés letámadással, 
megelőző szerelés, fejelés 
– védő jelleggel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
III.  CSAPATJÁTÉK  KIALAKÍTÁSA Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  

 
Cél:    

- 4:4:2 elleni  felállási forma és 
játékrendszer tanulása. 

- A maximális teljesítmény elérése a 
bajnoki- és tétmérkőzéseken. 

- Az egyéniség kibontakozása 
(kiteljesedése) a csapatjátékban. 

  
 
1.Labdabirtoklás 

- az elmozgó játék elsajátítása, 
begyakorlása. 

- Támadás befejezés, végjáték 
- Kombinatív játék kialakítása 

 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 

- Területvédekezés, két és négy 
emberes vonal szerint 

- Labdacentrikus védekezés. 
- Letámadásból való labdaszerzés. 

 
 
Szervezés: 
                         

- Tornateremben, csarnokban, udvaron, 
pályán egyénileg és kis csoportokban. 

- Csoportosan edző,   testnevelő  
vezetésével,       irányításával. 
 

 
Az edzések felépítése és módszertani 
szempontjai: 
 
 
1. Labdabirtoklás: 

- Csapatrendezés, szervezés. 
-  
- Játék a győzelemért 
- A pozíciós és az ékjáték 

eredményességének növelése. 
- A mérkőzés megnyeréséhez való 

egyéni hozzájárulás 
- Egyéni képzés. 

 
2. Az ellenfél labdabirtoklása: 

- Csapatelrendezés, szervezés. 
- Csapatösszeállítás – a játékosok 

helyének kijelölése. 
- A kiadott feladatokra való 

koncentrálás. 
- A mérkőzés eredményeihez való 

egyéni hozzáállás. 
- Edzés, egyéni képzés posztok szerint 

 
 
3. Labdabirtoklás váltás: 

- A labdaelvesztés pillanatának 
felismerése. 

- A labdaszerzés pillanatának 

 
⇒ Az egyéni képességeknek és a 

csapattaktikai elképzeléseknek 
összhangban kell lenniük. 

 
⇒ Ismerje – és posztja szerint – tudja 

alkalmazni a 4:4:2-as alapfelállás és 
az ebből adódó játékrendszer 
alapelveit, taktikai alapelveit. 

 
⇒ Törekedjen a saját posztján 

egyéniséggé válni. 
 
⇒ Játékával legyen képes hozzájárulni a 

mérkőzés eredményes és „győzelemre 
játszó” megvívásához. 

 
⇒ Készség szintes ismerje a védekezési 

eljárásokat, a labdakihozatalt. 
 
⇒ Készség szinten ismerje a 

kontrajátékot. 
 
⇒ Készség szinten ismerje a 

labdabirtokló váltás utáni alapelveket, 
taktikai eljárásokat, 

 
⇒ Legyen képes az egyéni 

támadójátékra, kapura lövésre, 
támadás befejezésre. 



 

 

     Módszer: 
           1.  Bemutatás 
           2.  Gyakorlás 
           3.  Hibajavítás 
           4.  Ismétlés 
           5.  Alkalmazás 
  
 
       Eszköz: 

- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók 
- kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m, nagykapu: 

7.32x2.44) 
 
 
 
 

 
 
Játékban ajánlott szabályok és 
eszközméretek: 
-  A nagypályás játékszabályok 

érvényesek a FIFA és az International 
Football Association  Board  hatályos 
szabálykönyve alapján. 

- Hivatalos játékvezető 
 

felismerése. 
- Csapatfelelősség. 
- A játékosok speciális, egyéni 

képességeinek kihasználása. 
- Az egyéni érdekeknek a csapatérdek 

alá való rendelése. 
 
 
Játék : 

- Az 1:1 elleni párharc javítása. 
- Pozíciós játék gyakorlása 

létszámhátrányos, létszám azonos és 
létszám fölényes helyzetekben. 

- Védekezés hátrányos helyzetből 
- Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4:4, 6:6, 8:8  

ellen. 
- Vonaljátékok. 
- 11:11 elleni játék 2 kapura kapussal 

 

 
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni a statikus 

helyzetek (szöglet, szabadrúgás, 
bedobás, 11-es) tanult elemit, 
alapelveit. 

 
⇒ A tanult ismeretek alapján váljon 

képessé az egyéni és együttes 
támadások befejezésére. 

 
⇒ Legyen kiegyensúlyozott 

teljesítménye, teljesítőképessége  a 
mérkőzések alatt. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

IV. KONDICIONÁLÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:    

1. Erőfejlesztés (hasznos izomtömeg 
növelése). 

2. Aerob kapacitás fejlesztése. Anaerob 
lactacid és anaerob alactacid 
állóképesség fejlesztés. 

3. Dinamikus láberő-fejlesztés. 
4. Ellazulási  készség fejlesztése 

(stretching) 
5. Regenerációs képességek fejlesztése. 

 
 
Módszerek: 
 

- Direkt módszerek 
- Indirekt módszerek 

 

 
A pálya méretei miatt az edzéseken nagyobb 
figyelmet kell fordítani a kondicionális 
képességek fejlesztésére. Meghosszabbodnak a 
különböző gyakorlatok, játék és mérkőzésformák 
időtartamai – növelve ezzel a terhelést – melyeket 
később valós mérkőzéshelyzetek között 
gyakorolnak a játékosok. 

 
1.)Erőfejlesztés (általános): 

- Felülések (terheléssel is) talajon és 
ferdepadon 

- Lábemelések (talajon és bordásfalon) 
- Húzódzkodások 
- Nyakból nyomás 

 
2.)Aerob kapacitás fejlesztése. Anaerob 
lactacid és anaerob alactacid állóképesség 
fejlesztés:  
 

a.   Aerob kapacitás színvonala függ: 
- VO2 max. értékétől, 
- Kapillarizáció mértékétől, 
- Energia nyerési folyamatok 

hatékonyságától 
- Futó technika gazdaságosságától 

 
 
 

                b.   Gyakorlatok: 
h. tartós futás állandó sebességgel 

 
Legyenek képesek: 
 

- tartós állóképességi teljesítményre 
a mérkőzéseken, 

- növekvő iramban ill. erőkifejtéssel 
- játékban, versenyben, 
csapatjátékban, egyéni 
tevékenységben -  tartósan 
különböző ügyességi, technikai és 
koordinációs tevékenységeket 
végezni, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(15-40 perc) 
i. váltakozó sebességű futás (10-20 

perc) 
j. résztávos futás (4-8 km) 

i. 130-as pulzus (regenerálás) 
ii.  150-es pulzus (szinten 

tartás) 
iii.  170-es pulzus fejlesztő 

hatás 
 

         c. Anaerob lactacid állóképesség: 
                - 10 – 50 mp. 
                - a tejsav felgyülemlése a 
labdarúgóknál nem  
                   jellemző ! 
 
         d . Anaerob  alactacid állóképesség: 
                -  felgyorsítások 15-20x (20-40 m) 
                -  ismétléses résztávok 12x16x 
(3050m) 
                -  2-4 fős csoportokban játék 
figurák, ahol a futás  
                   Dominál, 
                 -  javasolt pihenők (30 mp – 1perc) 
 
3.)Dinamikus láberő-fejlesztés 

- Szökdelések páros és váltott lábon 
- Ellenállásos futások 

 
4.)Ellazulási  készség fejlesztése: 

- stretching 
 

Fejlődjön: 
- a VO2 max. értéke, 
- a kapillarizáció mértéke, 
- az energianyerési folyamatok 

hatékonysága, 
- a futó technika gazdaságossága 

 
 
Sportantropometriai, és mérkőzés élettani, 
fizikai, taktikai teljesítményének műholdas 
navigációs, telemetrikus mérése. A 
labdarúgót minősítő bizonyítvány kiadása. A 
játékosok követéses vizsgálatait egy 
számítógépes mágneskártyás rendszeren 
kellene tárolni a pályafutása során. Így 
lehetne a fejlődést követni, megoldani az 
adatvédelmet, a szakmát előrevivő 
statisztikákat, elemzéseket elvégezni. 



 

 

Módszerek: 
 

1. Direkt módszerek 
- maximális sebességű futások (10-60 

m) 
- jó technika,  
- pihent állapot, magas koncentráció 

5. Indirekt módszerek 
- Növelni a láb dinamikus erejét 
- Javítani a futótechnikát, 
- Nyújtani-lazítani az izmokat és 

szalagokat. 
 
 

V.  MENTALITÁS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:     Az egyéni   mentalitás kialakítása 
 

1. A sportág identitása, arculata 
 
2. Foglalkozások, edzések rendjének, 

szabályainak kialakítása 
 
3. Tornák, mérkőzések pozitív 

mentalitásának kialakítása 
 
4. Szempontok a gyermekekkel 

foglalkozó, foglalkozásokat, edzéseket, 
órákat tartó testnevelőknek, edzőknek:   

 
Módszer:        „Az igazi győztesek nem 
születnek, hanem  

 
1.)A sportág identitása, arculata: 

- A futball-pályafutással kapcsolatos 
lehetőségek átlátása, 

- Egyéni célkitűzések, sportági 
életpályamodell kialakítása. 

 
2.)Foglalkozások, edzések rendjének, 
szabályainak kialakítása : 

- A technika, taktika, mentalitás és a 
kondició komplexitásának 
tökéletesítése, 

- a társas kölcsönhatás és társas 
befolyásolás, 

- az agresszió és a stressz a 
labdarúgásban, 

- az ifjúkori életkori sajátosságok, 

 
Alakuljon ki a tanulókban,játékosokban : 
 
� Az eredményesség igénye, 

 
� a győztes mentalitás, 

 
� labdarúgó pályafutással kapcsolatos 

lehetőségek átlátása, 
 
� az ellenfél mentalitásának 

felismerése,, 
 
� az eredményesség és a tudatosság, 

 
� a helyi és az ország labdarúgóinak, 

hagyományainak tisztelete, 



 

 

                         azzá  válnak !” 
 

1. Beszélgetés 
2. Formálás 
3. Motiválás 
4. Oksági és attribuciós hatások, 
5. Pozitív internalizáció és meggyőzés 
6. Egyéni, személyes ráhatás 
7. Közösségfejlesztés, társas identitás 
8. Személyes példamutatás, 

modellkövetés 
9. Pedagógiai, pszichológiai, biológiai  

ismeretek és azok alkalmazása 
 
Segédeszközök: 

1. flipchart tábla 
2. faliújság 
3. oktatófilmek 
4. projektor és egyéb multifunkcionális 

eszközök, segédanyagok. 
 

egészségügyi szokások ismerete, 
- önállóság kialakítása pályán és pályán 

kívül, 
- dopping, drog, alkohol, dohányzás  és 

egyéb pszichoaktív szerek káros 
hatásainak ismerete. 

 
3.)Bajnoki és kupamérkőzések  pozitív 
mentalitásának kialakítása : 

- Az ellenfél mentalitásának felismerése, 
- A csapattárs erényeinek, tudásának és 

hibáinak elfogadása, 
- önkritika, 
- eredményesség, tudatosság, a 

„győztes”  mentalitás kialakítása, 
- a csapatépítés mechanizmusának 

elsajátítása,,  
 
4.)Javasolt szempontok a gyermekekkel 
foglalkozó, foglalkozásokat, edzéseket, órákat 
tartó testnevelőknek, edzőknek:   

- Szakmai felkészültség, 
- A társas viselkedés intuitív szokásai, 

problémái, 
- Az ifjúkor  szexualitás egyéni, társas, 

csoportközi problémái és pedagógiai, 
pszichológiai és biológiai háttere, 

- Az agresszió és a stressz sportági és 
társadalmi kérdései, 

- A labdarúgó életpálya, életszemlélet 
kialakítása, 

- Az egészséges, erkölcsileg hiteles 

 
� a sportág szeretete, az iskola és a 

társak szeretete, 
 
� az ellenféllel szembeni sportszerűség, 

 
� legyenek képesek az önkritikára és az 

önvizsgálatra. 
 
� ismerjék fel az ellenféljátékosainak 

viselkedésmódját. 
 
� Önállóak legyenek a pályán és a 

pályán kívül egyaránt. 
 
� Adott esetben vállaljanak anyagi 

felelőséget. 
 



 

 

életszemlélet, az európai gondolkodás 
kialakítása.. 

 
 
 
 

VI.  KAPUSKÉPZÉS Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:        

- A bajnoki és a tétmérkőzések 
eredményes megvívása 

- A koordinációs elemek aprólékos 
tökéletesítése, harmonizálása. 

 
 

A technikai oktatás szakaszai: 
- Előkészítő gyakorlatok 
- Bemutatás, bemutattatás 
- Magyarázat 
- Rávezető gyakorlatok 
- Gyakorlás könnyített feltételekkel 
- Gyakorlás mérkőzésszerű helyzetekben 

              
 
 
 
 
 
 
Eszközök: 
 

- Karók, bóják, gátak 

 
1. Technika: 

- A kapusjátékban alkalmazott technikai 
elemek célzott iskolázása, felnőtt 
színvonalon történő alkalmazása. 

 
 
2. Taktika: 

- A kapu előterébe érkező labdák 
hárításának sulykolása, elsősorban a 
rövidre érkezők. 

- Aktív ellenfél bevonása, mérkőzésszerű 
gyakorlás. 

- Uralom a büntetőterületen belül. 
- Gyors indítások 

 
3. Kondicionális alapok: 

- Aerob állóképesség fejlesztése. 
- A törzs izmainak fejlesztése 
- Dinamikus láberő fejlesztés, 
- Ruganyosság, hajlékonyság 

fejlesztés. 
 
5. Mentális fejlesztés: 

- Kommunikáció a kapus és a játékos 

 
⇒ Jó és célszerű megoldásokat választva 

képes legyen megakadályozni az 
ellenfél góllövését. 

 
⇒ A kapus képes legyen mindkét lábbal 

játékba avatkozni. 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

csapattal 
 
⇒ Képes legyen együttműködni a 

védelemmel. 
 
⇒ Ismerje a labdarúgó játékszabályokat, 

különös tekintettel a kapusra 
vonatkozókat. 

 
 
 
 



 

 

- Labdák,  
- Jelzőtrikók, 
- Kapusfelszerelés (kesztyű, mez, 

nadrág, sípcsontvédő) 
- Hordozható kapuk 

között. 
- Kommunikáció a kapus és az edző 

között. 
- Motiváció, maximális, tartós 

koncentráció 
- Mentális stabilitás, életvitel, 

táplálkozás, pihenés, kiegészítő sportok. 
 
 
VII.  VERSENY és JÁTÉKSZABÁLYOK  Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK  
 
Cél:       A nagypályás verseny- és 
játékszabályok  
 

 
3. Sportfelszerelés, öltözék használata: 
 
4. Játékszabályok:  a FIFA és az 

International Football Association  
Board  hatályos szabálykönyve 
alapján 

 
 

 
  

 
1.  Sportfelszerelés, öltözék használata: 

k. edzés: időjárásnak megfelelő 
sportfelszerelés.  (gumistoplis,  sport 
zokni, rövidnadrág,  mez, 
sípcsontvédő, jelzőtrikó, melegítő, 
széldzseki) 

 
l. mérkőzés: gumistoplis,  sportszár, 

rövidnadrág, sípcsontvédő,  
számozott mez. 

 
         2. Játékszabályok: 

a.) A játéktér 
b.) A labda 
c.) A játékosok száma 
d.) A felszerelés 
e.) A játékvezető 
f.) Az asszisztens 
g.) A mérkőzés időtartama 
h.) A játék kezdete és újraindítása 
i.) A labda játékban és játékon kívül 

 
Ismerjék és tudják alkalmazni: 
 

- A nagypályás verseny- és  
játékszabályokat, 

 
- az sportöltözék használatát, 

 
- a játékvezető utasításait, ítéleteit, 

 
- az ellenféllel szembeni 

sportszerűséget a    
FAIR  

                  PLAY-t. 
 



 

 

j.) Gól 
k.) Les 
l.) Szabálytalanságok és a 

sportszerűtlen viselkedés 
m.) Szabadrúgás 
n.) Büntető 
o.) Bedobás 
p.) Kirúgás 
q.) A mérkőzés győztesét 

meghatározó eljárások 
r.) A technikai zóna 
s.) A tartalék játékvezető 
t.) A játékvezető jelzései 
u.) A játékvezető asszisztens jelzései 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.  PSZICHOLÓGIA,  PEDAGÓGIA, 
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Tematikus tananyag és tanulási program KÖVETELMÉNYEK 

 
Cél: 
1. A labdarúgás, mint választási lehetőség 

biztosítása 
2. Elkötelezett gyakorlás 
3. Egyéni képességfejlesztés 

 
 

 
1. A labdarúgás választásának elősegítése 

egyéb alternatívákkal szemben 
Egyéni konzultációk. A megerősítések 
körültekintő alkalmazása. A választás 
lehetőségének biztosítása. 

2. A gyakorlások esetében a hangsúly 
teljes egészében áthelyeződik a játékról 

 
⇒ Legyen  képes a sportággal 

kapcsolatos saját gondolatait – mint 
életformát – célkitűzésként értelmezni. 
⇒ Ismerje az önképzés, a gyakorlás 

csoportos és autodidakta motiváltságát. 
⇒ Legyen képes az instrumentális 

erkölcsösségre, az egyetemes etikai 



 

 

a feladatra.  
Minőségi és mennyiségi 
kívánalmaknak megfelelő edzés, mely 
magában foglalja az egyéni képességek 
fejlesztését és csapatszintű 
feladathelyzetek megoldását, mind 
elméletben, mind gyakorlatban.  

3. Egyéni képességfejlesztés 
Az előző pontban foglaltak 
kiegészíthetőek (amennyiben 
szükséges) mentális 
képességfejlesztéssel. 

 

szabályok betartására. 
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SAKK 
 

Évfolyam: 1-2. 6-8 évesek Korcsoport: U8 
 
Célok:  
 

• Az alapvető cél a későbbi sakkozói pálya megalapozása, tehát az alapvető ismeretek, 
készségek magas színvonalú átadása, a megalapozás. A gyerekek egy részénél a 
sakkjátékot nulláról kell tanítani, és sokszor ez a kedvezőbb, mivel nem kell rossz 
beidegzések ellen harcolni. 

• A periódus végére el kell jutni oda, hogy a gyerek barátságos és egyszerűbb 
versenyjátszmákat korrektül le tudjon játszani úgy, hogy lépései logikusak, ésszerűek 
legyenek. 

• Már az első pillanattól fogva kezdeményező, harcos, dinamikus, taktikus sakkot kell 
tanítani, mert a gyerekek ebben lelik örömüket, ez adja nekik a sikerélményt. Emellett 
a stratégai alapokat is itt kell megadni, de nagyon óvatosan, egyszerűen, az életkori 
sajátosságokra mindig tekintettel.  

• A sakktanításnak mindig együtt kell járnia a gyakorlással, a játékkal, később a 
versenyzéssel. Semmilyen ismeret ne legyen papírízű. Ezért (és azért is, mert olvasni 
is menet közben tanulnak meg) az írással járó sakktanítási formákat ebben a 
korosztályban még nem alkalmazzuk. 

• A sakkozás alapvetően egyéni sportág, bár a csapatverseny is fontos. Az edzések 
jelentős része is egyéni edzés, bár a csoportos edzésnek is megvan a maga fontos 
szerepe. Az egyéni fejlődési ütem viszont különböző gyerekeknél nagyon eltérő lehet. 
Ezért természetes, hogy a tantervet rugalmas, alkotó módon kell alkalmazni, és az 
adott gyerek szükségleteinek megfelelően a témakörök átcsoportosíthatóak, 
felcserélhetők. 

   
 
 
 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 
 
A sakkjáték alapjai: 
 
A sakktábla 
A mezők száma, színe 
A vonalak 
A sorok  
Az átlók 
A bábok neve, helye 
Az alapállás 

 
A sakktáblát és a figurákat 
mindig korrektül állítsa fel. 
 
Sajátítsa el, alkalmazza 
helyesen a lépéseket és az 
ütéseket.  
 
Pontosan ismerje és 
alkalmazza a sáncolás és a 

 
A gyereke egy része az 1-2. 
osztályos tananyagot már 
fiatalabb korában 
megtanulta. Ebben az esetben 
– az egyéni képzés 
keretében, alapos ismétlés 
után – a tananyagot 
magasabb szintről kell 
elkezdenie elsajátítani. 
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A bábok lépésmódja 
Az ütés 
Különleges lépések: a 
sáncolás, a menetközbeni 
ütés, a gyalogátváltozás 
A sakkadás 
A sakkjátszma célja: a matt 
A patt 
Egyéb játszmabefejezések 
A sakkjátszma lefolyása 
 
Technikai alapok: 
 
Mattképek 
Egylépéses mattok 
Egyszerűbb kétlépéses 
mattok 
Mattadás vezérrel 
Mattadás bástyával 
Mattadás két futóval 
A gyalogbevitel 
Az oppozíció 
Egyszerűbb 
gyalogvégjátékok 
 
A sakkgondolkodás alapjai 
 
A terv fogalma egyszerűen 
Készítsünk tervet! 
Az ellenfél tervének 
felismerése 
A jó lépés megtalálásának 
módja (elemi szinten) 
Az állásértékelés alapjai 
A király biztonsága 
A támadás 
A védekezés 
 
 
A sakktaktika alapjai 
 
A kombináció 
A kötés 
Az elterelés 
A villák 
Alapsori mattkombinációk 
Egyéb taktikai motívumok 
100 egyszerű kombináció  
 
A pozíciójáték alapjai 

gyalogátváltozás szabályait. 
 
Legyen képes az egylépéses 
mattot beadni. Ismerje fel, ha 
mattot kapott. 
 
Ismerje fel a pattot. 
 
Tudjon vezérrel, bástyával és 
két futóval mattot adni a 
csupasz királynak. 
 
Tudja alkalmazni a 
gyalogvégjátékok 
alapszabályait, elsősorban az 
oppozíciót. 
 
Képes legyen egy adott 
állásban egyszerű tervet 
kigondolni és azt szóban 
tömören kifejteni. 
 
Az ellenfél lépése után képes 
legyen gondolkozni azon, 
hogy ellenfelének mi a terve, 
a szándéka. 
 
Lépéseit gondolja át, ne 
húzzon azonnal, gondolkodás 
nélkül. 
 
Felszólításra képes legyen az 
állás alapvető értékelésére. 
 
Játszmáiban gondoljon 
királyának biztonságára. 
Képes legyen kihasználni az 
ellenfél királyának 
bizonytalan helyzetét. 
 
Ismerje fel és alkalmazza a 
kombinációs motívumokat. 
Legyen képes egyszerű 
kombinációk megfejtésére. 
 
Értse meg és játszmáiban 
próbálja alkalmazni a 
pozíciójáték alapjait. 
 
Játssza elfogadhatóan a 
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A gyalogszerkezet 
Gyenge gyalog 
Izolált gyalog 
A centrum 
Erős pontok, gyenge pontok 
A tisztek aktivitása 
Fejlődés, fejlődési előny 
 
 
A megnyitás alapjai 
 
Megnyitási célok 
A centrum elfoglalása 
A király biztonságba 
helyezése 
A tisztfejlesztés alapjai 
A megnyitások áttekintése 
alapszinten 
Választott megnyitások 
tanulmányozása 
 
A végjáték alapjai 
 
A végjáték fő szabályai 
100 gyalogvégjáték 
Egyszerűbb 
bástyavégjátékok 
Egyszerűbb vezérvégjátékok 
Egyszerűbb könnyűtiszt 
végjátékok 
 
A sakkversenyzés 
 
A játszmajegyzés 
A sakkóra 
A versenyek fajtái 
A villámjáték 
A rapid 
A lassú időbeosztású játék 
A svájci verseny és a 
körverseny 
Internetes sakkozás 
A sakkozó viselkedési 
szabályai 
 

megnyitást. Saját 
megnyitásait ismerje meg 
legalább 1500-as szinten. 
 
Legyen képes felismerni és a 
szükséges idő alatt 
átgondolni, mi a teendője egy 
adott végjátékban. 
 
Legyen képes egy szabályos 
barátságos sakkjátszma, a 2. 
évfolyam végéig pedig egy 
rapid vagy lassú 
időbeosztású versenyjátszma 
lejátszására. 
 
A 2. év végéig legyen túl 
legalább 100 barátságos vagy 
versenyjátszma lejátszásán. 
 
Legyen képes a játszma 
olvasható lejegyzésére. 
 
Tudjon sakk-könyvet és 
sakkcikkeket olvasni. 
 
Legyen tisztában a lehetséges 
játszmabefejezésekkel, és a 
legfontosabbakat tudja 
alkalmazni. 
 
Jusson el odáig, hogy a 
reménytelen állást feladja. 
 
Játszma előtt és után fogjon 
ellenfelével kezet, tartsa be a 
legfontosabb viselkedési 
szabályokat. 
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Évfolyam: 3-4. 9-10 évesek Korcsoport: U10 
 
Célok:  
    

• Ebben a nagyon fogékony életkorban kell elsajátítani a sakkstratégia és a sakktaktika 
alapjait. Továbbra is a gyakorlat, az állandó játék, a kipróbálás az elsődleges, de most 
már jelenjen meg a rögzítés, az írásbeliség igénye. A számítógépes lehetőségeket 
kapcsoljuk be az oktatásba.  

• Még mindig a taktika oktatása legyen az elsődleges, a kombinációs látásnak ki kell 
alakulnia a 4. évfolyam végére. Egyre nagyobb szerepet kell kapnia a fejben történő 
változatszámításnak. Ugyanakkor a pozíciójáték alapjait is ebben a két évben rakjuk 
le. 

• Alapvetően a helyes, önálló alkalmazás a célunk, de az alapvető fogalmakat már meg 
is kell tudni nevezni. 

• A periódus végére követelmény az 1700 körüli játékerő elérése. A 
legkiemelkedőbbek természetesen ezt messze túlszárnyalják, ez a mindenkire 
vonatkozó cél. 

• Mindezeket úgy kell megvalósítani, hogy a gyerek kedve, lelkesedése megmaradjon, 
a tanulnivalók ne vegyék el a kedvét a sakkozástól. 

 
 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 
 
Sakktaktika 
 
100 kombináció az 1-2. 
évfolyamon tanult témákra 
A kettős támadás 
A felfedett támadás 
A ráterelés 
Az elzárás 
A figurák túlterheltségén 
alapuló kombinációk 
A közbeiktatás 
Pattfészek-kombinációk 
100 kombináció a fenti 
témákra 
 
Pozíciójáték 
 
Nyílt állás, zárt állás 
A centrumtípusok 
A centrum hiánya 
A nyílt és félig nyílt vonalak 
Az alapsor gyengesége 
A futópár 
A huszárpár 
A gyalogcsere 

 
Tudjon szabályos, sportszerű 
és sakkszerű barátságos és 
versenyjátszmát játszani 
villám-, rapid és lassú 
időbeosztásban.  
 
Legyen képes önállóan a 
játszma korrekt jegyzésére. 
 
Játszmalapját legyen képes 
visszaolvasni. 
 
Edzői irányítással ki tudja 
elemezni játszmáját, a 
tanulságokat rögzíteni. 
 
Ismerje és alkalmazza a fő 
taktikai motívumokat. 
Ismereteiről rendszeres 
fejtőversenyeken adjon 
számot. 
 
Tudatosan alkalmazza a 
pozíciójáték alapelveit. Ne 

 



 5 

A tisztek cseréje 
 
A sakkstratégia dinamikus 
tényezői 
 
A figurák aktivitása (emelt 
szinten) 
A kezdeményezés 
Tempóelőny, tempóhátrány 
Mikor cseréljünk és mikor 
ne? 
Támadás 
A támadás feltételei 
Támadás a középen maradt 
király ellen 
Támadás a rövidsánc ellen 
Támadás a hosszúsánc ellen 
Támadás a rosszul álló figura 
ellen 
Támadás a gyenge gyalog 
ellen 
A védekezés alapjai 
 
Technika 
 
Mattadás huszárral és futóval 
A mattháló 
A menet közbeni ütés 
gyakorlati jelentősége 
Vezér a bástya ellen 
 
 
 
Változatszámítás 
 
A változatszámítás 
jelentősége 
A változatszámítás 
módszerei 
100 alapszintű számítási 
gyakorlat (fejben) 
 
 
A végjáték 
 
A király szerepe a 
végjátékban 
Az idő szerepe a végjátékban 
A gyalogok mennyisége és 
minősége 

lépjen gyakran pozícióellenes 
lépéseket. 
 
Törekedjék aktív, támadó, 
kezdeményező sakkra. Képes 
legyen az ellenfél súlyos 
fejlődési hibáinak 
kihasználására, a gyenge 
királyállás elleni támadás 
indítására. 
 
Szükség esetén tudjon 
védekezni. 
 
Legyen képes fejben 3-4 
lépéses változatok 
kiszámítására. 
Versenyjátszmáiban 
törekedjék a várható változat 
kiszámolására. 
 
Ismerje és tudja alkalmazni a 
legnehezebb lépésfajtát, a 
menet közbeni ütést. 
 
Ismerje és alkalmazza a 
végjátékok főbb alapelveit. 
Képes legyen a fölényes 
végjátékok megnyerésére. 
 
Ismerje meg alapszinten a 
megnyitások nevét és a 
megnyitások teljes 
spektrumát. 
 
Saját megnyitásait edzői 
segítséggel dolgozza ki, 
rögzítse és tanulja meg 
legalább 1700-as szinten. 
 
Legyen képes edzői 
segítséggel felkészülni egy-
egy játszmára, illetve 
versenyre. Verseny előtt és 
alatt éljen fokozottan 
egészséges életmódot. 
 
Ismerje meg a sakktörténet 
alapjait, a múlt és a jelenkor 
legnagyobb sakkozóinak 
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A végjátékok taktikája 
100 középszintű 
gyalogvégjáték 
50 középszintű 
bástyavégjáték 
25 középszintű vezérvégjáték 
25 középszintű könnyűtiszt 
végjáték 
Néhány alapvető vegyes 
végjáték 
 
A megnyitás 
 
A megnyitások teljes 
spektrumának áttekintése 
A megnyitások elnevezése 
A spanyol megnyitás 
A vezércsel 
A cseljátékok 
A választott megnyitások 
kidolgozása és rögzítése 
A megnyitási adatbázisok 
használata 
 
A felkészülés 
 
Felkészülés egy játszmára 
Felkészülés egy versenyre 
A számítógép szerepe a 
felkészülésben 
A saját játszma elemzése 
Életmód a verseny alatt 
 
Sakktörténet 
 
A sakkozás eredete 
A sakkozás hőskora 
A magyar sakkozás kezdetei 
A világbajnokok neve és 
egy-egy játszmája 
A jelenkor nagy sakkozói 
A leghíresebb sakk-könyvek 
A legfontosabb sakkújságok 
A nagy versenyek online 
közvetítése 
A régió sakkélete 
 

nevét. 
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Évfolyam: 5-6. 11-12 évesek Korcsoport: U12 
 
Célok: 
 

• Ebben a korban kezdődhet meg a komoly elméleti képzés, a sakkstratégia magas 
szintű elsajátítása. Emellett természetesen folyamatosan tovább kell foglalkozni a 
változatszámítással és a taktikával, folyamatosan számítási feladatokat végezni és 
kombinációkat fejteni. 

• Új elemként jelentkezik a komoly, elvi igényű állásértékelés és tervkészítés. Ekkor 
kezdjük meg az ismerkedést a sakktörténet klasszikusaival, kiemelkedő játszmáikkal. 

• A tanulási folyamatban egyre nagyobb helyet kell kapnia a számítógépes sakknak, a 
megnyitási adatbázisoknak és az elemzőprogramoknak, anélkül azonban, hogy ezek 
helyettesítenék az önálló gondolkodást. 

• A periódus végére versenyzőként legalább 1900-as szintet kell elérnie. 
 

 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 
 
Sakkstratégia 
 
Az állásértékelés jelentősége 
Az anyagszempontú 
értékelés 
Értékelés a fejlődés 
szempontjából 
A király helyzetének szerepe 
az állásértékelésben 
A szerkezet szerepe az 
állásértékelésben 
A tér szerepe az 
állásértékelésben 
A figurák elhelyezésének és 
erejének szerepe az 
állásértékelésben 
A konkrétumok  
Az állásértékelés lélektani 
vonatkozásai 
 
A tervkészítés szerepe, 
jelentősége 
Terv a megnyitásban  
Terv a középjátékban   
Terv a végjátékban  
A stratégiai vonal felvázolása 
A fő vonalak lebontása 
részletekre 
A terv végrehajtása, a 
végrehajtás időzítése 

 
Legyen képes egy kevés 
edzői segítséggel az állás 
részletes, szó- és írásbeli 
értékelésére. 
 
Az állásértékelésben legalább 
3-4 szempontot tudjon 
érvényesíteni. 
 
Játszmáiban folyamatosan 
törekedjen az állás 
értékelésére. 
 
Játékában mutatkozzék meg 
a tervszerűség. Terveit egy 
kevés edzői segítséggel 
legyen képes szóban és 
írásban egyaránt kifejteni. 
 
Folyamatosan fejtsen 
kombinációkat, vegyen részt 
fejtőversenyen. A nehezebb 
kombinációkat is fejtse meg 
önállóan. 
 
Folyamatosan gyakorolja a 
változatszámítást, speciális 
állásokban legyen képes 8-10 
lépéspárt előre számolni. 
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A helyes lépéssorrend 
megtalálása 
 A terv módosítása, a 
rugalmas tervkészítés 
A hibás terv elvetése 
Az ellenfél tervének kutatása, 
felismerése 
A kétfajta gondolkodási idő 
(amikor te jössz lépésre, és 
amikor az ellenfél) 
A tervkészítés módosítása a 
gondolkodási idő 
függvényében 
Taktikai elemek beillesztése 
a tervbe 
Taktikai motívumok kutatása 
A terv értékének és a 
végrehajtás színvonalának 
kapcsolata 
Írásos elemzés készítése 
 
Sakktaktika 
 
100 kombináció az eddig 
tanult taktikai motívumokra 
Az elzárás 
A rombolás 
A kulcsmező felszabadítása 
A taktikai blokád 
Röntgentámadás 
Menekülés örökös sakkal 
100 emelt szintű kombináció 
 
Változatszámítás 
 
A tanult számítási módszerek  
áttekintése 
A lépésjelöltek 
Hol hagyjuk abba a 
számítást? 
Számítás és intuíció 
Emberi és gépi számítás 
Hogyan lehet fejleszteni a 
számítási képességet? 
Az egyéni számítási mód 
kiválasztása 
Tipikus számítási hibák 
Számítási gyakorlatok  
 
Megnyitás 

Megnyitási repertoárját edzői 
segítséggel tudatosan állítsa 
össze, rögzítse, tanulja meg 
és folyamatosan fejlessze. 
 
Saját megnyitásait dolgozza 
ki, rögzítse és tanulja meg 
legalább 1900-as szinten. 
 
Ismerje meg és folyamatosan 
használja a megnyitási 
adatbázisokat és az 
elemzőprogramokat. 
 
Fejlessze tovább végjátékbeli 
készségeit. Mélyüljön el a 
bástyavégjátékok világában. 
 
Ismerje meg a nagy sakkozók 
klasszikus játszmáit. Legyen 
képes a sakktörténet 25 
kiemelkedő játszmájának a 
felismerésére. 
 
Ismerje meg és alkalmazza a 
FIDE-versenyek szabályait. 
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A repertoár 
A megnyitások 
összehangolása 
A megnyitásválasztás 
szempontjai 
A megnyitások 
kidolgozásának és 
rögzítésének módszertana 
A megnyitás, a változat és az 
alváltozat 
A szakirodalom használata 
Az adatbázisok emelt szintű 
használata 
A megnyitás megtanulásának 
módszerei 
A megnyitások kipróbálása 
A megnyitási változat 
elvetése 
 Az újítás 
 
Végjáték 
 
Elmélyülés a 
bástyavégjátékok világában 
100 bástyavégjáték 
A többi végjátéktípus 
gyakorlása összesen 100 
példával 
 
Sakk-kultúra, sakktörténet 
 
Steinitz, Lasker, Capablanca, 
Aljechin, Botvinnik, Euwe,  
Szmiszlov, Tal, Petroszjan, 
Keres, Bronstein, Szpasszkij, 
Fischer, Karpov, Kaszparov, 
Maróczy Géza és Portisch 
Lajos életműve és válogatott 
játszmái 
A legfontosabb hazai és 
külföldi sakk-kiadványok 
 
Számítógépes sakk 
 
A számítógépes sakk helye 
és szerepe 
A chessbase 
A Fritz 
A Rybka 
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Játék- és versenyszabályok 
A FIDE versenyszabályainak 
megismerése 
A döntetlen igénylése 
A játszmalap helyes vezetése 
A sakkórával összefüggő 
kérdések 
A bíró szerepe 
A svájci rendszer 
sajátosságai 
Szabályalkalmazási 
gyakorlatok 
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Évfolyam: 7-8. 13-14 évesek Korcsoport: U14 
 
Célok: 
 

• Az előző periódusokban lerakott alapokon most már magas szintű elméleti képzést 
nyújthatunk. A pozíciójáték és a sakkstratégia más fejezeteinek részletes 
áttekintésével kialakítjuk a mesteri, nagymesteri szint eléréséhez szükséges modern, 
tudományos sakkszemléletet. Természetesen továbbra is rengeteg gyakorlati példával, 
sok játékkal, cseppet sem papírízűen tesszük mindezt. 

• A stratégiai tudás csak akkor ér valamit, ha továbbra is megvan, sőt javul a taktikai 
készenlét. Ezért folyamatos a változatszámítás és a kombinálás jelenléte az oktatási 
folyamatban. 

• A megnyitási repertoár kialakításának egyre nagyobb a jelentősége, egyre nagyobb 
időráfordítást igényel. 

• A sakktanulást folyamatos és egyre magasabb szintű versenyzésnek kell 
kiegészítenie. A periódus végére a tanulóknak legalább 2000-es játékerővel kell 
rendelkezniük. 

 
 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 
 
Pozíciójáték haladó szinten 
(a már tárgyalt témák 
bővitett, magasabb szintű 
feldolgozása és új 
témakörök)  
 
Nyílt állás, zárt állás  
A gyalogszerkezet 
A gyalogcentrum 
A gyalogcentrum hiánya 
Centrumáttörés 
A gyenge gyalogok 
Az izolált gyalog 
Függő gyalogok 
A gyenge pontok 
A gyaloglánc problémái 
A minoritástámadás 
A kamikáze (előretörő)-
gyalog 
A vezérszárnyi gyalogtöbblet 
A szabadgyalogok szerepe a 
közép-és a végjátékban 
A blokád 
A gyalogcsere 
A nyílt és a félig nyílt 
vonalak 

 
Ismerje meg és alkalmazza 
játszmáiban a pozíciójáték 
alapelveit, szabályait. Képes 
legyen az adott pozíció 
verbális értékelésére. 
 
Fordítson egyre nagyobb 
figyelmet a sakkjáték 
dinamikus tényezőire. 
Játszmáiban tudja a döntő 
álláselőnyt érvényesíteni. 
 
Hátrányos állásokban 
játsszon szívósan, 
találékonyan, legyen képes 
az ellenfél hibáit kihasználva 
a játszma megfordítására. 
 
Fordítson egyre nagyobb 
figyelmet és egyre több időt 
megnyitásainak 
kidolgozására, rögzítésére és 
megtanulására. A periódus 
végén legalább 2000-es 
szintű megnyitási 
repertoárral rendelkezzék. 
Elavult vagy nem neki való 
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A sorok szerepe 
A futópár 
A huszárpár 
Futó+huszár 
Jó huszár, rossz futó 
Rossz huszár, jó futó 
Jó futó, rossz futó 
Bástya és bástyák 
A figurák helyzetének 
javítása 
A rosszul álló figura 
A minőségelőny és –hátrány 
Bástya a két könnyűtiszt 
ellen a középjátékban 
Vezér tisztek ellen a 
középjátékban 
Könnyűtiszt  gyalogok ellen 
a középjátékban 
Bástya gyalogok ellen a 
középjátékban 
Különleges 
figuramegoszlások  
A tisztek cseréje 
A profilaktika 
Manőverezés és lavírozás 
Pozíciós áldozatok 
 
Sakkstratégia haladó szinten 
 
Az előny érvényesítésének 
problémái 
Az előny fajtái és viszonyuk 
egymáshoz 
A lebonyolítás 
Az előny megőrzése 
Az anyagi előny részleges 
vagy teljes visszaadása 
A kockázatvállalás 
A biztonság elve 
Az előny elolvadása 
Az előnyös állások lélektani 
vonatkozásai 
 
Játék hátrányos állásban 
Kis hátrány, nagy hátrány, 
vesztett állás 
A legnagyobb nehézség elve 
Az állás kavarása 
Technikai jellegű 
menekülések 

megnyitási változatait edzői 
segítséggel cserélje le. 
 
Az alapvégjátékokat sajátítsa 
el készségszinten, a 
végjátékot kevés 
gondolkodási idő esetén is 
tudja színvonalasan játszani. 
Játssza tudatosan a nehezebb, 
elsősorban a könnyűtiszt 
végjátékokat is. 
 
Továbbra is folyamatosan 
gyakorolja a 
változatszámítást, és 
rendszeresen foglalkozzon 
kombinációkkal. 
 
Ismerje meg a magyar 
sakkozás további nagy 
alakjainak életét, 
tevékenységét, eredményeit, 
legjobb játszmáit. 
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A hátrányos állások lélektani 
vonatkozásai 
 
Sakktaktika 
 
200 haladó szintű 
kombináció (A kombinációs 
enciklopédia anyagának 
feldolgozása I.) 
 
Változatszámítás 
 
Hosszabb változatok 
kiszámítása 
Változatszámítási 
gyakorlatok 
 
Végjáték 
 
Elmélyülés a futóvégjátékok 
témakörében 
Azonos szintű futós 
végjátékok 
Ellenkező színű futós 
végjátékok 
Négyfutós végjátékok 
100 futóvégjáték 
Elmélyülés a 
huszárvégjátékok világában 
100 huszárvégjáték 
100 végjáték a többi 
végjátéktípusból 
 
Megnyitás 
 
Tájékozódás a szicíliai 
dzsungelben 
A szláv védelem 
A saját megnyitások 
folyamatos kidolgozása, 
korrekciója, rögzítése 
 
Szakirodalom 
 
Az Enciklopédia és az 
Informátor könyv és 
számítógépes formában 
Kaszparov: Nagy elődeim 
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Sakktörténet, sakk-kultúra 
 
Charousek Rezső, Breyer 
Gyula, Szabó László, Barcza 
Gedeon, Ribli Zoltán, 
Adorján András, Sax Gyula, 
Csom István, Forintos 
Győző, Verőci Zsuzsa,  
Ivánka Mária, Karakas Éva, 
Polgár Zsuzsa, Polgár Zsófia, 
Polgár Judit, Lékó Péter, 
Almási Zoltán eredményei és 
legjobb játszmái 
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Évfolyam: 9-10. 15-16 évesek Korcsoport: U16 
 
Célok:  
 

• A tanulók a korábbi periódusokban elsajátították a sakkelmélet alapjait. Most a 
finomhangolásnak, az elmélyítésnek, az egyéni arculat kialakításának van itt az ideje. 

• Kiemelt feladat a megnyitási repertoár csiszolása, korszerűsítése, az elavult 
változatok lecserélése. Ennél a tevékenységnél továbbra sem mellőzhető az edző 
szerepe, de fokozatosan egyre önállóbban kell a munkát végezni. 

• A sakkjáték lélektani vonatkozásai kapjanak egyre nagyobb szerepet a későbbi 
eredményes versenyzés érdekében. Kiemelten kell foglalkozni a felkészülés szakmai, 
lélektani és fizikai vonatkozásaival. 

• A periódus alatt a tanuló feltehetően intenzíven versenyez. Ennek azonban a 
folyamatos elméleti munkát, a gyakorlást (továbbra is kiemelt feladat a 
változatszámítás és a kombinálás!) nem szabad megakadályozni. A versenyzés és 
tanulás konfliktusában még a tanulásnak kell elsőbbséget biztosítani. 

• A periódus végére a növendékektől legalább 2100-as játékerőt várunk el. 

 
 
 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 
 
Sakkstratégia haladó szinten: 
az átmenetek 
 
Átmenet a megnyitásból a 
középjátékba 
Átmenet a középjátékból a 
végjátékba 
A lebonyolítás  
A nehéztisztek cseréje 
A megnyitás és a végjáték 
összefüggései 
Átmenetek egyik 
megnyitásból a másikba 
Átmenetek állástípusok 
között 
 
Sakktaktika 
 
A kombinációs enciklopédia 
anyagának feldolgozása II. 
 
Változatszámítás 
 
A vakjátszma 
Változatszámítási 
gyakorlatok 

 
Ismerje meg, alkotó módon 
dolgozza fel edzője 
irányításával a magasabb 
sakkstratégia fő fejezeteit. 

 
Képes legyen a helyes 
lebonyolításra, a játszma 
szakaszai közötti átmenet 
időszakában helyesen 
értékelje az állást és 
feladatait. 

 
Továbbra is folyamatosan 
gyakorolja a 
változatszámítást, és 
rendszeresen foglalkozzon 
kombinációkkal. 
 
Tanulja meg helyesen 
játszani a legnehezebb 
végjátékokat is. 
 
Haladjon előre megnyitási 
repertoárjának 
kidolgozásában. Edzői 
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Végjáték 
 
Elmélyülés a 
vezérvégjátékok világában 
100 vezérvégjáték 
Elmélyülés a vegyes 
végjátékok világában 
100 vegyes végjáték 
100 végjáték az egyéb 
végjátéktípusok gyakorlására 
 
Megnyitás 
 
A Caro-Kann védelem 
Az angol megnyitás 
A nimzó- és a vezérindiai 
védelem 
A saját megnyitások 
folyamatos kidolgozása, 
korrekciója, rögzítése 
 
 
Sakk és önismeret 
 
Miért hibázunk? 
A hibás terv 
A hibás lépés 
Az elnézés okai 
Az elnézés lélektana 
Az ellenfél hibájának 
felismerése 
A hiba kihasználása 
A saját hiba felismerése és 
korrigálása 
A sorozatos hiba 
A lélektani hiba 
A versenytaktikai hiba 
Az elkövetett hiba lelki 
hatásai 
 
A felkészülés és a versenyzés 
lélektana 
 
A versenynaptár 
A verseny kiválasztása 
Egy játszma – egész verseny 
Körverseny – svájci verseny 
Egyéni verseny – 
csapatverseny 

irányítással képes legyen a 
megnyitási könyvek, cikkek 
és a számítógépes 
adatbázisok segítségével egy 
változat legalább 2100-as 
szintű kidolgozására. 
 
Legyen képes saját játékának 
helyes értékelésére és hibái 
kijavítására. 
 
Edzője segítségével tervezze 
meg tudatosan éves 
versenynaptárát. Minden 
játszmájára készüljön fel a 
modern sakktanulás 
lehetőségeinek 
felhasználásával. 
 
Ismerje meg az egyetemes és 
a magyar sakktörténet 
legfontosabb fejezeteit. 
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A döntő parti 
Felkészülés a játszmára 
Életmód a verseny alatt 
Életmód felkészülési 
időszakban 
A fizikai felkészülés, a 
kondíció 
A teljesítmény értékelése 
Az értékszámváltozás 
kiszámítása 
Versenybeszámoló készítése 
Hiányosságaink felismerése 
és korrekciója 
Az edző és a játékos 
kapcsolata 
A szekundáns szerepe 
 
Sakktörténet, sakk-kultúra 
 
Az egyetemes és a magyar 
sakktörténet fő fejezetei 
A jelenkor legnagyobb 
sakkozói és legjobb 
játszmáik 
A sakkjáték lényegéről 
alkotott elméletek áttekintése 
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Évfolyam: 11-12. 17-18 évesek Korcsoport: U18 
 
Célok: 
 

• Ez az időszak az „akadémiai” tanulmányoké. A megszerzett alapismeretekre most 
már az egyes állástípusok konkrét, mesteri színvonalú elemzése, feldolgozása épül.  

• Ezekben az években az egyéni foglalkozásoké, ezen belül a megnyitások 
kidolgozásáé a prioritás, a legnagyobb időkeret. Nem szabad azonban a stratégiai és 
taktikai gyakorlatokat, a változatszámítást a megnyitás kedvéért háttérbe szorítani, 
különösen nem teljesen elhagyni. 

• Kiemelt cél az önállóság, a tanult anyag alkotó módon történő alkalmazása, a magyar 
sakk-kultúra fejlesztésében való részvétel. Foglalkozni kell a sakk és az élet, a 
társadalom. a gondolkodás, és a személyiségfejlődés kapcsolataival. 

• Előtérbe helyezendőek a sakkozó magatartásának, éthoszának kérdései. A sakkozó 
váljon alkalmassá a nemzeti színek méltó képviseletére. 

• A periódus végére legalább 2200-as játékerő elérése a cél.  

 
 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 
 
A középjátéktípusok 
 
Zárt centrumos állások 
(királyindiai védelem, a 
spanyol megnyitás Csigorin-
változatának bizonyos 
állásai, francia védelmű 
állások, Caro-Kann 3.e5, a 
bogoindiai védelem bizonyos 
állásai) 
 
Aláaknázott centrumállások 
(katalán védelem, Réti-
megnyitás, fél-Tarrasch és 
Grünfeld-védelem 
típusállások) 
 
 Kis centrumos állások (a 
szicíliai védelem 
scheweningeni változata, 
Paulsen-változat) 
 
 Sündisznóállás (az angol 
megnyitás c5-ös változatai, a 
szicíliai védelem Paulsen-
változatának bizonyos 
állástípusai) 

 
A legalapvetőbb 
követelmény olyan, legalább 
2200-as szintű megnyitási 
repertoár kidolgozása, 
rögzítése és megtanulása, 
amelyben fő- és 
tartalékváltozatok is vannak. 

 
Továbbra is folyamatosan 
gyakorolja a 
változatszámítást, és 
rendszeresen foglalkozzon 
kombinációkkal és 
végjátékokkal. 
 
Tanulmányozza az 
állástípusokat, mélyüljön el 
azokban, amelyek 
repertoárjához kapcsolódnak. 
 
Alakítson ki fegyelmezett, 
válogatott sportolóhoz méltó 
versenyzői magatartást. 
 
Alkotó módon ismerje meg a 
sakkozás kulturális szerepét, 
vegyen részt az ehhez 
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Nyilvánvaló pontgyengeség 
(Szvesnyikov-változat, a 
Najdorf-változat e5-ös 
felépítései, Kalasnyikov-
változat) 

 
Centrumfölényes állások 
(francia és Caro-Kann 
3...dxe4-es változatai, 
skandináv, illetve király- és 
óindiai típusállások)  
 
Izolált gyalogos állások 
(francia 3.Hd2 c5-ös 
változatok, c3-as szicílai, 
Caro-Kann Panov-állások, 
Tarrasch-típusú állások) 
 
Típusállások duplagyaloggal 
(spanyol cserevari, Rauzer-
típusú állások dupla f-
gyaloggal, nimzoindiai 
állások dupla c-gyaloggal)  
 
Kialakulatlan 
centrumhelyzetű állások 
(Pirc- és modern védelem, 
királyindiai támadás 
típusállásai) 
 
Erős centrummező 
birtoklásával kapcsolatos 
típusállások (szláv merániban 
sötét a d5-mezőt birtokolja, 
vagy 1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 
Hf6 4.e5 Hd5 stb. szláv-csel 
d5-mezővel) 
 
Nyílt centrumállások 
(elsősorban cseljátékokból 
kialakuló középjátékállások) 
 
Benoni-típusú középjátékok  
 
Maróczy-típusú 
középjátékállások 
 
Vezér/nimzo/bogoindai 
"sündisznóállás" b6-Fb7-d6-

kapcsolódó vitákban. 
 
Készüljön fel arra, hogy 
versenyzői pályafutásán 
kívül esetleg más módon is 
(oktató, bíró, szakíró) részt 
vesz a magyar sakkozás 
fejlesztésében. 
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Hbd7-tel  
 
Sárkány, illetve angol (1.c4 
e5)-ös típusállások, amelyek 
a g2, ill. a g7-futó erején 
alapulnak  

 
Vezérgyalog típusú állások 
(postás-vari, 1. d4 Hf6 2.Fg5, 
stb.).  
 
Egyéb középjátékállások 
(Bird/holland típusú állások, 
Larsen-megnyitás, angol b6-
os típusállások stb.) 

 
Sakktaktika 
 
200 emelt szintű kombináció 

 
Változatszámítás 
 
A vakszimultán 
Változatszámítási 
gyakorlatok 
 
Végjáték 
 
100 végjáték az eddig tanult 
végjátékismeretek 
gyakorlására 
A végjátéktanulmányok 
100 tanulmány 
 
Megnyitás 
 
Egyes időszerű spanyol 
változatok 
A Réti-megnyitás 
Meráni, Botvinnik-, Anti-
Botvinnik-változatok 
 
A saját megnyitások 
folyamatos kidolgozása, 
korrekciója, rögzítése 
 
Megnyitási cikk írása 
 
A sakkozó viselkedése 
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A sportszerűség fogalma, 
követelményei 
Az önuralom 
A feszültség levezetése 
Az ellenféllel való kapcsolat 
A nézőkkel való kapcsolat 
A médiával való kapcsolat 
A szponzorokkal való 
kapcsolat 
A sakkozó megjelenése 
Mit ne csináljunk? 
 
Sakktörténet, sakk-kultúra 
 
Sakk és filozófia 
A sakkszociológia alapjai 
A sakk és a játékelméletek 
A sakk hatása az életpályára 
A sakk az irodalomban 
A sakk a képzőművészetben 
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Tenisz 

Évfolyam: 1. osztály  Korosztály: 6-7 év 

Cél 
 

• A labda kézzel történő kezelése, ismerkedés a labda formájával, súlyával stb. 
• Az ütő megismerése, súlya, formája, kezelhetősége 
• A labdának az ütő húrján való megtartása, alap egyensúlyi képességek elsajátítása 
• A labda gurítása az ütővel a talajon, az első alap feladatok ütővel, labdával 
• A labda átgurítása a csapattárshoz, összehangolt, irányított mozgások 
• A labda átadása az ütővel csapattársához a labda leesése nélkül 
• A labda ütése előre és fölfelé, irányított ütések helyben 
• A labdaütés speciális irányba 
• A labdával való mozgások fejlesztése, labdaleütés és elkapás ütővel 
• A labda leütése az ütővel a talajon 
• A labda fölfelé ütése, a partnerrel felváltva egymás után  
• A labdavezetés helyben ütővel 
• A labda meghatározott távolságra ütése  
• A labda dobása pontos helyre, a partner ütőjével a labdát blokkolja 
• A labda pontos helyre történő ütése 
 

Részcél 
 
• Ismerkedés az ütővel és a labdával, koordinációs képességek fejlesztése 
• Labdaátadás ütővel, labdával és a mozgások legegyszerűbb formái 
• Labdakezelés ütővel, a legalapvetőbb mozgásokkal 
• Labda és ütőkezelés, mozgás közben 
• Labda továbbítása és fogadása, alap koordinációk elsajátításának kezdete 
• Labda és ütőkezelés, már mozgás közben 
• Labdaátadás ütővel, mozgás már a társsal együtt 
• Labdaátadás, mobilitás együttműködés a társsal és összehangolt alapvető mozgások 
• A labda irányított ütése ütővel egy bizonyos célpontra 
• A labda pontos helyre juttatása, ütések már a meglevő koordináció ismeretében 
 

Tananyag Követelmény Megjegyzés 
Labdakövetés: A tanár gurítja a labdát, 
és a tanulónak szorosan követni kell 
futással vagy gyalogolva a labda 
sebességétől függően, és meg kell 
állni, ahol a labda is megáll. 

Fegyelem, figyelem tanulása, 
hallgassanak a tanárra és 
megismerjék az óra „rendjét” 

A legalapvetőbb 
gyakorlatok 
Bemelegítés 
 
 

Fagylaltvivő verseny: A gyerekeknek 
a teniszlabdát úgy kell tartani, mintha 
egy fagylalt tölcsér lenne a kezükben. 
Bizonyos távolságot kell így 
megtenni. A távot leghamarabb 
teljesítő tanuló győztes. 

Legegyszerűbb egyensúly 
feladatok, játszva ismerje meg az 
alapkészségeket 
 
 
 

A legalapvetőbb 
gyakorlatok 
Fő rész 
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Küld el a labdát egyik helyről a 
másikra, labdatartás különböző 
módon, labda átadás, a labda 
pattanásának, röppálya 
megismertetése. 

Legegyszerűbb egyensúly 
feladatok, játszva ismerje meg az 
alapkészségeket 

A legalapvetőbb 
gyakorlatok 
Variációk 
 

Felugrás a labdával: A tanár felfelé 
dobja a labdát és a tanulónak követni 
kell a labdát és a labda pattanásakor a 
tanulónak is fel kell ugrania. Az ugrás 
magasságának igazodni kell a labda 
felpattanás magasságához. 

A labdával való ismerkedés, 
alapdobások, alap koordinációs 
képességek elsajátítása 

A legalapvetőbb 
gyakorlatok 
Bemelegítés 

Feltalálósdi: A gyerekek közül, aki a 
legtöbb ütő felhasználási lehetőséget 
tudja kitalálni az a nyertes. 

A labdával való ismerkedés, 
alapdobások, alap koordinációs 
képességek megtanulása 

A legalapvetőbb 
gyakorlatok 
Kreatív gyakorlat 

Vigyék az ütőt az egyik helyről a 
másikra, fogják meg az ütőt különböző 
módon, adják át egymásnak az ütőt, 
fedezzék fel az ütő különböző részeit, 
a különböző módon történő 
használatát, stb. 

A labdával való ismerkedés, 
alapdobások, alap koordinációs 
képességek megtanulása 

 A legalapvetőbb 
gyakorlatok 
Levezetés 

Teniszlabdagyűjtés: A tanulóknak fel 
kell szedni a teniszlabdákat és az ütő 
húrján meg kell tartani őket. A labda 
felszedése előtt a labdát át kell ugorni. 
A legtöbb labdát felszedő tanuló a 
győztes. 

Alapkészségek, képességek 
megismerése, pl.: a labdaszedés 

A legalapvetőbb 
gyakorlatok 
Bemelegítés 

Tornakarika, ütő és labda: Minden 
gyerek helyezzen egy teniszlabdát az 
ütője húrozásán. Ezután úgy kell 
mozogniuk, mintha 
tornakarikáznának, és a labdát körözni 
kell az ütő kerületén. 

Ismerkedés a célponttal és az 
ütővel való egyensúlyozással 

Játékok, 
gyakorlatok 

A labda egyensúlyozása az ütő 
felületén, az ütő tartása különböző 
kézzel, különböző ütőfogás 
gyakorlása, különböző testhelyzetben, 
az ütő vitele közben, stb. 

Ismerkedés a célponttal és az 
ütővel való egyensúlyozással 

Variációk 

Labdaváltó: Egyforma létszámú 
csapatokat kell kialakítani. Minden 
egyes csapat ugyanannál a vonalnál 
sorakozik fel. Adott jelre mindegyik 
csapatból egy-egy tanuló egy célvonal 
irányába szalad, miközben labdát 
egyensúlyoz a kezén. A vonalhoz érve 
leteszi labdát és visszaszalad a 
csapatához. Ekkor egy másik 
csapattársa indul egy labdával a 
célvonal felé. Adott idő alatt a legtöbb 
labdát a célvonalhoz eljuttató csapat 
nyer. 

Sorversenyek labdával és ütővel, a 
gyermekeknek el kell sajátítaniuk 
az alapvető egyesúlyi feladatokat 

Bemelegítés 
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Teniszbowling: A tanulók a 
teniszütővel labdát gurítanak, és 
labdatartó dobozok a célpontok. 
Alkossanak csapatokat és növeljék a 
gurítási távolságot. 

Célba gurítás, pontosság és 
összpontosítás elsajátítása 

Játékok, 
gyakorlatok 

A labda gurításos vezetése 
teniszütővel, annak nyelét fogva, 
ütőfogás váltással, mozgás közben egy 
vonal mentén, vagy különböző 
akadályokat kerülve. 

Célbagurítás, pontosság és 
összpontosítás elsajátítása 

Variációk 

,,Lefagyós játék”: A csapatvezető jelt 
ad a tenyeres ütésre, fonák ütésre és 
adogatásra. Periódikusan egy ütés 
közepén a vezető azt mondja: 
,,fagyás”! A tanulóknak meg kell 
tartaniuk a pontos fogást, ütést, 
pozíciót. 

Az ütőfogás alapvető ismereteinek 
elsajátítása 

A legalapvetőbb 
gyakorlatok 
Bemelegítés 

Az adogatóudvar: 4 tanulóból álló 
csapatok egy adogatóudvart alkotnak, 
azaz az egyes tanulók az adogató 
udvar sarkaiban állnak. Jelre az ütővel 
gurítaniuk kell a labdát, A pontból B-
be, B-ből C-be és C-ből D-be. Az első 
csapat, aki befejezi a kört nyert. 

Pontos gurítás, összpontosítás a 
labdára és ezen tulajdonságok 
elsajátítása 

Játékok, 
gyakorlatok 

A tanulók párokban gurítják a labdát 
oda-vissza, az ütő mindkét oldalát 
használva, vonal mentén, fokozatosan 
növelve egymástól a távolságot. 

Pontos gurítás, összpontosítás a 
labdára és ezen tulajdonságok 
elsajátítása  

Variációk 

„Simon mondja”: A csapatvezető az 
alábbi vezényszavakat mondja: 
„Simon mondja ütőt hátra fonák 
oldalon, Simon mondja, lépj az ütésbe, 
Simon mondja, lendíts és készenlét”. 
Ezeket a mozdulatokat kell minél 
hamarabb végrehajtani 

Koncentrálás, figyelemre tanítás, 
összpontosítás a pontos ütést 
előkészítő mozdulatok 
végrehajtására 

Bemelegítés 

„Hernyó” játék: A tanulók csapatba 
szerveződnek és egymás mellé 
vonalban elhelyezkednek. A csapatok 
egyik végén van egy kosár tele 
labdával, míg a másik végén egy üres 
kosár. A csapatok első embere egy 
labdát vesz ki a kosárból, és az 
ütőjével a szomszédjának adja át, aki 
szintén továbbadja, mindezt pattanás 
nélkül, majd az utolsó ember az üres 
kosárba teszi. Minden egyes labdát 
végig kell passzolni minden 
csapattárson át, amíg az összes labda 
át nem kerül a másik kosárba. 

Egymásra figyelés és a csapat 
munka: a labda pontos átadásának 
elsajátítása 

Játékok, 
gyakorlatok 

Párokat vagy csapatokat alkotva oda- Egymásra figyelés és a csapat Variációk 
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vissza passzolgassák a labdákat, stb. munka elsajátítása 
„Árnyék” játék: A csapatvezető a 
csoport számára megtanítja az ütések 
részeit egy sorozatban, bemutatván a 
lábmunkát és az ütő kontrollt. 

Alapütésekkel való ismerkedés: 
tenyeres  

Bemelegítés 

„Pattogtató mester” játék: A tanulók 
különböző módokon pattintják a 
labdát az ütőjükkel. Aki a legtöbb 
módon tudja pattintani a labdát az a 
nyertes. 

Ismerkedés a labdával és az ütővel: 
a kreatív játékmód bemutatása  

Játékok, 
gyakorlatok 

Üssék a labdát előre és fölfelé úgy, 
hogy a kezdésnél a kezükkel dobják 
fel a labdát, stb. 

Ismerkedés a labdával és az ütővel: 
a kéz és a labda kapcsolatának 
megerősítése 

Variációk 

„Oroszlán idomár” játék: A játékos az 
idomár, az ütője az ostor. B játékos az 
oroszlán és nincs ütője. B szembe 
helyezkedik az A-val. Amikor az A 
oldalra, előre és hátra vezeti az ütőjét, 
akkor B követi az ütő mozgását. 

A figyelem fontosságának 
megtanulása. Az összpontosítás 
megtanulása 

Bemelegítés 

„Létra” játék: A tanár egymást követő 
távolságban „létrát” hoz létre. Minden 
tanulónak úgy kell ütni, hogy a tanár 
által kijelölt zónában pattanjon a 
labda. Aki a legtöbb zónába tudja 
beütni a labdát az a győztes. 

A figyelem fontosságának 
megismerése. Az összpontosítás 
megtanulása 

Játékok, 
gyakorlatok 

Üssék a labdát távolra úgy, hogy a 
lábukat különböző helyzetben van, 
falhoz, mindkét oldalról. 

A figyelem fontosságának 
megtanulása. Az összpontosítás 
megtanulása 

Variációk 

„Tenisz kézilabda” játék: A tanulók 
két csoportot alkotnak. A teniszlabdát 
a csoporttagok egymásnak passzolva 
továbbítják és az ellenfél „kapuja” 
(karika) felé. A csapatok úgy 
próbálnak pontot elérni, hogy az 
ellenfél kapujába pattintják a labdát. 
Ha a labda leesik, akkor az ellenfél 
jöhet a labdával. 

Labda ügyesség fejlesztése, 
ismerkedés a labdával csapatban, 
képes legyen dobni és elkapni a 
labdát 

Bemelegítés 

„Labda egyensúly játék”: A tanulók 
párokat alkotnak. Az egyik tanuló 
lepattintja a labdát, míg a másiknak az 
ütőjével el kell kapni, mielőtt visszaüti 
a labdát. A legtöbb labdát elkapó pár 
nyertes. 

Labda ügyesség fejlesztése, 
ismerkedés a labdával csapatban, 
képes legyen dobni és elkapni a 
labdát 

Játékok, 
gyakorlatok 

Állandó, változó ütőfogás, mozgás 
közben, a labda ütővel történő leejtése 
különböző célpontra, fölfelé irányuló 
ütés a körülményektől függően 
mozgás közben. 

Labda ügyesség fejlesztése, 
ismerkedés a labdával csapatban, 
képes legyen dobni és elkapni a 
labdát 

Variációk 

Teniszütő váltóverseny: A tanulók 
egyenlő létszámú csoportokat 

Ügyesség fejlesztés és ismerkedés 
az ütővel, tudjanak passzolni és 

Bemelegítés 
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alkotnak. Mindegyik csoport 
ugyanazon a startvonalon helyezkedik 
el. Adott jelre minden csoportból egy 
tanuló egy ütővel a kezében a 
célvonalhoz fut, majd leteszi az ütőt és 
visszaszalad. Ekkor a csoport második 
versenyzője teszi ugyanezt. Amelyik 
csapat adott idő alatt a legtöbb ütőt 
viszi a célba az a nyertes. 

labdát átadni 

Labdamenet játék: A tanulók párokat 
alkotnak. A párok oda-vissza 
passzolják a labdát az ütővel, egy 
pattanással, több pattanással vagy 
anélkül. A legkevesebbet hibázó pár a 
nyertes. 

Ügyesség fejlesztés és ismerkedés 
az ütővel, tudjanak passzolni és 
labdát átadni 

Játékok, 
gyakorlatok 

Állandó, változó ütőfogás, mozgás 
közben, a labda ütővel történő leejtése 
különböző célpontra, fölfelé irányuló 
ütés a körülményektől függően, 
mozgás közben. 

Ügyesség fejlesztés és ismerkedés 
az ütővel, tudjanak passzolni és 
labdát átadni 

Variációk 

Teniszütő elkapás: A tanulók párban 
egymással szemben helyezkednek el. 
Az ütőjük a kézben úgy, hogy az ütő 
vége a talajon van. Adott jelre 
elengedik az ütőjüket és igyekeznek 
elkapni a partnerek ütőjét, még mielőtt 
az eldőlne. 

Egyensúly és gyorsaság 
ellenőrzése, mérése, fejlesztése 

Bemelegítés 

Simon mondja „pattints” játék: A 
tanulók labdát pattintanak az ütővel 
egy vonalon, mellette, stb. 

Egyensúly ellenőrzése és 
fejlesztése 

Játékok, 
gyakorlatok 

A labda felváltva történő pattintása az 
ütőn, a talajon amilyen sokszor csak 
tudják, kézcserével, előrehaladás 
közben stb. 

Egyensúly és ritmusérzék 
fejlesztése 

Variációk 

„Tükör”: A tanulók párt alkotnak. Az 
A játékos az ütővel a kezében 
különböző gyakorlatokat végez és a 
másik ugyanazt csinálja mintha a 
tükörképe lenne. 

Tudják követni egymást. 
Anticipáció kialakítása 

Bemelegítés 

Pattintó verseny: A tanulók párokat 
alkotnak és felváltva pattintaniuk kell 
a labdát egy karikába, miközben 
folyamatosan haladnak. Az első pár, 
aki eléri az 5, 10, 15 pattintást a 
nyertes. 

Ügyesség és az anticipáció 
fejlesztése 

Játékok, 
gyakorlatok 

A labda pattintása fölfelé ütéssel, a 
partnerrel felváltva egymás után. 
Néhány pattintás után a játékosok 
ütőfogást váltanak, és úgy kell fogni 
az ütőt, hogy a tenyerük lefelé nézzen, 

Ügyesség és anticipáció fejlesztése Variációk 
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változtassanak az alapállásukon is. 
Stb. 
„Horgászás”: A tanulók két csapatot 
alkotnak, és egymással szemben 
leülnek. Minden tanuló ütőjét a 
csapatok között lévő tőlük egyenlő 
távolságra elhelyezett karikákban 
vannak elhelyezve. Adott jelre minden 
csapatból egy-egy tanuló odaszalad, 
felkap egy ütőt vagy labdát és 
visszafut a helyére, majd egy új 
csapattárs következik. Amelyik csapat 
minden tagja egyszer már elfutott és 
hamarabb célba ért, az nyert. 

Gyorsaság és a mozgások 
összekoordinálása a cél 

Bemelegítés 

Pattintó és labdavezető verseny: A 
tanulók két csapatot alkotnak. Adott 
jelre mindkét csapat egy-egy tagja 
pattintásos labdavezetéssel végighalad 
a kúpokkal, karikákkal kijelölt pályán. 
Amikor a játékos visszatért a 
starthelyre, a következő csapattárs 
indulhat. Az akadálypályát 
leghamarabb teljesítő csapat nyer 

Gyorsaságfejlesztés és ismerkedés 
a labdával, ütővel 

Játékok, 
gyakorlatok 

Az ütő egy vagy két kézzel fogása, 
ütőpozíció változtatás, pattintás 
magasságának változtatása, ütőfogás 
változtatás, mozgás közben 

Gyorsaságfejlesztés és ismerkedés 
a labdával, ütővel 

Variációk 

Ütő- és labdaváltó: A tanulók két 
egyenlő létszámú csapatot alkotnak, és 
ugyanazon a startvonalon 
helyezkednek el. Adott jelre egy-egy 
játékos az ütőjén egy labdát 
egyensúlyozva a célvonalhoz fut, ott 
leteszi az ütőt és visszafut, majd a 
következő csapattárs ugyanazt teszi. 
Amelyik csapat adott idő alatt több 
ütőt és labdát visz a célvonalra, az 
nyer. 

Cél: Összehangoltan tudjon futni 
az ütővel és a labdával 

Bemelegítés 

Dobó-ütő verseny: A tanulók párokat 
alkotnak, az egyik a labdaadogató a 
másik az ütő játékos. A párok a háló 
egyik oldalán sorakoznak fel, a pálya 
másik fele számozott célterületekre 
vannak osztva. Az ütés megkezdése 
előtt a tanár bemondja hogy hányas 
számú terület a cél, majd az adogatók 
kézzel az ütőjátékos partnerüknek 
dobják a labdát, akik igyekeznek az 
adott célba betalálni. A legtöbb 
találatot elérő pár a győztes. 

A labda meghatározott helyre való 
elütése, pontosság elsajátítása 

Játékok, 
gyakorlatok 
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A labda ütése úgy, hogy az adott 
területen érjen célba, változó 
sebességgel. 

A labda meghatározott helyre való 
elütése, különböző sebességgel 

Variációk 

Nyújtási gyakorlat, ütővel: Ez egy 
nyújtási gyakorlat, amely az ütő 
kezelését is magába foglalja. Két 
tanuló egymásnak háttal áll és az ütőt 
átadják egymásnak a testük mellett, a 
lábuk között vagy a fejük felett. 
Nagyon sok variációval lehet ezt a 
feladatot végezni. A tanulók maguk is 
kitalálhatnak ütőátadási módokat. 

Figyelem egymásra és nyújtás, 
tanulja meg a labdát minél 
pontosabban dobni 

Bemelegítés 

„Blokkoló gép” verseny: A tanulók 
párokat alkotnak, az egyik dobja a 
labdát a másiknak az ütőjével 
blokkolni kell a labdát annak 
lepattanása előtt. A legtöbb leblokkolt 
labdát összegyűjtött pár a nyertes. 

Figyelem egymásra és nyújtás, 
tanulja meg a labdát minél 
pontosabban dobni 

Játékok, 
gyakorlatok 

A labda egy pattanása után, az ütő 
játékos szemben a labdát dobó 
játékossal, tenyérrel és fonákkal az 
adogató felé, különböző magasságban, 
fej felett, dobja stb. 

Figyelem egymásra és nyújtás, 
tanulja meg a labdát minél 
pontosabban dobni 

Variációk 
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Évfolyam: 2. osztály  Korosztály: 7-8 év 

Cél 
 

• A labda ütése falra 
•  A labda ütése falra, egy meghatározott, pontos helyre 
• Adott irányból érkező labda ütése felfelé 
• A labda passzolása a partnerhez oda és vissza ahányszor csak sikerül 
• A labda csoporton belüli körbe passzolása egy ütővel 
• A labda talajról történő felszedése ütővel 
• A labda falhoz történő ütése variációkkal, nehezítve 
• A labda talajon lévő vagy más célba juttatása ütővel 
• Kézzel dobott labda célterületre juttatása ütővel 
• Az ellenfél kikerülése mozgásközben, miközben a labdát meg kell tartani az ütőfejen. 
• Labdamenet játszása egy akadály tárgy felett egy ütővel a lehető leghosszabb ideig. 
• Labdamenet játszása egy partnerrel a labda egy lepattanásával minden ütés között 
• Labdamenet játszása egy akadály fölött a lehető leghosszabb ideig 
• Labdamenet játszása egy partnerrel a falnál 
• Ellenfél térfelére dobni a labdát úgy, hogy ő nehezen tudja visszaadni. 
• Ellenfél térfelére ütni a labdát úgy, hogy azt nehezen tudja visszaadni. 
 

Részcél 
 
• A labda pontos helyre juttatása ütővel 
• A pályán való mozgás kezdeti lépései 
• A labda fogadása és pontos helyre juttatása együttműködve a társsal 
• A labda és az ütő kezelése 
• A labda irányítása 
• A labda fogadása és a mozgás 
• A labda irányítása mozgás közben 
• A labda fogadása, irányítása együttműködésben a partnerrel 
• A labda, ütőn tartása, versengés és mozgás 
• A labda fogadása, irányítása, együttműködés és mobilitás együtt 
 

Tananyag Követelmény Megjegyzés 
Grand Slam „Nagy Vágás”: A tanulók 
egy egész csoportként dolgoznak és 
körbejárnak a foglalkozás helyéül 
szolgáló csarnokban vagy a 
játékterületen. A tanulóknak három 
vezényszónak megfelelően kell 
cselekedni. TÁMADÁS – a tanulók 
rohanni kezdenek 5-10 méteres 
szakaszokat, miközben fordulnak, 
hogy elkerüljék egymást. 
VÉDEKEZÉS – a tanulók megállnak 
és felveszik a készenléti pozíciót. 

Általános koordinációs és 
mozgáskészség kialakítása tenisz 
környezetben. 

Bemelegítés 
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LABDAMENET – a tanulók 
kocognak a játékterületen. Ütő nélkül 
végezve a gyakorlatot a diákok 
utánozhatják a Grand Slam bajnokok 
viselkedését. 
Falról pattanó labda, elkapó verseny: 
A tanulók csapatokat alkotnak és a 
fallal szemben egymás mögött 
sorakoznak fel. Az első tanuló 
lepattintja a labdát, és a falhoz üti, 
amit a következő tanuló az egyik 
kezével és az ütővel elkap, és ő is a 
falhoz üti, és így tovább. Amely csapat 
minden tagja előbb üti le a labdát, az 
nyer. 

A labda pontos helyre ütése, fal 
mellett 

Játékok, 
gyakorlatok 

Helycsere, faltól való távolság 
megváltoztatása, stb. 

Faljáték nehezítve Variációk 

Dobás és elkapás: A tanulók 
páronként helyezkednek el, a pár 
tagjai egymástól kb. 3 méter 
távolságra legyenek. Tanuló A alsó 
dobással dobja a labdát tanuló B felé. 
A-nak változtatni kell a labda dobását 
magasan, alacsonyan illetve oldalra, 
úgy hogy B-nek mindig legyen esélye 
éppen elérni a labdát még lepattanás 
előtt. 

Mozgékonyság és koordináció 
fejlesztése: párban 

Bemelegítés 

Pattogatott kukorica játék: A tanulók 
3-6 tagú csoportokat alkotnak, akik 
egy kört zárnak be. A körben a 
csapattagok felfelé ütéssel lepattanás 
nélkül. A legtöbb ütést elérő csapat a 
győztes. 

Mozgékonyság és koordináció 
fejlesztése: csoportban 

Játékok, 
gyakorlatok 

Az ütőfogás egy vagy két kézzel, 
oldalcsere, labdának a levegőben 
tartása, stb. 

Mozgékonyság és koordináció 
fejlesztése: az ütőfogást változtatva 

Variációk 

Fordulás és reakció: A tanulók 
páronként helyezkednek el, a pár 
tagjai egymástól kb. 4 méter 
távolságra, legyenek. Tanuló B háttal 
áll tanuló A-nak, aki magasra dobja a 
labdát és mielőtt az éppen leesik, 
elkiáltja magát, hogy „MENJ!”, mire 
tanuló B reagál, megfordul, és el kell 
kapnia a második pattanás előtt. 

Mozgékonyság és koordináció 
fejlesztése: Fejlődjön a 
koordinációjuk 

Bemelegítés 

Közel-távol játék: A tanulók párt 
alkotnak, és egymásnak ütik a labdát 
egy, kettő lepattanással vagy 
lepattanás nélkül. Amikor 5 ütést 
elérnek hibázás nélkül, akkor 1 lépést 

Mozgékonyság és koordinációjuk 
fejlesztése: játékosan 

Játékok, 
gyakorlatok 
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mindketten hátralépnek. Ha hibáznak, 
akkor 1 lépést előre kell lépniük. 
Labdaindítás alsó kézből, felülről, 
egymástól egyre távolabb stb. 

Mozgékonyság és koordinációjuk 
fejlesztése: nehezített formában 

Variációk 

Teniszütő kör: A tanulók egy nagy 
kört alkotnak és minden tanuló az 
ütőjét a talajhoz, támasztja úgy, hogy 
egy ujjal, a nyél csúcsával 
egyensúlyoz. A tanár „BALRA” 
vezényszavára minden diák egy 
pozíciót balra mozog és közben az 
ujját a magára hagyott ütő nyelének 
végére helyezi még mielőtt az eldőlne. 
A tanár „BALRA” és „JOBBRA” 
vezényszót is adhat. 

A tanulók együttműködése és 
mozgásuk összehangolása 

Bemelegítés 

Egy ütős kör játék: A tanulók egy 3-6 
tagból álló csoportban kört alkotnak. 
Körönként egy ütőt használva a 
tanulóknak körbe kell passzolni a 
labdát úgy, hogy a labda lepattanhat. 
A legtöbb ütést végrehajtó csoport a 
nyertes. 

Összehangolt mozgás és mobilitás: 
csoportban 

Játékok, 
gyakorlatok 

A tanulók az ütő mindkét felével 
pattintják a labdát ahányszor, csak 
tudják, falhoz ütik a labdát, cserélik a 
labdaadogató és ütő pozíciókat 

Összehangolt mozgás és ügyesség 
fejlődése: ütő variáviókkal 

Variációk 

Kerítésdobálás: A tanulók csoportokat 
alkotnak és a kerítéstől, viszonylag 
távol helyezkednek el. Adott jelre 
minden csapat teniszlabdákat dobál a 
kerítésre célirányosan. A legtöbb 
labdát dobó csapat a győztes 

Ütő kezelés megtanulása és a pontos 
dobás gyakorlása 

Bemelegítés 

Labdafelszedős verseny: A tanulók 
labdákat szednek fel a talajról az ütő 
húrjával, vagy a labdának ütővel való 
lábhoz szorításával. A legtöbb labdát 
összeszedő és zsebében tartó tanuló a 
győztes. 

Fel tudja szedni a labdát, Ügyesség 
fejlesztése 

Játékok, 
gyakorlatok 

A labda felszedése ütővel, a labda 
gurításával, vagy az ütővel a lábhoz 
szorító technikával, stb. 

Ügyesség fejlesztése: labdaszedés Variációk 

Kosárlabda: A tanulók csoportokat 
alkotnak, és mindegyik csoportnak 
van egy kosara. A csapatok minden 
tagja fog egy labdát és a kosárba kell 
dobnia. Amelyik kosárban a legtöbb 
labda gyűlik össze az a csapat a 
nyertes. 

Minél pontosabb dobás és a 
dobáskészség fejlesztése 

Bemelegítés 

Íjászat”: verseny: A tanulók párokat 
alkotnak és minden párnak egyforma 

Célba dobás és pontosság fejlesztése Játékok, 
gyakorlatok 
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és kellően nagy célpont van kijelölve a 
falon. A párok tagjai felváltva ütik a 
labdát. A labda egyet, vagy többet is 
pattanhat. A legtöbb találatot elérő pár 
a győztes. 
Üssék a labdát ahányszor, csak tudják, 
egy vagy több pattanás után, az ütő 
különböző fogásával, stb. 

Pontosság és ügyesség fejlesztése Variációk 

„Guruló labda kapusa”: A tanulók 
párokat alkotnak. Az egyik tanuló 
gurítja a labdát a térdelő ellenfél felé, 
akinek azt el kell kapni és blokkolnia. 
10 labda elgurítása után szerepcsere. 
Aki több gólt gurított az a győztes. 

A labda megismerése és annak 
irányítása 

Bemelegítés 

Tenisz „kosárlabda” játék: A tanulók 
csapatokat alkotnak és egy adott 
távolságra felállnak egy kosártól, 
amelybe ütővel labdát kell 
belehelyezni. Amelyik csapat a 
legtöbb találatot éri el az a nyertes. 

Labda irányításának megtanulása Játékok, 
gyakorlatok 

Az ütő oldalának változtatása, 
célterület nagyságának változtatása, 
stb. 

Labda irányításának megtanulása Variációk 

Labda blokkolása: A tanulók egy 
vonal mögött állnak. A tanár labdát 
gurít feléjük, amelyet blokkolva meg 
kell állítani. A legtöbb labdát 
blokkolni tudó tanuló a nyertes. 

A labda blokkolás elsajátítása Bemelegítés 

„Baseball” tenisz verseny: A tanulók 3 
fős csapatokat alkotnak: egy adogató, 
egy ütő és egy elkapó játékos 
személyében. Az adogató az ütő 
játékos elé pattintja a labdát, az ütő 
megüti és a háló túloldalán álló 
játékos, pedig lepattanás előtt elkapja 
10 ütés után a csapatokon belül 
szerepeket cserélnek. A legtöbb labdát 
elkapó csapat a győztes 

Ügyesség és labdapontosság 
elsajátítása 

Játékok, 
gyakorlatok 

Az ütő oldalának változtatása, 
célterület nagyságának változtatása, 
ütési zóna változtatása, a labda 
feldobás módjának változtatása, stb. 

Ügyesség és a pontos labdaátadás 
elsajátítása 

Variációk 

Teniszütő kapus: A tanár minden 
egyes tanulónak labdát gurít az 
ütőjével. A tanulóknak le kell 
blokkolni a labdát és az ütőjükkel 
vissza kell juttatni a tanárhoz. A 
legtöbb labdát blokkolni tudó tanuló a 
nyertes. 

a labda blokkolás elsajátítása Bemelegítés 

„Macska-egér” játék: A tanulók 2 Egyensúly fejlesztése labdás ütős Játékok, 
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csapatot alkotnak. Minden tanulónak 
egy labdát kell az ütő húrozásán 
tartani. A „macska” csapat tagjainak 
meg kell akadályozni, hogy az „egér” 
csapat tagjai elérjék a biztonsági 
zónát, úgy, hogy az egerek ütőjét 
érintve azok elejtsék a labdát. 

gyakorlattal gyakorlatok 

Törekedni kell arra, hogy az ellenfél a 
labdát ejtse el az ütőjéről, anélkül, 
hogy a sajátja leessen, mozgás közben 
kontrollálni a labdát az ütőn és 
elkerülni az ellenfeleket, stb. 

Figyelem, blokkolás, egyensúlyérzék 
fejlesztése 

Variációk 

Jéghoki teniszütővel: A tanulók két 
csapatot alkotnak, és hokit játszanak a 
teniszütőjükkel és teniszlabdával, úgy, 
hogy az ütő csúcsával gurítják, 
megállítják, ütik a labdát 

Pontos labda kezelés elsajátítása Bemelegítés 

Egy ütős labdamenet: A tanulók 2 
csapatot alkotnak és mindegyik csapatnak 
egy teniszütője van. A csapatok 
labdamenetet játszanak egymással egy 
háló vagy akadálytárgy felett. Minden 
tanulónak üt egyet, majd átadja az ütőt a 
mellette állónak és a sor végére siet. 

Figyelem fejlesztése: nehezített tenisz 
játék közben 

Játékok, 
gyakorlatok 

Egy lepattanással, az ütő mindkét 
oldalának használatával, az akadálytól 
távolodva vagy közeledve hozzá, 
különböző magasságban, stb. 

figyelem és ütőkezelés fejlesztése Variációk 

Labdapattintás és blokkolás: A tanulók az 
ütőjükkel pattintják a talajhoz a labdát. 
Adott jelre leblokkolják a földről 
felpattanó labdát. 

A labda fogadásának, irányításának 
elsajátítása 

Bemelegítés 

Körjáték karikákkal: A tanulók 4-6 fős 
csapatot alkotnak és kör alakú formában 
helyezkednek el. A körön belül karikákat 
helyeznek el, és pattintással egymásnak 
passzolják a labdát lehetőleg úgy, hogy a 
labda valamelyik karikában pattanjon. 
Minden ilyen sikeres ütésnél egy pontot 
kapnak a csapatok 

Pontosság fejlesztése: célba ütés 
fejlesztése 

Játékok, 
gyakorlatok 

Sok pattintással, egy lepattanással, a 
terület csökkentésével, cél 
alkalmazásával, különböző pozíciókban, 
stb. 

Pontos ütés fejlesztése: nehezített 
formában 

Variációk 

Két labda dobása és elkapás: A tanulók 
párokat alkotnak és a pár mindegyik 
tagjánál van egy labda. A párok tagjai 
egyszerre egymásnak dobják a labdát 
miközben egy célvonalhoz haladnak. A 
pár, amelyik leghamarabb éri el a vonalat 
hiba nélkül az a nyertes. 

Összehangoltság, figyelem fejlesztése Bemelegítés 
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Röplabda teniszjáték: A tanulók 
csapatokat alkotnak. Csapatonként 3-szor 
üthetik felfelé a labdát, mielőtt átütik az 
ellenfél térfelére a háló felett. A csapatok 
pontra játszanak. A tanulók ügyességi 
szintjétől függően játszhatják pattanás 
nélkül vagy egy pattanással. 

A labdakészség fejlesztése és hogy 
tudjanak passzolni egymásnak 

Játékok, 
gyakorlatok 

Az előző feladat: Pattanás után, pattanás 
előtt, az ütő mindkét oldalával, stb. 

Labdakészség fejlesztése Variációk 

Labdagurítás és blokkolás ütővel: A 
tanulók párokat alkotnak és egy 
célvonalhoz történő mozgás közben a 
labdát egymáshoz gurítják és blokkolják 

A labdát tudniuk kell pontosan gurítani Bemelegítés 

Talaj és falról pattanásos tenisz: A tanulók 
párokat alkotnak, és labdamenetet 
játszanak a falra egyre növekvő 
távolságból. A leghosszabb labdamenetet 
játszó páros a nyertes. 

Tudniuk kell pontosan helyezkedve 
irányítani a labdát 

Játékok, 
gyakorlatok 

Egy pattanás utáni ütéssel, meghatározott 
területre, talajon való pattanás nélkül, stb. 

Labda irányítása  Variációk 

Labda blokkolása a kerítésen: A tanulók 
párokat alkotnak és a kerítés mellett 
helyezkednek el. Az egyik lepattintja a 
labdát és a másiknak az ütőjével a 
kerítésen le kell blokkolni a labdát a 
pattanás után. Próbálják meg a blokkolást 
különböző magasságban. 

Labda blokkolás gyakorlása, fejlesztése Bemelegítés 

Mozgás és ütés: A tanulók párokat 
alkotnak. Az egyik adogatja a labdát a 
másiknak vissza kell ütni az adogatóhoz. 
Az adogatónak egy adott területen belül 
nehéz labdákat kell adni az ütő játékos 
részére 

tudniuk kell pontosan adni a labdát 
egymásnak 

Játékok, 
gyakorlatok 

Labda kézzel dobása, akadálytárgy felett, 
különböző dobási módokkal, ellenfélnek 
az ütőjét kell használni a labda 
visszajuttatására. 

Pontos labdaátadás elsajátítása Variációk 

A szökőkút: A tanár mindkét karját 
oldalra kinyújtja és mindkét kezében egy-
egy labda van. Adott pillanatban az egyik 
labdát elengedi és a vele szemben álló 
tanulónak bele kell érni a labdába még 
mielőtt az, kettőt pattan. 

Reakció idő fejlesztése Bemelegítés 

„Világ körüli” játék: A tanulók két 
csapatot alkotnak és egy háló, vagy 
akadály felett kell átütni a labdát. Minden 
tanuló egyszer üt és a sor végére fut. 

Együttműködés, ügyesség fejlesztése a 
cél 

Játékok, 
gyakorlatok 

Labda ütése egy vagy két kézzel, 1 vagy 2 
ütés, stb. 

Már tudniuk kell megütni a labdát Variációk 
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 Évfolyam: 3. osztály  Korosztály: 8-9 év 

Cél 
 

• A tanulók megismertetése az eszközökkel,  
• kéz és szem koordinációfejlesztő gyakorlatok, és a tanár a hasonló képességű gyerekeket 

szét tudja csoportosítani. 
• A testhelyzet megtalálása, a labdát az ütőfej közepén tartani, irány és magasság 

szempontú labdakontroll. 
• A különböző módon érkező labdák fogadó készségének javítása,  
• a labda irányítási készség javítása a labda magasságának, távolságának és irányának 

változtatásával. 
• A tanulókban megerősíteni azt az alapelvet, hogy a sikeres labdamenethez elkerülhetetlen 

az együttműködés a partnerek között, amelyet elősegít a labdának egy felfelé ívben 
történő megütése 

• A labda játékba hozásának gyakorlása különböző módon. 
• A labda játékba hozatalának gyakorlása különböző módon fej fölül (szerva és lecsapás) 
• A tanulók megismertetése a mini-tenisz egyes alapelveivel 
• A tanulók labda fogadási készségének javítása a tenyeres oldalon 
• A tanulók labda fogadási készségének javítása a bal és a jobb oldalukon 
• A tenyeres és fonák mozgás kifejlesztése rövid és hosszú labdák megütéséhez. 
• A megfelelő ütő előkészítés megismertetése a gyerekekkel különböző magasságú 

labdáknál. 
 

Részcél 
 
• A labda és ütőkezelés egyénileg  
• A labda és ütőkezelés párban (együttműködés) 
• A kezelés: a labda megállítása és a húron tartása 
• A labda átvétel együttműködéssel 
• A labda átadás és fogadása, mozgás és kooperáció-labdamenet egy akadálytárgy felett 

pattanás után 
• A labda átadás és fogadása, mozgás és kooperáció-labdamenet egy akadálytárgy felett 

pattanás előtt 
• A labdaátadás szervával, alsó karral 
• A labdaátadás szervával, felső karral  
• A labdaátadás fogadás és együttműködés 
• A fogadás, labdaátadás tenyeressel és együttműködés 
• A fogadás, labdaátadás fonákkal és együttműködés  
• A fogadás tenyeressel, fonákkal labdaátadás és együttműködés 
• A rövid és labdaátadás fogadás és együttműködés 
• Az alacsony ás magas labda fogadása, labda átadása és együttműködés 
 

Tananyag Követelmény Megjegyzés 
Biliárd: Két csapat áll egymással 
szemben. Minden tanulónál van egy 
labda. A tanár középre gurít egy 

Labdaügyesség fejlődése és hogy 
tanuljanak meg célozni 

Bemelegítés 
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labdát, amelyet a két csapat a náluk 
lévő labdával megpróbál eltalálni. 
A tigris: A gyerekek ütővel labdát 
ütögetnek tenyérrel felfelé és lefelé, 
egyszer pattanás nélkül, vagy 
pattanással, folyamatosan felfelé 
ütéssel, felfelé ütéssel közben 
pattanással, séta közben felfelé ütéssel, 
séta közben felfelé ütéssel és 
pattanással. Aki a legtovább tudja 
csinálni az a tigris.  

Labdaügyesség fejlődése és hogy 
tanuljanak meg célozni 

Játékok, 
gyakorlatok 

Egyénileg: folyamatos labdapattintás 
kézzel és az ütővel, séta, pattintás és 
elkapás, labdavezetés. 
Egyéni verseny: labda eldobás és 
elkapás pattanással, pattanás nélkül, 
váltott kézzel. 

Labdaügyesség fejlődése és hogy 
tanuljanak meg célozni, már 
eszközökkel 

Variációk 

Ellenfél kifújása: A tanulók hasra 
fekszenek egymással szemben, a 
könyökük oldalt kitámasztva, a kezük 
az álluk alatt. A tanár labdát helyez a 
két tanuló között húzott két vonal 
közé. Adott jelre a tanulók a labdát 
fújni kezdik, és az győz, aki a másik 
vonalán túl tudja fújni a labdát. Kéz 
használata tilos 

Tanulják meg irányítani és pontosan 
vezetni a labdát 

Bemelegítés 

Labdapasszolás: A gyerekek két 
csapatot alkotnak. A labdát ütővel kell 
minden csapattárshoz passzolni 
mielőtt a másik csapat, térfelére ütik a 
labdát. A labda lepattanhat. A 
csapatok pontra játszanak. 

Tanulják meg irányítani és pontosan 
vezetni a labdát 

Játékok, 
gyakorlatok 

Párban: labdapattogtatás folyamatosan 
lefelé kézzel vagy ütővel, séta, 
pattintás és elkapás, labdavezetés. 
Párban: dobás elkapás pattanással, 
pattanás nélkül, váltott kézzel, 2 
labdával, stb. 

Tanulják meg irányítani és pontosan 
vezetni a labdát 

Variációk 

Labda lábak közötti elkapása: A 
tanulók páronként helyezkednek el és 
az egyik labdát dob a másik felé úgy, 
hogy az éppen a másik előtt essen le. 
A másik a karjaival hátranyúlva a 
lábai között kapja el a labdát. 

Cél, hogy pontosan megtanuljon 
elkapni és dobni 

Bemelegítés 

„Pincér” játék: Két csapat. A csapatok 
első emberrel egy labdát visznek az 
ütő húrján és beledobják egy kosárba, 
majd felvesznek a talajról egy másikat 
és visszaviszik a csapatukhoz, ahol 
átadja a labdát a következő 

Pontos dobás és egyensúlyozás 
megtanulása, fejlesztése 

Játékok, 
gyakorlatok 
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csapattársnak. Amelyik csapat 
hamarabb végez, az a nyertes. 
A labda megállítása és az ütő felületén 
középen tartása, letérdelni és a labdát 
középen tartani, mozgás és a labda 
középen tartása, partner labdát 
passzol, csapattag labdát passzol, stb. 

Cél hogy pontosan megtanuljon 
elkapni és dobni 

Variációk 

Pók fogócska játék: Egy pár tanuló 
megfogja egymás kezét és 
megpróbálnak elkapni más tanulókat. 
Akit elkapnak, az csatlakozik a 
fogóhoz, és együtt próbálják elkapni a 
többieket anélkül, hogy 
elszakadnának. 

Hogy megtanulják irányítani a labdát Bemelegítés 

Oda-vissza váltó: A tanulók a 
teniszütővel pattogtatva vezetik a 
labdát a pályán elhelyezett 
kúpakadályok között. A pályát 
elsőként teljesítő csapat a győztes.  

Hogy megtanulják irányítani a labdát Játékok, 
gyakorlatok 

A labda felfelé ütése, lefelé ütése, fel 
és lefele ütése, séta közben, stb. 

Hogy megtanulják irányítani a labdát, 
már ütővel 

Variációk 

„Körüldözéses” játék: A tanulók egy 
kört alkotnak és 1-4 között számokat 
kapnak. A tanár bemond egy számot 
1-4 között. Az adott számmal jelölt 
tanuló elkezd a körön kívül futni. A 
tanár bemond egy másik számot és a 
számmal jelölt tanuló szintén elkezd 
körbe futni és megpróbálja elkapni az 
előtte futót. A tanárnak különböző 
számot kell mondani. 

Labda tartás elsajátítása, fejlesztése 
 

Bemelegítés 

A soha véget nem érő labdamenet: A 
tanulók párban helyezkednek el 
egymással szemben a háló két oldalán, 
és labdamenetet játszanak. A legtöbb 
ütést hiba nélkül végrehajtó pár a 
győztes. 

Labda tartás elsajátítása, fejlesztése 
 

Játékok, 
gyakorlatok 

Üssék a labdát pattanás után, üssenek 
célba, kapják el a labdát ütővel, 
mielőtt visszaütik, stb. 

Labda tartás elsajátítása, fejlesztése 
 

Variációk 

„Madárijesztő fogócska”: A tanulók 
szétoszlanak a megadott játéktéren. A 
tanár a játék előtt titokban kijelöli a 
fogókat. A játék kezdetekor a kijelölt 
fogók megérintenek játékosokat, 
akiknek meg kell állni, és madárijesztő 
alakot kell felvenni. Addig maradnak 
úgy, amíg a nem fogók között valaki 
meg nem érinti őket újra, ami által 
kiszabadulnak. 

Labda tartás megerősítése: játékosan Bemelegítés 
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A soha véget nem érő labdamenet: A 
tanulók párban helyezkednek el 
egymással szemben a háló két oldalán, 
és labdamenetet játszanak. A legtöbb 
ütést hiba nélkül végrehajtó pár a 
győztes. 

Labda tartás megerősítése: párban Játékok, 
gyakorlatok 

Pattanás előtt ütni a labdát. Felfelé 
ütni röptéket akadály közbeiktatásával 
vagy anélkül, folyamatosan és 
célterülettel mindkét oldalon, stb. 

Labda tartás megerősítése:  Variációk 

„Pattintós” fogó játék: Minden 
tanulónál van egy ütő és a húron egy 
labda. A játékosok igyekeznek, 
nehogy a kijelölt fogók megérintsék 
őket. Akiket elkapnak, azoknak 
helyben kell pattogtatni a labdát 
felfelé, vagy a talajhoz. 

Labda ügyesség fejlesztése, köv., 
hogy megtanulják irányítani a labdát 

Bemelegítés 

Alsókaros szerva gép: A tanulók 10 db 
alsókaros szervát ütnek egyre 
távolodva a hálótól a háló túlsó 
oldalán kijelölt célterületre. Aki 
leghamarabb éri el az alapvonalat 
hibázás nélkül az a nyertes. 

Labda ügyesség fejlesztése, köv., 
hogy megtanulják irányítani a labdát 

Játékok, 
gyakorlatok 

A partner kézzel vagy ütőtokkal 
elkapja a labdát és ezért egy pontot 
kap. 

Labda ügyesség fejlesztése, köv., 
hogy megtanulják irányítani a labdát 

Variációk 

A "vonal ember” játék: Minden 
játékos a vonalakon áll. A titkosan 
fogónak kijelölt tanuló megpróbál 
annyi játékost megérinteni ahányat, 
csak tud. A fogó játékos csak sétálhat 
a vonalakon, míg a többiek futhatnak.  

Labda ügyesség fejlesztése, köv., 
hogy labdamenetet 
kezdeményezhessenek 

Bemelegítés 

„Szerváló gép”: A tanulók 10 db fej 
felett szervát ütnek egyre távolodva a 
hálótól a háló túlsó oldalán kijelölt 
célterületre. Aki leghamarabb éri el az 
alapvonalat hibázás nélkül az a 
nyertes. 

Labda ügyesség fejlesztése, köv., 
hogy labdamenetet 
kezdeményezhessenek 

Játékok, 
gyakorlatok 

Szerva ütőfogás, beállás és lendítés, 
feldobás és ütés kivezetéssel, stb.  

Labda ügyesség fejlesztése, köv., 
hogy labdamenetet 
kezdeményezhessenek 

Variációk 

„Béka” játék: Helyezz két labdát az 
oldalvonalakra (egyéni és páros) 
egymás mellé. A tanuló a két labda 
közé áll. Adott jelre a tanuló felkapja a 
külső vonalon lévő labdát és a pálya 
középvonalára helyezi, majd 
visszamegy a másik labdáért és azt a 
soron következő oldalvonalra rakja. A 
játék addig tart, amíg mindkét labda át 

Pontos ütés elsajátítása Bemelegítés 
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nem kerül a másik oldalvonalakra. 
„Mesterek”: A tanulók párokat 
alkotnak. Az egyik tanuló szervál, a 
másik visszaadja a szervát. Ha sikerül 
egy szerva és egy fogadást véghez 
vinni, kapnak egy pontot. A legtöbb 
pontot elérő pár a „Mester”. A párok 
szerepet cserélnek. 

Szerva és fogadás elsajátítása Játékok, 
gyakorlatok 

Szerva és fogadás: a tanulók 
kombinálják a szerva és fogadást, stb. 

Szerva és fogadás elsajátítása 
különböző variációkban 

Variációk 

Vonal bemondás: A tanulók a pálya 
mindkét oldalán ugyanazon a vonalon 
helyezkednek el. A tanár hirtelen 
bemondja egy másik vonal nevét és a 
tanulók mind, odarohannak. A 
vonalhoz utolsónak érkező játékos 
elveszít egy életet. A legkevesebb 
életet elveszítő játékos a nyertes. 

Pontos ütés elsajátítása Bemelegítés 

A Nagy Mesterek: A tanulók párokat 
alkotnak. Az egyik tanuló szervál, a 
másik megmondja a szerválónak hova 
üsse a szervát. (tenyeres vagy fonák 
fogadáshoz) visszaadja a szervát. Ha 
sikerül egy szerva és egy fogadást 
véghezvinni, kapnak egy pontot. A 
legtöbb pontot elérő pár a „Mester”. A 
párok szerepet cserélnek.  

Szerva és fogadás elsajátítása Játékok, 
gyakorlatok 

Szerva és fogadás meghatározott 
területre (tenyeres, fonák fogadás), 
stb. 

Szerva és fogadás elsajátítása 
különböző variációkban 

Variációk 

„D’Artagnan”: Az egyik tanuló 
„D’Artagnan” és az ütője a kard. A 
másik tanulónál nincs ütő. A másik 
tanulónak követni kell az ütő 
mozgását olyan közelről amennyire 
csak lehet, de ne érjen hozzá. 

A labda fogadási készség fejlődése  

Speedy Gonzales játék: A tanulók 
hármas csoportot alkotnak. Az egyik a 
labdaadogató, a másik az ütő játékos 
és a harmadik a labdát elkapó. A 
pályán karikák vannak elhelyezve 
különböző helyeken. Minden 
csapatnak ugyanannyi labdája van. A 
labdaadogatónak a karikákba kell 
dobni a labdát és az ütőnek, úgy kell 
ütni, hogy a háló túloldalán álló 
csapattárs elkaphassa pattanás előtt. 
Amelyik csapat hamarabb végez az 
összes karikából történt sikeres ütéssel 
az a nyertes. A tanulók szerepet 

A labda fogadási készség fejlődése Játékok, 
gyakorlatok 
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cserélnek.  
A tenyeres ütése az alapütésnél, 
röpténél. Az egyik adogatja a labdát a 
másik üti, stb.  

A labda fogadási készség fejlődése Variációk 

„8-as figura” gyorslépés: 2 labdát 
egymástól 1 méter távolságra kell 
helyezni. A tanuló a két labda közé áll, 
majd 30 másodpercig 8-as köröket 
kezd leírni gyors apró lépésekkel a 
labdák kerülésével. 

Megtanuljon megállni és újra 
elindulni a tanuló labdamenet közben 

Bemelegítés 

Labdaejtő állomások játék: A tanulók 
párokat alkotnak. Az egyik a 
labdaadogató, a másik az ütő játékos. 
A pályán karikák vannak elhelyezve 
különböző helyeken. Minden 
csapatnak ugyanannyi labdája van. A 
labdaadogatónak a karikába kell dobni 
a labdát és az ütőnek, úgy kell ütni, 
hogy a háló túloldalán elhelyezett 
célpontokba essen. Amelyik csapat 
hamarabb végez az összes karikából 
történt sikeres ütéssel az a nyertes. A 
tanulók szerepet cserélnek.  

Ügyességi játékokkal sikerüljön 
elsajátítani az ütések pontosítását 

Játékok, 
gyakorlatok 

A tenyeres ütése az alapütésnél, 
röpténél. Az egyik adogatja a labdát a 
másik üti, stb.  

Megtanuljon pontosan ütni Variációk 

„Össze-vissza menés”: A tanulók a 
kijelölt területen elkezdenek össze-
vissza menni és közben kikerülik 
egymást. Különböző sebességgel 
(lassú és gyors), különböző 
magasságban (lábujjhegyen, 
guggolva) 

Tanulja meg a tanuló a labdát fogadni 
mindkét oldalán 

Bemelegítés 

„Vadász „játék: A tanulók hármas 
csoportot alkotnak. Az egyik a labda 
adogató, a másik az ütő játékos és a 
harmadik a labdát elkapó. A pályán 
karikák vannak elhelyezve különböző 
helyeken. Minden csapatnak 
ugyanannyi labdája van. A 
labdaadogatónak a karikába kell dobni 
a labdát és az ütőnek váltott ütésekkel 
(tenyeres alap, fonák alap, tenyeres 
röpte, fonák röpte) úgy kell ütni, hogy 
a háló túloldalán álló csapattárs 
elkaphassa pattanás előtt. Amelyik 
csapat hamarabb végez az összes 
karikából történt sikeres ütéssel az a 
nyertes. 

Tanulja meg a tanuló a labdát fogadni 
mindkét oldalán 

Játékok, 
gyakorlatok 

Jobb és baloldalon alapütésekkel, Tanulja meg a tanuló a labdát fogadni Variációk 
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röptékkel. Egy labdaadogató és egy 
ütő játékos, stb. 

mindkét oldalán 

Kövesd a vezetőt: A tanulók 3-4 fős 
csoportra oszlanak. Egyikük a vezető. 
A tanulók sétálnak, futnak, 
szökdelnek, ugranak, stb. követvén a 
vezetőt. A tanár cseréli a vezetőket.  

Tenyeres és fonák ütés fejlődése, 
hosszú labdák megütéséhez 

Bemelegítés 

„Közel a hálóhoz, közel a kerítéshez” 
verseny: A tanulók négyes csoportot 
alkotnak. Az egyik a labdaadogató, a 
másik az ütő játékos és a harmadik a 
labdát hálónál elkapó, a negyedik a 
labdát a kerítésnél elkapó. A 
labdaadogatónak rövid és hosszú 
labdákat kell adnia és az ütőnek oda 
kell ütnie, ahová a labdaadogató 
mondja („röviden a hálónál 
elkapónak” „hosszan a kerítésnél 
elkapónak”) Amelyik csapat hamarabb 
végez a labdákkal az a nyertes. A 
tanulók cserélik a pozíciókat. 

Tenyeres és fonák ütés fejlődése, 
hosszú labdák megütéséhez 

Játékok, 
gyakorlatok 

Rövid – hosszú alapütésekkel, 
röptékkel. Egy labdaadogató és egy 
ütő játékos, stb. 

Tenyeres és fonák ütés fejlődése, 
hosszú labdák megütéséhez 

Variációk 

„Betű alak” játék: A tanulók 
kocognak, a tanár bemond egy betű 
nevet, és a tanulók elkezdenek egy 
betűalakot formázni futás közben. 

Megtanulja az ütő előkészítés idejét Bemelegítés 

„Teniszütő kosárlabda” verseny: A 
tanulók párokat alkotnak, az egyik 
dobja a labdát a másik üti. Adott jelre 
a labdát adogató egy alacsony és egy 
magas labdát dob az ütőnek, aki a háló 
túloldalára egy alacsony és egy magas 
labdát üt. Az a pár lesz a nyertes, 
akinek a legkevesebb labdája marad a 
hálóban akadva. A tanulók szerepet 
cserélnek. 

Pontosság fejlesztése Játékok, 
gyakorlatok 

Magas – alacsony alapütésekkel, 
röptékkel. Egy labdaadogató és egy 
ütő játékos, stb. 

Pontosság fejlesztése Variációk 
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Évfolyam: 4. osztály  Korosztály: 9-10 év 

Cél 
 

• A jobb és baloldalra, röviden és hosszan, alacsonyan és magasan érkező labdák 
megütéséhez szükséges készségek összekombinálása. 

• Az irányítási készség megtanítása a tanulóknak partnerrel (ellenfél) való labdamenet 
közben 

• Az irányváltási készség megtanítása a tanulóknak a partnerrel (ellenfél) való labdamenet 
közben. 

• A védekezési készség megtanítása a tanulóknak a megütött labda magasságának 
változtatásával a fogadott labda lepattanás után, alapütéssel. 

• A megtanult labda kontroll készség további elmélyítése a különböző gyakorlatok 
integrálásával. 

• A labdamenet elkezdéséhez szükséges két ütés fejlesztése. 
• A labdamenet elkezdéséhez és folytatásához szükséges ütések fejlesztése. 
• A labdamenet elkezdéséhez szükséges ütés és a röpte fejlesztése. 
• A páros játék bemutatása a tanulóknak, a pályán elhelyezkedő játékosok céljainak 

megértésére. 
• A hálónál támadó pozíció elfoglalására irányuló stratégiák kifejlesztése.  
• Olyan helyzet teremtése, amikor is a tanulók támadást indítanak különböző labda kontroll 

alapján.  
• A védekezési képesség kifejlesztése rövid labdák, oldalra ütött labdák és a hálót támadó 

ellenfél ellen.  
• A fiatalokkal áttekinteni az alapvető szabályokat, amelyekkel a tapasztalataik nőnek.  
• Tréfás versengés a csoport minden tagja számára. 
 

Részcél 
 
• Különböző labdák fogadása,  
• Különböző labdák átadása együttműködés 
• Labda átadása, fogadása és együttműködés: az irány változtatása 
• Labda átadása, fogadása és együttműködés: a mélység változtatása 
• Labda átadása, fogadása és együttműködés: a magasság változtatása 
• Labda átadása, fogadása és együttműködés: a távolság (mélység), irány és magasság 

változtatása 
• A labda irányítása, fogadása és együttműködés: szerva és fogadás 
• A labda irányítása, fogadása és együttműködés: szerva és alapütés 
• A labda irányítása, fogadása és együttműködés: szerva és röpte 
• A labda irányítása, fogadása, együttműködés és versengés: párosjáték 
• A labda irányítása, fogadása, együttműködés és versengés: egyéni játék 
• A labda irányítása, fogadása és versengés: védekezés rövid labda, oldalra ütött labda és 

hálózó ellenfél ellen 
• Tenisz illemtan és a tenisz szabályai  
• Egyéni verseny 
• Egyéni és páros verseny 
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Tananyag Követelmény Megjegyzés 
„Állat mozgás”: A tanulók kocognak. 
A tanár bemond egy állatnevet, és a 
tanulók elkezdik az adott állat 
mozgását utánozni. (gyorsan mozogni, 
mint az egér, ugrani, mint egy 
kenguru, stb.) 

Megtanuljon a variációkkal együtt 
megütni a labdát: nehezített 
körülmények között 

Bemelegítés 

„A térfeled letakarítása”: A tanulók 
négyes csoportot alkotnak. Az egyik a 
labdaadogató, a másik az ütő játékos 
és a harmadik a labdát hálónál elkapó, 
a negyedik a labdát a kerítésnél 
elkapó. A labdaadogató labdákat 
adogat és az ütőnek oda kell ütnie, 
ahová a labdát elkapók mondják. 
(„jobb és bal, rövid és hosszú, 
alacsony és magas”). Az a csapat lesz 
a nyertes, aki hamarabb üti le a 
labdákat. A tanulók szerepet 
cserélnek.  

Megtanuljon a variációkkal együtt 
megütni a labdát: csoportos 
gyakorlatokkal 

Játékok, 
gyakorlatok 

A labda fogadási készség áttekintése: 
jobb és bal, rövid és hosszú, magas és 
alacsony. Egy adogató és egy ütő stb. 

Megtanuljon a variációkkal együtt 
megütni a labdát:  

Variációk 

Az ugró: A tanulók összezárt lábakkal 
állnak egy vonal mentén. A tanulók 
előre, hátra, oldalra és a vonalon 
átugrálnak. 

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a 
pályán is tudja magát irányítani 

Bemelegítés 

„8-as figura”: A tanulók párokat 
alkotnak. Az egyik egyenesen üt, a 
másik kereszt irányban. A tanulók 
keresztirányban futnak a következő 
labda megütéséhez. A leghosszabb 
labdamenetet játszó pár a nyertes. A 
tanulók szerepet cserélnek. 

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a 
pályán is tudja magát irányítani 

Játékok, 
gyakorlatok 

Alapvonal ütések labdamenet, 
alapütések – röpte labdamenet, röpte – 
röpte labdamenet. Jobb és baloldalon, 
stb. 

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a 
pályán is tudja magát irányítani 

Variációk 

A kígyó: A tanulók össze-vissza 
futnak a pályán gyors és lassú 
ritmusban. Gyors irányváltással futnak 
20 másodpercig, majd lassan 60 
másodpercig.  

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a 
pályán is tudja magát irányítani 

Bemelegítés 

„Rágógumi” játék: A tanulókkal 
párban labdamenetet játszanak. Az 
egyik tanuló a pattanás után rövidet üt 
a másik hosszút. A tanulók szerepet 
cserélnek. A leghosszabb 
labdamenetet játszó pár a nyertes. 

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a 
pályán is tudja magát irányítani 

Játékok, 
gyakorlatok 

Alapvonal ütések labdamenet, Megtanuljon úgy mozogni, hogy a Variációk 
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alapütések – röpte labdamenet, röpte – 
röpte labdamenet, jobb és baloldalon, 
stb. 

pályán is tudja magát irányítani 

Törökülős fogó játék: Az egyik 
kijelölt tanuló lesz a fogó. Akit 
megfog annak törökülésben kell 
elhelyezkedni. Azok, akiket nem 
kapott el, néhány másodpercre szintén 
leülhetnek, és úgy tehetnek, mint aki 
el lett kapva. 

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a 
pályán is tudjon védekezni 

Bemelegítés 

Magas-alacsony játék: A tanulók párt 
alkotnak. Az egyik a hálónál a másik 
az alapvonalon. Az alapvonal játékos 
emelést üt, a hálónál álló játékos egy 
könnyű lecsapást üt az alapvonal 
játékos irányába. Amelyik pár a 
leghosszabb labdamenetet tudja 
játszani az a nyertes. 

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a 
pályán is tudjon védekezni 

Játékok, 
gyakorlatok 

Alapvonal – alapvonal labdamenet. 
Védekezés emeléssel, stb. 

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a 
pályán is tudjon védekezni 

Variációk 

Egymásnak háttal való ütő átadás: A 
tanulók párban, egymásnak háttal 
helyezkednek el. Teniszütőt kell 
egymásnak átadni a testük mellett, 
majd egymástól egyre távolodnak és a 
lábuk között, fej felett kell átadni az 
ütőt, stb. 

Elsajátítsa a labda irányításának 
ismeretét 

Bemelegítés 

Tetszés szerinti labdamenet: A tanulók 
párban labdamenetet játszanak. A 
labdamenet során tetszés szerint 
változtatni kell a távolságot, irányt és 
magasságot. Amelyik pár a 
leghosszabb labdamenetet tudja 
játszani az a nyertes. 

Elsajátítsa a labda irányításának 
ismeretét 

Játékok, 
gyakorlatok 

Alapvonal – alapvonal labdamenet, 
alapvonal – röpte, röpte – röpte, 2-1 
gyakorlat, a távolság, az irány és a 
magasság változtatása az 
alapütéseknél, stb. 

Elsajátítsa a labda irányításának 
ismeretét 

Variációk 

Egymásnak háttal való labda átadás: A 
tanulók párban, egymásnak háttal 
helyezkednek el. Teniszlabdát kell 
egymásnak átadni a testük mellett, 
majd egymástól egyre távolodnak és a 
lábuk között, fej felett kell átadni a 
labdát, stb. 

Elsajátítsa a labda irányításának 
ismeretét 

Bemelegítés 

Labdamenet elkezdése: A tanulók 
párokat alkotnak. Az egyik egy 
meghatározott területre adogat, a 
másik egy meghatározott területre üti 

Elsajátítsa a labda irányításának 
ismeretét 

Játékok, 
gyakorlatok 
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a fogadást. Ha a pár az előírt területre 
üti a labdát, kap egy pontot. A legtöbb 
pontot elérő pár a nyertes. A tanulók 
cserélik a szerepeket.  
Változtassák az ütések irányát, 
mélységét és erejét. 

Elsajátítsa a labda irányításának 
ismeretét 

Variációk 

„4 sarkos váltófutás”: A tanulók 4-es 
csapatot alkotnak. Minden csapat 
minden egyes tagja az egyik sarokból 
a szomszédos sarokhoz fut úgy, hogy 
megkerüli a pályát. A következő 
csapattárs akkor kezdi a futást, amikor 
az előző befejezi. 

Elsajátítsa a labda irányításának 
ismeretét 

Bemelegítés 

„Tasmánia Ördöge”: A tanulók 
párokat alkotnak. Az egyik egy 
meghatározott területre üti a fogadást 
és elkezdenek labdamenetet játszani. 
Négy alapütést elérő pár pontot kap. A 
legtöbb pontot elérő pár a nyertes. A 
tanulók cserélik a szerepeket.  

Elsajátítsa a labda irányításának 
ismeretét 

Játékok, 
gyakorlatok 

10 pontot elsőként elérő pár a nyertes. Elsajátítsa a labda irányításának 
ismeretét 

Variációk 

„Árnyék” meccs: A tanulók párban 
helyezkednek el. Meccset játszanak 
egymás ellen imitálva és egyes 
ütéseket. 

Elsajátítsa a röpte alapjait Bemelegítés 

Futás és ütés: A tanulók párban 
gyakorolnak. Az egyik szervát üt egy 
megjelölt helyre, és a hálóhoz fut. A 
másik egy gyengén ütött fogadást ad a 
röptéhez és elkezdődik a labdamenet. 
Egy négy ütésből álló labdamenet 1 
pontot ér. A legtöbb pontot elérő pár a 
nyertes. 

Elsajátítsa a röpte alapjait Játékok, 
gyakorlatok 

10 pontot elsőként elérő pár a nyertes. Elsajátítsa a röpte alapjait Variációk 
Forró labda: Minden egyes tanulónál 
van egy labda. A játék kezdése után a 
tanulók csak 2-3 másodpercig tartják a 
kezükben a labdát, majd továbbadják 
gurítással, dobással egy másik a 
tanulónak. A másik gyorsan felkapja 
és továbbadja. 

Megismerjék a páros játék szabályait 
lényegét 

Bemelegítés 

„Páros Mesterek” játék: Normál páros 
játék. Mindegyik csapat négy pontot 
szervál egymás után. Az adogató 
felváltva adogat az ellenfél mindkét 
játékosnak. A négy pont lejátszása 
után az adogató partnere lesz majd az 
adogató, és a tanulók cserélik a 
pozíciót.  

Megismerjék a páros játék szabályait 
lényegét 

Játékok, 
gyakorlatok 
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„Négy tanuló egy labda”, tanulók 
szerepei: adogató, fogadó, adogató 
partnere, fogadó partnere, stb.  

Megismerjék a páros játék szabályait 
lényegét 

Variációk 

Állandó labdapattogtatás: A tanulók 
szétszórtan helyezkednek el pályán, 
mindegyiknél labda van. Elkezdik 
pattogtatni, majd letérdelnek, leülnek, 
lefekszenek, végül felállnak és még 
mindig folyamatosan pattogtatják a 
labdát. Amelyik tanuló a felállás után 
is még pattogtatja a labdát az a 
nyertes.  

Megismerjék a páros játék 
hálójátékának részeit 

Bemelegítés 

Támadás: A tanulók párban 
labdamenetet játszanak. Az egyik 
tanuló egy adott helyre szervál és a 
fogadó visszaüti a szervát majd a 
hálóhoz fut és kijátszák a pontot. A 
tanulók cserélik a szerepeket.  

Megismerjék a páros játék 
hálójátékának részeit 

Játékok, 
gyakorlatok 

Rövid labda és adogatás fogadás 
megtámadása és röpte, stb. 

Megismerjék a páros játék 
hálójátékának részeit 

Variációk 

Vízipóló tenisz: A tanulók 4-es 
csoportokat alkotnak. Ketten 
letérdelnek egy vonalra és a másik 
kettő egy előttük lévő vonalra. 
Mindkét pár megpróbál gólt gurítani a 
másik pár között. A tanulók 
mozoghatnak, de a vonalukat mindig 
érinteni kell. A tanulók 
akadályozhatják az ellenfél gurítását. 
A legtöbb gólt elérő pár a győztes. 

Megismerjék a egyéni játék 
szabályait lényegét 

Bemelegítés 

Break down: A tanulók párban 
labdamenetet játszanak. Az egyik 
tanuló egy adott helyre szervál, és a 
fogadó visszaüti a szervát, és 
labdamenetet játszanak. Mindkét 
tanuló a hálóhoz futhat, támadhatja az 
ellenfél gyengébb oldalát. A tanulók 
cserélik a szerepeket.  

Megismerjék az egyéni játék 
szabályait lényegét 

Játékok, 
gyakorlatok 

Ellenkező sarok támadása, a háló 
támadása, stb. 

Megismerjék az egyéni játék 
szabályait lényegét 

Variációk 

Távolsági dobó és elkapó verseny: A 
tanulók párokat alkotnak és a párok 
egymásnak dobják a labdát egyre 
növekvő távolságból lepattanás nélkül. 
A legnagyobb távolságot elérő pár a 
győztes.  

Megismerjék az egyéni játék 
szabályait lényegét 

Bemelegítés 

„Hold labda teniszező”: A tanulók 
páronként labdamenetet játszanak. Az 
egyik egy meghatározott területre 
adogat, a másik visszaüti az adogatást, 

Megismerjék az egyéni játék 
szabályait lényegét 

Játékok, 
gyakorlatok 
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és a hálóhoz fut, és labdamenetet 
játszanak. Az adogató mindig emelést 
üt. A tanulók cserélik a szerepeket.  
Védekezés rövid labdák, oldalra ütött 
labdák és erősen ütött labdák ellen, 
stb. 

Megismerjék az egyéni játék 
szabályait lényegét 

Variációk 

Kocogás: A tanulók kb. 3 percig 
kocognak ritmusváltással (lassú, 
gyors).  

Megismerjék a játék szabályait 
lényegét 

Bemelegítés 

Páros tenisz találós kérdésekkel: A 
tanulók páros mérkőzést játszanak és 
tanár minden lejátszott pont után 
tenisz illemtan és tenisz szabályra 
vonatkozó kérdéseket tesz fel a 
csapatoknak. Helyes válasz egy újabb 
pontot ér, helytelen válasz esetén az 
ellenfél kap pontot.  

Megismerjék a játék szabályait 
lényegét 

Játékok, 
gyakorlatok 

Tenisz kérdések az illemtanra, 
szabályokra, sportszerű viselkedésre 
vonatkozóan, stb. 

Megismerjék a játék szabályait 
lényegét 

Variációk 

Nyújtó gyakorlatok: A tanulók 
karjaikat a magasba emelik, majd a 
lábujjaikhoz. Karkörzést végeznek 
előre és hátra, nyakhajlítás balra és 
jobbra, csukló körzés, stb. 

Megismerjék a versengés élményét Bemelegítés 

Egyéni játék: A tanulók csapatokat 
alkotnak. Versenyt rendeznek, amely 
során több egyéni mérkőzést 
játszanak. A csapatok játékosai által 
elért győzelmi pontok összeadódnak.  

Megismerjék a versengés élményét Játékok, 
gyakorlatok 

Versenyszerű helyzetben: 
Koncentráció, hibázás ellenőrzése, 
sportszerűség, személyes 
erőfeszítések, stb. 

Megismerjék a versengés élményét Variációk 

Kocogás és nyújtó gyakorlatok: A 
tanulók kocognak kb. 3 percig, majd 
karjaikkal előre és hátra körzést 
végeznek álló helyzetben, terpeszállást 
és törzshajlítást végeznek, miközben a 
karok vállmagasságban vannak, 
mindkét oldalra hajolnak vele, 
készenléti helyzet és a bal láb 
lendítése a jobb kézhez keresztbe, 
(jobb láb állva marad), térdek hajlítva, 
majd fordítva, jobb láb lendítése a bal 
karhoz.  

Megismerjék a versengés élményét Bemelegítés 

Egyéni és páros játék: A tanulók 
csapatokat alkotnak. Versenyt 
rendeznek, amely során több egyéni és 
páros mérkőzést játszanak. A csapatok 

Megismerjék a versengés élményét Játékok, 
gyakorlatok 
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játékosai által elért győzelmi pontok 
összeadódnak.  
Versenyszerű helyzetben: 
Koncentráció, hibázás eltűrése, 
sportszerűség személyes erőfeszítések, 
stb.  

Megismerjék a versengés élményét Variációk 
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Évfolyam: 11-12 év Korosztály: gyermek 
 

Cél: 
• Az általános iskola felső tagozatában a fizikai képességek fejlesztése, különös 

tekintettel az állóképesség és gyorsaság fejlesztésére.  
• A mozgáskoordinációs képességek fejlesztése. az orientációs, a differenciáló, az 

egyensúlyozó, a reakciógyorsaság és a ritmus képességek fejlesztése. 
• A versenytaktika kialakítása, ami nagymértékben segíti a támadó és védekező játék 

technikai repertoárjának bővítését. 
 

Tananyag Követelmény Megjegyzés 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 
Állóképesség fejlesztés: 
A tanulók egyenletes iramú ill. 
fartlek (iramváltásos) futásokat 
végeznek. 
 
 
 
 
Gyorsaságfejlesztés: 
Különböző kiinduló helyzetekből 
történő rajtgyakorlatok 
szerepeljenek a heti tananyag 
programjában. Cél: a tenisz 
specifikus lábmunkához szükséges 
indulási gyorsaság megszerzése. 
Ehhez sok segítséget ad a 
csapatverseny és a kieséses 
rendszerű váltóversenyek kreatív 
alkalmazása.  
 
Ügyességfejlesztés: 
a) orientációs képesség: több 
dologra való egyidejű 
figyelemmegosztás tanítása. 
b) differenciáló képesség: változó 
körülményeknek megfelelően 
adekvát válasz megtalálása. 
c) egyensúlyozási képesség: gyors 
játékhelyzetekhez való 
alkalmazkodás feltétele, a 
vesztibuláris rendszer fejlettsége. 
d) reakciógyorsaság: az egyre 
gyorsuló játék sokszor váratlan 
helyzeteire való felkészítés 
e) ritmusképesség: az ütések 
időzítése mindent meghatároz a 

 
 
 
12 percen keresztül megállás 
nélkül legyen képes a tanuló 
állandó iramban futni.  
A Cooper teszt (12 perces futás) 
javasolt szintje: 
fiúk: 2850 m   
lányok: 2600 m 
 
A teniszre jellemző 5-8 méteres 
futások gyors egymásutánját a 
tanuló képes legyen 20-25 percig 
elviselni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Feladatok változó körülmények 
közötti alkalmazása, nemcsak 
teniszlabdával, hanem 
különböző súlyú, méretű, 
sebességű labdával végezendő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A túlterhelés 
elkerülése fontos 
feladat. Ebben az 
életkorban a 
kondíció 
fejlesztéshez való 
szoktatás a cél. 
 
A fizikai 
képességek 
fokozatos 
fejlesztésén van a 
hangsúly. 
Alkalmazható 
teniszpályán és 
azon kívüli 
gyakorlás is. 
 
 
 
Más sportágak 
mozgásanyagait 
szívesen 
alkalmazzuk a 
koordináció 
fejlesztés céljából. 
A teniszpályán 
kívüli gyakorlatok 
bevezetése 
nagymértékben 
kiszélesíti a 
koordinációs 
spektrumot. 
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játék során. 
 
Erőfejlesztés: 
Saját testsúllyal, nagy 
ismétlésszámmal rendszeresen 
szerepeljen a programban. A négy 
fő izomcsoport: has, hát, kar, láb, 
minden erőfejlesztő foglalkozáson 
arányosan kapjon szerepet a 
programban. 
 
Hajlékonyság: 
Ebben a korosztályban már az edzés 
elején és végén szerepeljenek 
nyújtó gyakorlatok. Ez részben 
preventív, részben pedig a 
funkcionális mozgások határát 
kiszélesítő feladat. A tenisz 
speciális sérülései nagymértékben 
elkerülhetőek rendszeres streching 
gyakorlatok alkalmazásával. 
 
TECHNIKA 
 
Az előző évek során kialakított 
ütések fejlesztése a következő 
sorrendben történik:  

1. az ütések biztonságának 
növelése 

2. az ütések hosszúságának 
növelése 

3. a pörgetések erejének 
növelése 

4. az ütések pontosságának 
növelése 

5. a játék sebességének 
növelése 

 
Minden technika továbbfejlesztése 
és egyéni játékstílushoz kapcsolása 
a játék különböző fázisaiban.  
Az alapvető ütésekben ne legyenek 
gyengeségek.  
Agresszív támadó technikák. 
 
TAKTIKA 
 
Általános és agresszív játékstílus 
Agresszív támadás és ellentámadás 
elve 

 
 
 
A tanuló képes legyen 30 mp-es 
folyamatos erősítő munkára, 30 
mp-es pihenővel. Minden 
izomcsoport gyakorlatát legalább 
3 sorozatban kell ismételni. 
Ajánlott a négy izomcsoport 
gyakorlatainak elvégzése után 
újabb négy feladat elvégeztetése.  
 
A nyújtógyakorlatok rendszeres 
ismétlésével képesek legyenek a 
tanulók saját bemelegítő és 
levezető edzés rituáléjukat 
kialakítani. A nyújtások jól 
bemelegített állapotban 
fokozatosan történjenek. 
 
 
 
 
 
Pörgetés, irányítás és erő 
fejlesztése 
Problémamegoldás 
változatossága. 
Lábmunka a pályán. 
Technikai célkitűzések, 
értékelés. 
Pontosság, irányítás, mélység az 
ütéseknél. 
Erő, sebesség változási, 
irányítási,  
mélységbeli fejlesztés az 
alapvető ütéseknél. 
 
Az adogatás személyes 
filozófiájának véglegesítése. 
Mindegyik adogatás 
kifejlesztése. 
Fogadási technikák kialakítása. 
Finom ütések fejlesztése. 
 
 
 
Gyengeségek eltüntetése az 
ütésekből 
Megkívánt pörgetés kifejlesztése 

 
 
 
Az általános 
erőfejlesztés 
hangsúlyosabb 
még, mint a 
speciális tenisz 
vonatkozású 
dinamikus erő 
javítása. 
 
Az általános 
mozgáshatár a 
sportolóknál ebben 
az életkorban kezd 
beszűkülni, ha nem 
végeznek 
rendszeres nyújtó-
gyakorlatokat. 
 
 
 
 
A technikánál 
figyelembe kell 
venni az egyéni 
adottságokat. Ezek 
nemcsak fizikai, 
hanem pszichés 
képességeket is 
jelentenek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A technikai elemek 
játék szituációban 
való 
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Az 5 játékszituáció további 
gyakorlása 
Pozíció fenntartása az alapvonalon 
Adogatás teljes filozófiájának 
bemutatása 
Return fejlesztése 
Ütések a 3/4 és fél pályáról 
 
A gyakorlás sorrendisége is ezen 
elméleti megfontolás szerint a 
következő: 

1. az ütés fő akciója 

2. az ütés kivezetése 

3. az ütés előkészítése 
 
Tanulás során szerzett információk 
sorrendje: 

1. látás – vizuális – bemutatás 
2. megértés – kognitív 

feldolgozás – aha! 
3. utánzás – kinesztetikus úton 

– tanulás folyamán 
(interiorizáció) 

 
Gyerekeknél különösen veszélyes a 
hosszú, részletes magyarázat. Itt 
elsősorban a jó bemutatás a fontos, 
hiszen a gyerekek utánzó képessége 
igen nagy. Labda nélküli feladatok 
is igen röviden használhatóak 
gyerek korosztálynál. 
 
Gyakorlás sorrendisége: 

1. labda nélkül 
2. egyformán, ritmusosan 

érkező labdák 
3. előre meghatározott 

változtatások (magasság, 
hosszúság, pörgés, irány, 
sebesség kombináció), pl. 
rövid-hosszú 

4. változtatások előre nem 
meghatározott módon 

 
ELMÉLET 
 
A tenisz számolásának és 
versenyrendszerének ismerete.  
Az egyéni és páros játék alapvető 

Különböző játékstílusok elleni 
támadás, védekezés-gyakorlatok 
Szerepjátékok, 
modellgyakorlatok 
Helyezkedés, mozgás, ritmus 
gyakorlása 
Hangsúly az adogatások 
változatosságán és pontosságán 
van az edzéseken. 
Adogatás röptegyakorlatok. 
Irány, mélység, sebesség 
gyakorlása a fogadáshoz. 
A pontosság, erő hangsúlyozása 
és az időintervallum csökkentése 
az ütések gyakorlásánál 
 
Taktikai edzés lépcsői: 

a.) mások megfigyelése 

b.) saját játék megfigyelése 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alkalmazásának 
feltétele, a 
tudáshoz 
alkalmazkodó 
taktika kialakítása. 
„Játszd amit tudsz, 
ne pedig amiről 
álmodsz!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanácsok 
kezdőknek: 

- Kerüld, a ki nem 
kényszerített hibát! 

- Játékod ne 
haladja meg 
képességed! 

- Ellenfeled játékát 
ismerd meg! 
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helyzeteinek megismerése.  
A hazai és külföldi versenyzők 
legjobbjainak ismerete. 
 
VERSENYZÉS 
 
Felmérő mérkőzések az edzések  
keretében.  
Hazai korosztályos csapat és  
egyéni versenyeken való indulás. 
Nemzetközi versenyeken való 
indulás. 
 
 
Koordinációfejlesztés 
Orientációs képesség: 
Gyakorlatok: 
- Két gyerek tart ütővel a kézben 
egymásnak pattogtatva léggömböt a 
levegőben. A feladat nehezítése: 2, 
3, 4, 5 léggömb levegőben tartása a 
két játékos számára.  
- Játéklabda magasba dobása után 
bukfencet követően kell a labdát 
elkapni. 
- Edző által gurított tornakarika két 
oldalán oldalmozgást végző 
játékosok adják egymásnak kézből 
kézbe a labdát átdobva a karikán. 
- Két léggömb levegőben tartása 
egyiket lábbal másikat teniszütővel 
pattogtatva. 
- Labda pattogtatás közben akadály 
átugrása, ill. kapu alatt átbújás. 
- Labdapattogtatás közben a társnak 
átadni az ütőt és a labdát hibázás 
nélkül. 
- Két labda két kézben történő 
váltakozó feldobása és elkapása. 
- Két labdapattogtatással való 
levegőben tartása ütővel. 
- Edző által egyidejűleg dobott 2 
labda elkapása ill. ütővel való 
megütése. 
- Minitenisz játék a társsal, ütés 
után kézben lévő labda sarokba 
letétel következik, majd a 
következő ütés után labdafelvétel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
A nagy versenyek és játékosok 
történetének megismerése. 
Példaképek kialakítása. 
Nagy teniszegyéniségek és más 
híres sportolók személyiség 
tulajdonságainak adaptálása a 
kezdődő sportolói karrier 
megfelelő alakulásához. 
 
Koordinációs gyorsaság 
fejlesztése 
 
Wilson-teszt (vonalfutás) 
A játékos a páros vonal 
alapvonal sarkáról indul, előre 
futva megérinti a hálót, az egyes 
vonalon hátrafele haladva eljut a 
T vonalig, ahol oldalazó futással 
fut be a középvonalig. Innen 
ismét előrefutással hálót érint, 
majd a T vonalig hátrafelé fut. A 
T vonalon oldalazó futással 
halad az egyes vonalig, ahonnan 
ismét a hálóhoz szalad előre és 
annak megérintése után hátrafelé 
szalad az alapvonalig. Ezt 
követően a páros vonalon 
előrefutással hálót érint, majd 
hátrafutással az alapvonalig ér be 
és oldalazó futással (sasszé) 
érkezik a kiinduló pozícióba. 
A tesztet háromszor kell 
végrehajtani egymás után, és az 
összes időt mérjük. 
Fiúk követelménye: 59 mp 
Lányok követelménye: 62mp 
 
Wilson-tesz (legyezőfutás) 
A pálya páros vonalának négy 
sarkában helyezünk el négy 
labdát. Tehát kettő a háló 
tövében, kettő pedig az 
alapvonal sarkában helyezkedik 
el. Az ötödik labdát a T vonal 

 
 
 
 
 
 
A versenyzés 
tanulásán, nem 
pedig 
eredményességén 
van a hangsúly.  
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Differenciáló képesség: 
Gyakorlatok: 
- Labdavezetés váltott kézzel. 
- Két labda vezetése egyidejűleg két 
kézzel. 
- Két különböző (kosárlabda, 
röplabda vagy kézilabda, pöttyös 
labda, vagy focilabda teniszlabda) 
egyidejű vezetése. 
- Két egyforma labda vezetése 
egyiket a talajra pattogtatva másikat 
tornapad tetején vezetve. 
(magasságkülönbség) 
- Tornapad egyik oldala zsámolyra 
van felhelyezve. A játékos ezen 
felfelé sétálva pattogtatja maga 
mellett a talajra a labdát. (Fokozódó 
erőközlés szükséges) 
- Két ütővel a kézben teniszlabda 
pattogtatás jobb kézből a bal kézbe. 
- Falazás két kézzel váltott oldali 
ütésekkel. 
- Falazás különböző 
labdákkal.(szivacslabda, 
teniszlabda, tömör gumilabda, lassú 
minitenisz labda) 
- Különböző ütővel való játék 
falazáskor vagy miniteniszben. Az 
egy ütővel végrehajtott ütések 
száma nem lehet több háromnál. 
 
Egyensúlyozási képesség: 
Gyakorlatok: 
- Medicinlabdán állva labda 
pattogtatása ütővel. 
- Medicinlabdákon mint szigeteken 
sétálva kell járni ütővel való 
labdapattogtatás közben. 
- Trambulinon való szökdelés 
közben labdapattogtatás. 
- Vékony pallón vagy padon járás 

közepére tesszük. A teszt során 
az öt labdát az alapvonal 
közepére kell egyesével hordani 
úgy, hogy a játékos végig a háló 
felé néz. Így előre, hátra futáson 
kívül oldalazó futást is végre kell 
hajtani. 
Fiúk követelménye: 24 mp 
Lányok követelménye: 26 mp 
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közben labda talajhoz ütögetése 
vagy levegőben tartása 
pattogtatással. 
- Salakpályán való csúszás előre és 
oldalirányba. 
- Tornateremben parkettán szőnyeg 
darabon vagy vastag kartonpapíron 
való csúszás egyensúlyvesztés 
nélkül. 
- Teniszcipőre húzott filc papucsban 
(ld. Múzeumi papucs) csúszás a 
parkettán. 
 
Reakciógyorsaság 
Gyakorlatok: 
- Párban végezhető feladatok: ejtett 
labda pattanás utáni elkapása, ejtett 
labda pattanás előtti elkapása 
(mozdulatgyorsaság). 
- A társ az oldalra kitartott két labda 
közül csak az egyiket fogja elejteni. 
Ugyanez a gyakorlat végeztethető 
úgy, hogy a háttal álló teniszező 
hopp! Vezényszó után fordulhat 
meg, és ezzel egyidejűleg történik a 
labda leejtése. 
- Háló tövében guruló társ jobbra 
vagy balra dobja el a labdát, úgy, 
hogy partnere a T vonalról indul és 
a kapott labdából kontra ejtést kell 
végrehajtani. 
- Kapus feladatok: dobott labda elöl 
kell elhajolni ill. elugrani a 
versenyzőnek. 
- Ütővel a kézben kell a röptézőnek 
a T vonalnál álló edző által 
megütött labdát kivédeni ill. 
megfelelő helyre ütni. 
- Testre ütött labda védése. 
 
Ritmus képesség 
Gyakorlatok: 
- Társas gyakorlat: azonos irányba 
haladó oldalazó futás közben az 
egymással szembenálló játékosok 
mély és magas tartásban felváltva 
összetapsolnak. 
- Edző által gurított karikába kell 
egy lábbal belépni és a karika 
sebességnek megfelelően előre 
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szaladni hiba nélkül. 
- Az előzőhöz hasonló gyakorlat 
úgy végrehajtva, hogy a karika 
oldalán lévő lábbal futás közben 
folyamatosan kell ki és belépni a 
karikába ill. karikából. Ez a feladat 
nehezíthető lépésszámok 
meghatározásával pl.: 2 lépés 
karikán kívül, egy belül. 
- Az előző feladathoz kapcsolódik 
nehezítésként a gyakorlat végzése 
kosárlabda vezetéssel. 
- Elgurított teniszlabda felvétele 
ütővel a láb külső éléhez szorítva. 
- Minitenisz játék 2 labdával 
egyidejűleg. 
- Minitenisz páros, páronként 
váltott ütéssel, egy ütővel. 
- Minitenisz játék két ütővel a 
kézben. 
- Ügyetlenebbik kézben tartott 
ütővel való játék. (bilateriális 
képzés) 
- Félröpte ütésekkel minitenisz 
játék. 
- Labda ütése hát mögött, láb 
között, háttal megfordulva, 
visszafelé. 
- Tenisz röplabda: a minitenisz 
pályán érkező labdát először a 
levegőbe kell ütni utána az 
ellenfélnek vagy a társnak. Csak 
puha ütések érvényesek. 
- Átemelés után hátrafutás közben 
ütés fej felett, láb között vagy 
alulról hátrafelé. 
- Mély és magas röpte váltakozva. 
- Röptézés talajon ülve és fekve. 
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Évfolyam: 13-14 Korosztály: újonc 
 

Cél: 
• Az izmok intenzív mozgattatása. 
• A játék sebességének fokozzása. 
• Az ideg-izom koordináció fejlesztése. 
• A sokoldalú képzés biztosítása. 
• A mozgások változatosságával a motiváció fokozása. 

 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 
Állóképesség fejlesztés 
A változatos aerob edzésmodellek 
mellett ebben a korosztályban már 
komolyabb futómunkára van 
szükség. 
Az edzés intenzitását pontosan 
tudjuk mérni a pulzus számmal. A 
hosszú távú futások 12 perctől 
egészen 30 percig fokozhatók. A 
pulzusszám 120-150 között 
maradjon. Az iramváltásos futások 
inkább tenisz specifikusak mint az 
egyenletes sebességű, hosszú távú 
állóképességű munka. Az 
állóképességű munkában a 
tartósságon az intenzitást is 
növelnünk kell. A teniszre jellemző 
aerob állóképességű munka mellett 
15-20%-ban lehet anaerob terhelést 
adni a tanítványoknak. 
 
 
Gyorsaságfejlesztés  
A gyorsaság fejlesztése 
teniszezőknél jelenti a futómozgás 
és a mozdulat gyorsaság 
fejlesztését.  
Fontos a reakció gyorsaság, amely a 
helyes irányfutás, a jó kiindulási 
pozíció és a reakciógyorsaság 
együtteséből adódik össze. A 
gyorsaság fejlesztése szükséges, de 
egyéni képességek által erősen 
behatárolt. A fejlesztése a 
következő edzés módszerekkel 
érhető el: 
    1.   Köredzés    

 
 
 
Aerob edzésmodellek: 
    I.     15 sec  munka - 15 sec  
pihenő    
            ismétlésszám: 20-30  
====>     80% teljesítmény  
    II.    70 sec  munka - 20 sec  
pihenő    
            ismétlésszám: 10-15  
====>     70% teljesítmény   
    III..    4 perc  munka - 2 perc  
pihenő    
             ismétlésszám:   3-6    
====>     60% teljesítmény  
    IV.    Mennyiségi edzés  
(távolságedzés)     
             20-180 perc munka    
====>     50% teljesítmény     
A Cooper teszt (12 perces 
futás)javasolt szintje: 
fiúk:  3050 m   
lányok: 2800 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
 
Minden 
képességfejlesztő 
gyakorlatra igaz, 
hogy a legjobb 
gyakorlat is rossz, ha 
túlzott mértékben 
alkalmazzuk. 
Nagyon fontos, hogy 
a jobb teniszezővé 
válás eszközei ezek a 
képességfejlesztő 
feladatok, nem pedig 
céljai! 
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    2.   Árnyéktenisz    
    3.   Lábmunkázás   
    4.   Rajtgyakorlat    
    5.   Rövid résztávok   
    6.   Labdás kondíció gyakorlat   
    7.   Szlalom gyakorlat 
    8.   Dinamikus, gyors 
erőgyakorlat 
    9.   Kiegészítő játékok    
    10. Reflex gyakorlatok 
 
Ügyességfejlesztés: 
Néhány példa: 
- félröpték 
- test mögötti ütések 
- hátrafutás utáni ütések oldalról, 
felülről, ill. láb között 
- felugrásból végrehajtott 
lecsapások 
- vetődéses röpték (pályára 
helyezett szivacsra) 
- két labdával egyidejűleg való játék 
- két labdával páros játék (A labdák 
indítása egyszerre, egyik oldalról 
történik, mindig keresztütéssel, a 
játékososok minden ütés után 
egymás között oldalirányban helyet 
cserélnek. Az egyik labda 
elhibázása után a még játékban lévő 
másik labdát iránymeghatározás 
nélkül szabadon lehet kijátszani.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erőfejlesztés: 
Ennek a korosztálynál a saját 
testsúllyal végzett korábbi 
gyakorlatokon kívül már 
eszközöket is alkalmazunk. Javasolt 
kézi szerek a következők:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson-teszt (vonalfutás) 
Fiúk követelménye: 57 mp 
Lányok követelménye: 60 mp 
 
Wilson-tesz (legyezőfutás) 
Fiúk követelménye: 23 mp 
Lányok követelménye: 25 mp 
 
A játékos legyen képes 
különböző futómozgások, 
ugrások, csúszások közben is 
megfelelő hosszúságú és 
erősségű ütések végrehajtására. 
A ritmusérzés és a 
reakciógyorsaság nagy 
szerepet kap, különösen a 
gyorsan érkező labdák 
megütésekor. Javasolt 
gyakorlatok: 
- T vonalról megütött adogatás 
fogadása előre mozgás utáni 
terpeszugrásba való érkezéssel. 
(split-step) 
- Megadott jelre fordulás után 
kell a labdát elérni, amely 
meghatározott helyre érkezik. 
Ez a feladat nehezíthető ha a 
tanuló nem tudja, hogy hova 
fog érkezni a labda. 
A kiindulási pozíciók 
megválasztásával lehet a 
gyakorlatokat színesíteni.  
 
Javasolt edzésmennyiség: 
8-16 gyakorlat 3-szori 
ismétléssel. 
30 mp munka, 30 mp pihenő 
Egy izomcsoport után 30 mp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Döntő a motiváció! 
 
A teniszen kívüli 
kiegészítő 
sportágakat 
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- 1-3 kg-os medicinlabda 
- 1-5 kg-os kézi súlyzó 
- gumikötél 
- expander 
- tornapad, zsámoly, 

bordásfal 
Az erőfejlesztés mindig a 
teniszedzést kövesse, vagy 
teniszmentes napon kerüljön a 
programba. A gyakorlatok 
változatossága és sokoldalú hatása 
megakadályozza a monotonitást. 
 
Hajlékonyság 
Különösen fiúknál az intenzív 
edzésmunka hatására izomrövidülés 
jöhet létre. A teniszkönyök és az 
ún. dobókönyök az alkar feszítőinek 
és hajlítóinak rövidüléséből adódó 
jellegzetes teniszsérülés. A nyújtás 
edzés előtti és utáni végrehajtása 
része kell, hogy legyen minden 
foglalkozásnak. 
 
TECHNIKA 
 
14 éves korra általában a technika 
tanulásának időszaka befejeződik. 
Fontosnak tartjuk a jellemző 
leggyakrabban előforduló hibák 
megemlítését és annak lehetséges 
javítási módszereit.   
Adogatás: 
Hiba: 
- Ütőfogás          
  Rossz fogás. Fogást vált.   
- Rossz beállás    
 - Hátul lévő láb a találat előtt előre    
   csúszik. 
 - Az elől lévő láb a találat előtt 
előre csúszik 
 - Túl rövid a nyitás       
 - Túl hosszú a nyitás (túlzott a 
csípő vagy a váll elfordítás) 
 - A térdek berogynak 
labdafeldobás előtt 
 - A labdát tolja, nem üti (nincs 
pronáció) 
 - Hiányzik a folytonosság 
 - Ollózó feldobás 

álljon rendelkezésre a 
következő állomáson lévő 
feladat megkezdéséhez. 
A lábizom gyakorlatokat a 
pályán is lehet végeztetni az 
edzés részeként vagy az edzés 
végén 
Az atlétikus futóiskola 
gyakorlatokon kívül a 
szökdelések különböző típusát 
lehet és kell alkalmazni, 
ügyelve a sérülések 
elkerülésére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javítás módja: 
Helyezzünk ceruzát a 
mutatóujj és a nyél közé (45 
fokon) 
Képzelje a tanítvány, hogy 
puskával céloz. 
Képzeletbeli vagy rajzolt 1 
számra álljon rá. 
Helyezzünk ütőt a két láb 
közé. 
Helyezzünk valamilyen tárgyat 
a láb elé. 
Egyenesen vigye hátra a 
tanítvány az ütőjét az 
oldalvonal mentén. 
Álljunk a tanítvány mögé 
kinyújtott ütővel, amivel 

(kosárlabda, 
labdarúgás, úszás, 
kerékpározás stb.) 
kifejezetten 
javasoljuk. 
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 - Túl gyors a feldobás 
 - A csípő hátul marad 
 - Rossz találati pont 
 
Tenyeres 
Hiba: 
- Rossz ütőfogás 
- Rossz találati pont 
- Túl rövid a kivezetés 
- Kanalaz vagy síkban nyit 
- Elmarad a csípő vagy váll 
elfordulás 
 - Elégtelen váll kifordulás 
nyitáskor 
 
Fonák 
Hiba: 
- Rossz ütőfogás 
 - Rossz találati pont 
 - Túl nagy a nyitás 
 - Az ütő forog a kivezetéskor 
 - A földet nézi (lóg a feje) 
- Túlzott csípő és vállforgás 
(egykezes fonáknál) 
 
Röpte 
Hiba: 
- Rossz alapállás 
 - Nagyot nyit 
 - Mindkét oldalon azonos ütőlappal 
üt 
 - Csuklózó röpte 
 - Az ütő a csukló alá törik 
 
Lecsapás 
Hiba: 
- Rossz ütőfogással üt  
- A játékos csípője a háló felé néz 
 - A játékos túl hamar nyit és a bal 
váll lelóg,  emiatt a hálóba üt 
- Hiányos a lábmunka, rossz a 
találati pont. 
 - A játékos hátralendít, ami rossz 
időzítést  eredményez 
 
 
 
 
 
 

megakadályozzuk a túlzott 
nyitást. 
Adogasson a játékos 
kimerevített térddel. 
A kerítéshez kell szoríttatni a 
labdát kinyújtott kézzel. 
Vezessük végig a tanítvány 
karját a mozdulaton. 
Helyezzük a labdadobó kart, az 
ütőt tartó kar fölött keresztbe. 
Maradjon a labdát dobó kar 
kinyújtva a levegőben, amíg 
kettőt számolunk a labda 
elengedése után. 
A hátul lévő sarkat fel kell 
emelni és lábujjon állni, hogy a 
cipő talpa látható legyen. 
Kerítéshez vagy falhoz szorítsa 
oda a labdát a találati pontban 
a játékos. 
 
Javítás módja: 
Helyezzünk egy ceruzát a 
mutatóujj és az ütőnyél közé. 
A tárgynak simán kell 
feküdnie a nyél oldallapján. 
Kérjük meg a tanítványt, hogy 
a találati pontban kapja el 
előbb kézzel, majd ütővel a 
labdát. 
El kell kapni az ütőt a szabad 
kézzel. 
A nyitás vonala legyen „C 
„vagy „félhold” 
A hátul lévő láb sarka 
emelkedjen fel, míg a lábujj 
maradjon a talajon. 
Mindkét kézben ütő és fogjuk 
össze őket nyitáskor. 
 
Javítás módja: 
Helyezzünk egy ceruzát a 
mutatóujj és az ütőnyél közé. 
A tárgynak simán kell 
feküdnie a felső élen. 
Dobjunk a tanítványnak 
néhány labdát és kérjük meg, 
hogy blokkolja a labdát a 
találati pontban. 
Szorítsunk egy labdát a kar alá 
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TAKTIKA 
 

a könyök felett, melynek nem 
szabad kiesnie, míg nincs 
találat. 
A tanítvány állítsa meg az ütőt 
a találati pontban, majd onnan 
vezesse ki. 
Helyezzünk sapkát fejjel lefelé 
a tanítvány fejére. 
Tartson egy labdakosarat a 
labda nélküli kézben. 
 
Javítás módja: 
Hajlik a térd, előre nézzen a 
fej. Kérjük meg a tanítványt, 
hogy tartsa maga előtt az ütő 
fejét. 
Akadályozzuk meg az ütő 
hátra vitelét ütővel. Gyakorolja 
a röptét kerítésnél. 
Tegyünk jelet az ütő peremére 
és hívjuk fel a figyelmet, hogy 
mindig ez a perem nézzen 
felfelé. 
Fogassuk feljebb az ütőt. 
A tanítvány ereszkedjen fél 
térdre. 
 
Javítás módja: 
Helyezzünk egy ceruzát a 
mutatóujj és az ütőnyél közé. 
A tárgynak simán kell 
feküdnie 
45 fokon az ütő nyelén. 
A tanítvány forduljon oldalra, 
és bal kézzel keresse a találati 
pontot. 
A játékos előbb helyezkedjen a 
labda alá, és azután nyisson. A 
bal kezet használja 
„napernyőként”. 
Dobjunk, üssünk a 
tanítványnak labdát és kérjük 
meg, hogy a bal kézzel a 
találati pontban kapja el, majd 
utána dobja fel a labdát és üsse 
meg. 
Kérjük meg, hogy nyisson a 
jobb váll fölött. 
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Alapelvek:  
- a biztonság elve 
- adj lehetőséget az ellenfélnek a 

hibázáshoz 
- a kockázatot csak akkor növeld, 

ha szükséges 
- nehéz helyzetben a legjobb 

ütéseidet alkalmazd és kerüld 
gyengéidet (százalékos tenisz) 

- ismerd meg az ellenfél játékát 
(erős és gyenge oldala) 

- a saját játékstílusodat alakítsd ki 
és próbáld az ellenfélre 
kényszeríteni 

- taktikai terved csak akkor 
változtasd meg, ha az 
megalapozott (ne kapkodj) 

- az ellenfeledet próbáld nyomás 
alá helyezni 

- alakíts ki igazi nyerő ütéseket 
- vedd figyelembe az ütések 

szögét és idejét 
 
A taktikailag képzett játékos a 
kockázatot is fokozatosan növeli. 
Ezért fontos ismerni saját ütéseim 
megbízhatóságát.  
Csak akik saját játékukat nem 
ismerik, azok növelik értelmetlenül 
a rizikót.  
A túlzott rizikóvállalás a 
legnagyobb ellenfél (jellemző 
fiatalokra, akik ezzel akarnak 
imponálni). 
Csak éppen a legszükségesebb 
mértékig növeld a kockázatot a 
siker érdekében! 
Ha kockáztatás nélkül kikapnál, adj 
legalább esélyt a rizikó növeléssel. 
Próba esetleg szerencse talán ekkor 
az ellenfél is megijed és 
gyengébben játszik 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taktikai edzés lépcsői 

Technikai taktikai 
edzés = modell edzés 

Cél: alapvető helyzetek 
begyakorlása → helyzettől 
függő választási lehetőség 
Modellek (6 db) 
1.alapvonal játék  

- biztonsági 
- támadó 

a/ technikai előkészület 
- labda sebesség 
- pörgés 
- irányítás 
b/ fizikai 
c/ mentális 

- védekező 

-alapvonalról befejezés 
(támadó nyerő ütés, védő 
nyerő ütés) 

1. támadásindítás 

2. elütés 

3. adogatás, ritörn 

4. adogatás, röpte 

5. páros modellek 
A játékosnak tudnia kell az 
egyéni és páros játék adogató 
pozícióját és megfelelően 
alkalmazni az egyenes, 
pörgetett és vágott 
adogatásokat. 
Az alapvonal játék 
helyezkedése, a szögelmélet és 
az ütések irányítása, pörgetése 
már készség szintű kell, hogy 
legyen. 
A támadójáték felépítése a 
szituációnak megfelelően kell, 
hogy alakuljon. 
A koncentráció, összpontosítás 
a játék fontos helyzeteiben 
elengedhetetlen. 
Az előkészítő és befejező 
röpte, ill. lecsapás a pont 
közvetlen előkészítése ill. 
befejezése kell, hogy legyen.  
Az adogatás fogadására, annak 
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ELMÉLET 
 
A játék technikájának tudatos 
alkalmazása elméleti szinten is 
követelmény. A hazai és 
nemzetközi versenyrendszer, 
pontszámítás már teljesen ismert 
kell, hogy legyen a korosztály 
számára. A tenisz eszközeit (ütő, 
húr, húrozási feszesség, ütő 
tuningolás, gripp) jól ismerje a 
játékos.  
 
VERSENYZÉS 
 
Felmérő mérkőzések az edzések  
keretében.  
Hazai korosztályos csapat és  
egyéni versenyeken való indulás. 
Nemzetközi versenyeken való 
indulás. 

aktív jellegére (előremozgás, 
split-step) különös hangsúlyt 
kell már helyezni. 
A játék variabilitása, ütésirány, 
hossz, ütésfajta, pörgés ill. 
mélységi és magassági 
váltások, szükséges elemei a 
korosztály teniszének. 
Speciális ütéseknek: (ejtés, 
átemelés, elütés) készség 
szintűeknek kell lenniük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legyen képes a játékos rövid- 
és hosszú távú versenyterv 
elkészítésére, a mérkőzésre 
való felkészülés önálló 
elvégzésére. 
A bemelegítésen és 
levezetésen túl ismerje a 
játékos a megfelelő 
táplálkozási normákat, és 
ezeket alkalmazza felkészülési 
időszakban, a verseny előtt ill. 
alatt is. 
Legyen tisztában a játékos a 
tenisz specifikus sérülések 
megelőzésével, ill. a 
legfontosabb szabályokkal 
sérülés esetén.  
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Évfolyam: 15-16 Korosztály: serdülő 
 

Cél 
• A teljesítményedzés fokozása. 
• Megfelelő edzés és versenymennyiség és arány kialakítása. 
• Éves edzésterv kialakítása, a pihenési időszakokat is belevéve. 
• Kiegészítő sporttevékenységeken való részvétel. 

 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 
Állóképesség fejlesztés 
A korábbi évfolyamoknál 
megkezdett állóképességi munkát 
folytatjuk, különös tekintettel a 
versenyidőszakon kívüli 
periódusokra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyorsaságfejlesztés: 
A gyors elindulás (start gyorsaság), 
fordulékonyság és megállás 
előfeltétele a versenytenisz 
mozgásanyagának. A futó 
gyorsaságon kívül a mozdulat 
gyorsaság nagy szerepet kap. 
(Adogatás, lecsapás, nyerő 
tenyeres.) 
 

 
 
Aerob edzésmodellek: 
    I.     15 sec  munka - 15 sec  
pihenő    
            ismétlésszám: 20-30  
====>     80% teljesítmény  
    II.    70 sec  munka - 20 sec  
pihenő    
            ismétlésszám: 10-15  
====>     70% teljesítmény   
    III..    4 perc  munka - 2 perc  
pihenő    
             ismétlésszám:   3-6    
====>     60% teljesítmény  
    IV.    Mennyiségi edzés  
(távolságedzés)     
             20-180 perc munka    
====>     50% teljesítmény     
A Cooper teszt (12 perces 
futás)javasolt szintje: 
fiúk:  3200 m   
lányok: 3000 m 
 
Wilson-teszt (vonalfutás) 
Fiúk követelménye: 55 mp 
Lányok követelménye: 58 mp 
 
Wilson-tesz (legyezőfutás) 
Fiúk követelménye: 22 mp 
Lányok követelménye: 24 mp 
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Ügyességfejlesztés: 
A legváratlanabb helyzetek 
megoldásához a kiinduló helyzetek 
megváltoztatásával készíthetjük fel 
a játékosokat. Minden ugrásból, 
fordulásból, futásból való ütés jól 
alkalmazható a 
koordinációfejlesztéshez. 
Különösen gyors talajon végzett 
reakció gyakorlatok képesek a 
tanulóból a maximális 
alkalmazkodást 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erőfejlesztés: 
Speciális tenisz erőfejlesztés: 
Adogatás 
Jól bemelegített állapotban a 
játékos 6 maximális sebességű első 
adogatást üt. Ezután kisméretű 
medicinlabdát, adogatás mozdulatot 
utánozva, ugyancsak hatszor dob 
társának maximális távolságra. Ezt 
a gyakorlatsort 30 adogatás követi. 
A gyakorlat elvégezhető úgy is, 
hogy medicinlabda helyett 
teniszlabdát dob a játékos. Így az 
ellenállás bár kisebb, de az ütőfej 
gyorsulása így is jelentősen tud 
növekedni. 
 
A lábizomzat robbanásszerű 
bekapcsolását segíti a következő 
plyometrikus gyakorlat. Padról való 
leugrás után kell a játékosnak 
lecsapás mozdulatot utánozva 
felugrani. A gyakorlat nyolcszor 
való ismétlése után nyolc adogatás 
következik, melyben a labdához 
való felugrást különösen intenzívvé 
tesszük. Hasonló hatást érünk el, 
homorított felugrások ismétlése 
utáni adogatáskor is. Nem új, de 

 
Tudni kell mindegyik fajta 
szervát alkalmazni, amit 
tudatosan kell gyakorolni, 
melyek a következők: 
o Vágott (nyesett) szerva: 
� Kifelé 
� Befelé 
� Testre 
o Tiszta lapos szerva: 
� Kifelé 
� Befelé 
� Testre 
o Felpörgetett szerva: 
� Kifelé 
� Befelé 
� Testre 

Hangsúlyozandó, hogy a szervák 
fajtáinak variált alkalmazása a 
sikeres szerva játékok 
megnyerésének záloga. 
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rendkívül hatékony a kenguru 
ugrások után végzett adogatás. 
Újszerű gyakorlat az ütőfej 
sebességének maximalizálásának 
céljából szerva mozdulat 
végrehajtása labda nélkül. Itt az ütő 
„suhogása” adja meg a 
visszajelzést. Az ütőfejre erősített 
nejlonzacskó mintegy lepkeháló 
érzékelteti a játékossal a 
légellenállást, ami arányosan nő a 
felgyorsított ütő hatására.  
 
A következő egyszerű feladat 
szintén az ütőfej gyorsítását 
szolgálja. A játékos 
mellmagasságba maga elé dobott 
labdára erőteljesen rácsap, mintha 
„kiporolná” a labdát. A cél itt is az 
ütő csúcs kerületi gyorsaságának 
maximális növelése.  
 
Érdekes és újszerű feladat a 
következő is: Az alapvonal mögül 3 
méterrel végeztetünk adogatást, 
majd az alapvonalról, utána az alap 
és T vonal közötti területről és 
végül a T vonalról. A hálóhoz való 
fokozatos közelítéssel látványosan 
érzékeltetjük az adogatás sebesség 
növekedését.  

 
Lecsapás: 
A szokásos állóhelyből való 
végrehajtás mellett előtérbe kerül a 
felugrással való végrehajtás. A 
felugrás utáni „ollózó” lábmunka 
segíti a hosszú és magas átemelések 
elérését. A modern tenisz 
felgyorsult ritmusában egyre 
többször előfordul a páros lábról 
való felugrás gyakorlata. A 
homorított felugrás már korábban is 
szerepelt a dinamikus lábmunka 
módszereként. A lecsapást érdemes 
nemcsak statikusan gyakoroltatni, 
hanem röpte után, előre mozgást 
követően. A fonák oldali lecsapás 
szintén jó koordinációs feladat. 
Taktikai és lábmunka technikai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A súlypontemelkedés nemcsak 
röplabdásoknál, hanem 
teniszezőknél is fontos 
követelmény. 
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összekapcsolása a röptének a 
lecsapással, az előre futás utáni 
terpeszállásba ugrás, un. split-step 
elvégeztetése amit egy gyors 
hátrafordulás utáni visszalépés 
követő felugrás és lecsapás 
mozdulat fejez be. 

 
Röpte 
A röptéző gyors elugrása, vetődése 
az él játékosok mindennapi 
repertoárjához tartozik. A pálya 
közepén a hálónál álló játékos a 
gyakorlás során úgy kapja a 
labdákat a szélekre, hogy azokat 
maximális, „óriás” lépéssel éppen el 
tudja érni. Mivel ez nem technikai 
gyakorlat, tudatosítsuk, hogy a 
labda megérintése is már sikeres 
végrehajtásnak számít. Később ezt 
lehet fokozni úgy, hogy a röptének 
sikeresen a pályára kelljen érkeznie, 
ill. később célterület megjelölésével 
a követelmény szintet emelni lehet. 
A gyakorlat közben ügyeljünk arra, 
hogy a játékos fejtartása megfelelő 
legyen. Ezt egyszerű próbával 
ellenőrizhetjük. A fejre ráhelyezett 
sapka a röpte ütés „óriáslépese” 
közben nem eshet le.  
 
Alapütések: 

     Az alapütéseknél nagyon fontos a 
dinamikus sztereotípiák kialakítása. 
A pálya közepén, alapvonal mögött 
mozgó játékos az ún. komfort 
zónában helyezkedik el. A pályáról 
éles keresztütésekkel kimozgatott 
teniszező ill. az alapvonalon belül 
mozgó játékos már a „challenge” 
zónában helyezkedik el. Alapvetően 
különbözik a két terület lábmunka 
követelménye. A komfort zóna 
jellegzetes lábmunkája az érkező 
labda irányába való 3 lépéses 
„táncrituálé”. Ez a következőt 
jelenti: Az érkező labda felé a 
vállszélességű terpeszállásból 
kiindulva két oldalazó (sasszé) 
lépést követően keresztlépést végez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gyors megindulás, megállás és 
fordulékonyság a játékosoknál 
követelmény. Ezekhez az 
alapütés lábmunkákhoz a 
következő speciális edzés 
feladatok végeztethetőek: 

- 5 mp ugráló kötelezésnél 
ugrás számolás,  

- 5 mp ugráló kötelezés 
mandzsetta- és lábsúllyal, 

- taposásos futás gyors 
frekvenciával kevés 
előrehaladással alap és T 
vonal között, 

- alapvonal mögül indulva 
nagyon gyors ritmusú magas 
térdemelésből vágta futás 5 
méterig, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alapütések 
lábmunkáján kívül 
az ütés gyorsítása is 
fontos feladat. A 
levegőben történő 
alapütéseknél a 
játékos minden 
energiáját 
mozgósítja a 
végrehajtáskor. 
Ezekhez segítséget 
nyújt a kissúlyú 
medicinlabda 
dobása. Ez 
végeztethető 
nyugalmi 
helyzetből, ill. a 
labda elkapása után 
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a játékos. Amennyiben a labda a 
pálya széleire érkezik, a gyors futás 
után már nincs lehetőség a 
keresztlépéses ütés végrehajtására, 
ezért a felsőtest oldalirányú 
elfordulása biztosítja az ütés irányát 
a lábak terpeszállásban, nyitott 
helyzetben vannak. Ez teszi 
lehetővé a gyors visszamozgást, a 
várható érkező labda szögfelezőjébe 
való helyezkedést 

 
Az alapütések lábmunkáján kívül az 
ütés gyorsítása is fontos feladat. A 
levegőben történő alapütéseknél a 
játékos minden energiáját 
mozgósítja a végrehajtáskor. 
Ezekhez segítséget nyújt a kissúlyú 
medicinlabda dobása. Ez 
végeztethető nyugalmi helyzetből, 
ill. a labda elkapása után azonnal. 
Ezek a plyometrikus gyakorlatok 
segítséget nyújtanak a mozdulat 
start sebességének növeléséhez és a 
horizontális ill. vertikális 
irányváltoztatáshoz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- fonák sarokból indulva gyors 
sprint után ellentétes sarokba 
tenyeres ütés végrehajtása, 

- az előző gyakorlat ellentét 
párja fonák oldalra, 

- alapvonalról kiindulva ejtés 
elérése ill. kontra ejtés, 

- páros gyakorlatok 10 mp-ig 
tükör mozgás végzése,  

A feladat szerepcserével 
végzendő, cél a rendkívül gyors 
és intenzív oldalazó, ill. előre-
hátra irányuló kitámasztásos 
irányváltoztató mozgás 
utánzása. 

- szintén páros gyakorlat a 
guggoló társ által elgurított 
labda elfogása és visszaadása,  

A gurító játékos két labdát tart 
kezeiben, hogy meghatározatlan 
irányba felváltva tudja indítani 
társát. 

- alapvonalról indulva a páros 
folyosón a háló felé 
előrehaladás közben kell a 
szemben álló társ által dobott 
labdát nagyon gyors topspin 
ütéssel, talajról való 
elrugaszkodás közben 
megütni. Az ütésbe való 
beleugrás, előrehaladás, és 
ütőfej gyorsítás a cél. A 
gyakorlat tenyeres és fonák 
oldalról is végeztethető. Az 
alapütés lábmunkáját segítő 
feladat az előre futó játékos 
övvel való visszahúzása. Így 
az ellenállás nagy és az öv 
elengedése pillanatában a 
gyorsulás robbanékony.  

- a slalom futások különböző 
változata mellett a bólyák 
feletti oldalugrálások és gyors 
kerülések segítik a lábfej 
gyors talajfogását és 
ügyesítését. 

- a szokások futóiskola 
gyakorlatokat érdemes 
kombinálni haránt 
terpeszállásos szökdelésekkel. 

azonnal. Ezek a 
plyometrikus 
gyakorlatok 
segítséget 
nyújtanak a 
mozdulat start 
sebességének 
növeléséhez és a 
horizontális ill. 
vertikális 
irányváltoztatáshoz. 
A végrehajtások 
között elegendő 
pihenőidőt adjunk, 
ugyanis itt a 
mozgás 
intenzitásának 
növelése a cél, ami 
fáradt állapotban 
nem edzhető.  
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Hajlékonyság: 
A nyújtó steching gyakorlatok az 
előző évfolyamokhoz hasonlóan 
folytatódnak. 
 
TECHNIKA 
 

Haladó és él versenyzők 
számára a plyometrikus terhelés 
legváltozatosabb módjait lehet 
végeztetni. Az indiánszökdelés 
mellett a „kosaras indián” 
(azonos oldali kar és láb 
lendítése), valamint a támadó 
lépések és magasítóra való 
fellépések különböző variációi 
javasoltak. 
- a helyből magasugrás és 

távolugrás a dinamikus gyors 
erőfejlesztés régen jól bevált 
módszere. A helyben ugrások 
végeztethetőek 2 bólya között, 
akadály fölött, oldal ill. előre-
hátra haladás közben. 

- a játékos egy hatszög közepén 
végez 20-30 mp-ig középről 
gyors kilépéseket a hexagon 
különböző csúcsához. 

- a többszöri oldalugrásoknál a 
páros lábú ugrások után a 
kitámasztó lábra való érkezés 
biztosítja a gyors irányváltást. 
A fokozatosan nehezülő 
ugrásoknál nagy izom és 
izületi terhelés jelentkezik. Ez 
csak képzett versenyzőknél 
lehet alkalmazni. A felugrások 
lehetnek páros lábúak ill. 
végeztethetőek egy lábról is. 

- zsámolyról vagy padról való 
mélybeugrás és onnan való 
gyors megindulás a játék mai 
gyors split-step 
alkalmazásához előkészítő és 
rávezető feladat. 

- split-step-es ugró lábmunka 
jellemzően az agresszív ritörn 
és a pálya belsejében történő 
alapütések előfeltétele. 

 
Az edző felelőssége nemcsak az, 
amit tesz, hanem az is, amit nem 
tesz! 
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A szervák szerepe: 
Az adogatás fogadás szerepe: 
Az elmúlt évtized egyik legnagyobb 
forradalmi változása az adogatás 
fogadás szerepének és 
jelentőségének fejlődése, mind az 
egyéni, mind a páros játékban döntő 
szerepe van az eredményesség 
szempontjából. Az egyéni játékban 
a legfontosabb, hogy az adogatás 
fogadás lehetőleg kellemetlenül, 
hosszan menjen vissza, hogy el 
tudjuk kerülni az ellenfél könnyű 
pontszerzését, a páros játékban 
(feltételezve, hogy a szerva után 
hálóra futnak) pont az ellenkezője 
igaz. Itt pont a háló fölött lehetőleg 
laposan és a felfutó vagy belépő 
játékos lábára menjen a labda, ami 
általában a T-vonal magasságában 
kellene, hogy lepattanjon, ezáltal 
partnerünk nem kerül kiszolgáltatott 
helyzetbe, és át tudjuk venni a 
ponton belüli irányítást. 

 
A röptejáték szerepe: 
Az egyéni játékban talán nincs 
akkora döntő szerepe a röptejáték 
alkalmazásának, mint a párosban. 
Talán ebből a szempontból a 
legfontosabb, hogy az utánpótlás 
korú játékosok minél többet 
játszanak párost, mert itt 
nélkülözhetetlen a röptejáték, nem 
úgy, mint az egyéniben, ahol a 
nagyon stabil, jó kondíciójú fiatal 
játékosok „meg tudják úszni” a 
röptejáték alkalmazását. 
 
TAKTIKA 

Páros játék edzésformái: 

Néhány játékformával szeretnék 
ötleteket adni a páros játék taktikai 
edzéséhez. Fontos, hogy ezek a 
versenygyakorlatok, melyeket 
pontra lehet játszatni a betanulást 
követően. Minden gyakorlás „éles”, 
valós játékkörülmények között 
történjen. 

Cél a pálya különböző 
területeiről a labda megjátszása. 
Különös tekintettel a háló 
„relatív magasságára”, a labda 
pörgésére, az ellenfél 
helyezkedésére stb.  
A gyakorláskor az is feladat, 
hogy a játékos megtanulja az 
ellenfél szándékának olvasását. 
A modern játék egyik 
legfontosabb ismérve ez a 
képesség: az anticipáció. Ennek 
fejlesztése elképzelhetetlen a 
középről-középre ütögetéssel. 

A helyzetmegoldás technikát, 
taktikát fejleszt, megtanít 
különbséget tenni.  

 
Helytelen a fárasztó edzés után a 
játékos technikai képzése vagy 
technikájának megítélése. A 
technika nyugodt, kipihent 
állapotban fejleszthető, kivéve, 
ha a nagy terheléshez való 
alkalmazkodás a cél. 
 
Az ütés technikáját ne 
elsősorban az ütés külső képe 
után ítéljük meg. Az egyes 
technikákat minősíti az ütés 
megbízhatósága, sebessége, 
pörgése, hossza, variálhatósága.  
 
A sikeres edzésmódszer lényege 
a mérkőzés helyzetében 
előforduló szituációk rendszeres, 
tervszerű edzése. 
 
Az edző ne engedje meg az 
alapvonaltól jóval hátrébb való 
felállást. Cél: a pálya belső 
területén belüli játék 
megtanulása. Ez a biztosítéka a 
gyors, agresszív ütések 
megtanulásának, ami 
megakadályozza, hogy az 
ellenfél szorítson ki a pálya 
területéről. 
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Előfeltétel a stabil technikai 
előképzettség. Taktikai edzésnél a 
pörgetett adogatás, az előkészítő és 
befejező röpte, a split step utáni 
előremozgásban megütött ritörn - 
ezek a játékok során még sokat 
fognak javulni, gyorsulni. 

 
Feladat: 
Az edző által indított labdák az 
alapvonalon elhelyezkedő C játékos 
üti meg keresztbe a T vonaltól 
előreinduló B játékos lábához, 
akinek hosszú előkészítő röptét kell 
ütni. Utána a pontot szabadon lehet 
kijátszani. Az átemelés a kezdő 
ütések után megengedett, kivéve az 
edző területére. Fontos a 
gyakorlásnál az előremozgó B 
játékos split step ugrását jól 
begyakorolni, ugyanis innen kell a 
hosszú, mély előkészítő röptét 
elvégezni. Természetes a játékosok 
szerepcseréje. Javasolt 4 db 11-es 
játék a tenyeres ill. fonák kereszt 
irányából 
 
Feladat: 
Az előző továbbfejlesztése úgy, 
hogy a D játékos már az 
adogatóudvar közepén áll amikor 
társa ritörnözik. Későbbiek során az 
edző kemény labda indítással is 
valós ritörn helyzetet tud a C 
játékos számára produkálni. B 
részére a hosszú, pontosan helyezett 
keresztritörn a célfeladat. A pont 
további kijátszása, mint előbb. 
 
Feladat: 
Az edző rövid labdát üt C 
játékosnak. Ezután mind a négy 
játékos a háló felé közelít. A rövid 
labdát első ütésre nem szabad 
keményen megütni. Az 1. ütés lehet 
egyenes vagy kereszt, de átemelés 
nem. Ezután a pontot szabadon 
lehet kijátszani. Oldal és 
szerepcsere természetesen legyen a 

A modern tenisz nem más, mint 
harc a jobb, hálóhoz közelibb 
pozíció megszerzéséért. 
 
Fontos az egyéniségre szabott 
taktikai képzés. Ennek az alapja 
a legjobb nyerő ütések 
fejlesztése.  
 
Az edző célja a játékos tudatos 
önállóságra nevelése. Az edző 
egész tevékenységével a 
mérkőzésre készíti fel 
tanítványát. Versenyhelyzetben 
sem segíthet tanácsaival az edző. 
Legjobbak a játékokba foglalt 
edzésfeladatok. A jó 
szabálymegválasztás önmagában 
meghatározza a végrehajtást. A 
játékok legyenek számolhatóak 
és így versengést kiváltóak. Ha 
az ellenfél legyőzése a cél, akkor 
minden egyes feladat izgalmas 
kihívást jelent. A pálya érvényes 
területének meghatározásával 
különböző számolási és előny 
módszerrel, valamint az 
alkalmazható ütések fajtájának 
és számának meghatározásával 
rendkívül változatossá tehetjük a 
foglalkozásokat. Az ilyen 
szellemben vezetett edzés 
állandóan valós helyzetben 
gyakoroltat és segíti az egyéni 
megoldások kibontakozását. Így 
kreatív, a tanult technikát és 
taktikát önállóan felhasználó 
egyéniségeket képezünk. A 
sémák sokszoros begyakorlása 
helyett megoldási lehetőségeket 
kínálunk fel, amiből a 
játékhelyzetnek megfelelően 
gyors, tudatos döntéssel választ a 
versenyző. A jó edző tanítványát 
egyéni képességeinek 
megfigyelése alapján a 
maximális céltudatossággal 
vezeti.  
 
Ebben az életkorban már 
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játékok során. 
Variációs játék: a feladat 
továbbfejleszthető úgy, hogy a pont 
befejezésekor, amikor mind a négy 
játékos a hálónál van, akkor indít az 
edző egy átemeléssel egy újabb 
labdamenetet, amit a hátrafutó C és 
D hagy lepattanni és az igazi, 
számolandó poén csak ennek 
kijátszásával történik. Így az előre 
és hátramozgást jól tudjuk 
begyakoroltatni. Az átemelés 
irányát ne szabjuk meg előre. 
 
Feladat: 
Az edző C játékosnak üti a labdát, 
aki a split step után előkészítő 
röptét üt mélyen, hosszan keresztbe 
a T vonal mögül induló B játékos 
lábához. A szabad pont kijátszásban 
a hálózó A és B játékosnak kell 
megnyerni a pontot, ami mehet 
időre vagy a felhasznált kísérletek 
számától függően 11-ig. 
Értelemszerűen a kevesebb 
kísérletből 11 pontot ütő röptéző 
csapat a győztes. Ez a szerepcsere 
után derül ki. Pontazonosságnál 
rájátszás legyen a döntő. 
 
Feladat:  
Az első labdát az edző indítja C 
játékosnak az alapvonalra. Ezt a 
pontot nem számítjuk bele a 
játékba. A labdát lepattanás után 
szabadon kijátssza a páros. A 
vesztes csapat indítja az első már 
számolandó pontot kézből az 
ellenfélhez a T és az alapvonala 
közé normál magasságon és 
pörgéssel. (Extrém magas és 
pörgetett indítás nem megengedett.) 
Így mindig a pontnyerő csapat 
kapja az ellenféltől a kézből indított 
labdát, amit rögtön meg lehet 
támadni. Az indítás felváltva 
történjen, jobbra és balra. 
 
Feladat: 
A játékos szerva röptét játszik. D 

tudatosan kell a stressz 
szituációkra reagálni.  
Nemcsak a mérkőzések, hanem a 
játékosi pályafutás során is 
alkalmazni kell a krízishelyzetek 
mentális tréninggel való 
kezelését. 
A tudatosság a versenyre való 
felkészülésben, a verseny alatt és 
után is mutatja, hogy a 
megtanultakat készség szinten 
alkalmazza a tanuló.  
Játék közben a labdamenetek 
közötti szüneteket a legnagyobb 
összpontosítással kell, hogy 
felhasználja.  
A gondolatok és érzelmek 
tudatos kontrolálása lehetővé 
teszi a játék tudatos irányítását 
is.  
A külső körülmények egyre 
kevesebb zavaró tényezőt 
jelenthetnek a mentális 
tréningben folyamatosan 
résztvevő számára. 
Követelmény ebben az 
életkorban, hogy a pontos célok 
meghatározásával irányvonalat 
adjunk a további munkához és 
motivációs bázist az egyre 
nehezülő edzés és verseny 
helyzetekhez. 
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csak fél pályát kell, hogy fogjon. 
Pont lejátszása után A játékos B 
helyére kerül a hálóhoz és B játékos 
C-vel cserél, aki hátul várakozik. A 
feladat játszható 1 vagy 2 
adogatással. Jó, pörgő támadójáték 
alakul kis megfelelő vezetéssel. 
Fontos, hogy a ritörnöző D csak 
keresztet üthet először. Utána 
szabad pontkijátszás. 
A szerep és oldalcsere itt is, mint az 
előbbiekben a 11 pontos szettek 
után történjen meg. 
 
Feladat:  
Az edző éles szögben, de ívelve 
indítja a kezdő ütést. B és D 
egymással szemben a T vonalnál, 
vagy azon belül helyezkednek el. A 
és C az alapvonal és a páros vonal 
sarkától indul  a T vonalhoz, ill. az 
érkező labdához. Az edzői labdát 
éppen elérő C játékos, rövid 
keresztet üthet, vagy a két játékos 
közé. Átemelés és egyenes elütés 
egyelőre nem megengedett. 
A játék játszható 3-3 fővel is, ha 
gyengébb röptézőkről vagy 
fiatalabbakról van szó. Ekkor a két 
alapvonalról induló ellenfél 2-2 
csapattárssal egészül ki, akik a T 
vonalon állnak, mint az előzőkben, 
ill. a pálya közepén. 
Villámgyors, nagyon élvezetes 
röptecsaták alakulnak ki ebben a 
játékban. 
 
Feladat:  
Az edző átemeli C játékost. A 
lepattanó labdáért D fut hátra és C 
társa helyére megy, hogy a 
szabadon maradt térfelet fogja. D 
vagy lecsapással vagy kontra 
átemeléssel viszonozza a kezdő 
ütést. A pont kijátszása után a 
következő edzői átemelést C játssza 
meg. 11 pont szabad kijátszása után 
van térfélcsere. A két 11-es játszma 
után végeztessük el a fonák oldalra 
a játék tükörkép változatát. 
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Az utolsó két játék a csapat 
bemelegítő vagy levezető feladata 
lehet. A gyakorlat 6-10 játékossal 
ideális. 
 
Feladat. 
Mindkét csapat tagjai az 
alapvonalon helyezkednek el. A 
csapatok 1-1 „kapitánya” (CSK) a T 
vonalon belül áll. Az edző által 
indított ütéssel kezdődik a játék. A 
csapatkapitány megpróbál minden 
labdát elérni és pontot ütni belőle a 
hálónál. Hibázása nem számít 
rontásnak. Az alapvonali játékosok 
a hibázáskor a T vonalon belülre 
kerülnek. Ekkor ők már csak 
röptézhetnek és az ellenfél 
alapvonali játékosát "üthetik” ki. 
Röptehibázásukkor (ez tehát a 2. 
rontás, mert az első az alapvonalnál 
történt) kiesnek a játékból. Az 
utolsó alapvonali játékos rontásánál 
a csapatkapitány megy hátra. Ha ő 
is hibázik vége a pontnak. A hálózó 
játékosok az edző kezdő, indító 
ütésébe nem érhetnek bele. Ha az 
összes röptéző kiesett már és csak a 
CSK van játékban, úgy számára az 
egyes pálya van érvényben. Az 
edző által indított labdát az 
alapvonalnál végjátékban lévő CSK 
kezére kell ütni az első ütésre, utána 
szabad a poén kijátszása. Fontos! 
Minden pont után más legyen a 
csapatkapitány. A játék 6 pontig 
tart, 5:5 után döntő ponttal. A szett 
után feltétlenül legyen térfélcsere, 
mert az edzőtől érkező labdát 
megütő csapat előnyben van, hiszen 
ők rögtön támadhatnak. Szett 
azonosságnál pontarány dönt. 
 
Feladat:  
Utolsó játékunknál minden játékos 
az alapvonalnál áll és játszik. A 
hibázó megy a hálóhoz, újbóli 
hibázásakor kiesik, de nyerő pont-
röpte ütés után visszamehet az 
alapvonalra. („Szabadra játssza 
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magát.”) Az előzőekhez hasonló 
módon az edzői labdaindítást a 
hálónál lévők nem röptézhetik le, 
hanem hagyni kell az leesni és az 
alapvonaliak indíthatják a 
pontjátékot. Ha mindkét csapat 
részéről már röptézők, azaz egyszer 
már kiesett játékosok vannak a 
hálónál, úgy röptepontütéssel a 
játékos csak akkor jöhet vissza, ha 
még „élő” alapvonali ellenfelet 
sikerült kiütnie. Természetesen 
minden röptét elrontó játékos kiesik 
a további játékból. A csapat 
„elfogyása” jelenti a pont végét. Az 
oldalcsere itt is fontos, az azonos 
feltételek megadása szempontjából. 
Átemelés, lecsapás megengedett, de 
ügyeljünk, hogy ne a hálózóakra 
történjen a pont lecsapás, mert az 
balesetveszélyes. 
 
ELMÉLET 
 
A technikai, taktikai és módszertani 
tudáson kívül ebben az életkorban 
már rendszeresen kell foglalkozni a 
játékos mentális képzésével. 
 
A legtöbb tett automatikus. 
Programozott tudatalattiban 
 +, - program bekapcsolás. 
 
Minden mozgásfolyamat, amelyet 
gyakran kell ismételni, először az 
agyban, majd az ideg- és 
mozgatópályákon automatizálódik. 
Mozgásfolyamatok az ismételt 
mentális tréninggel a tudatalattiban 
raktározódnak és hívásra 
cselekvéssé alakíthatóak át. 
Gyorsan és a speciális 
mozgásformának megfelelően 
jelenik meg az elraktározott 
mozgásminta. 
 
Mentális tréninget ellazult 
állapotban lehet végezni. A 
szokásos tanulástól eltérően a 
kritikus gondolkodási folyamatok – 
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amelyek terhelőek – itt ki vannak 
kapcsolva. 
Magas fokú koncentrációt érünk el, 
amely a zavartalan felvételt 
biztosítja.  
Mentális tréninget az alapmozgások 
elsajátítása céljából végezhetünk az 
utasító szöveg meghallgatása és a 
képek szemlélése alapján ellazított 
állapotban, erőfeszítés és kritikus 
gondolkodás nélkül.  
Mentális tréning azt jelenti, hogy 
ellazult állapotban, magas fokú 
koncentrációval mindig ugyanazon 
szöveget és képet szuggerálom 
magamba, azonos sorrendbe. 
Ezáltal enyhe autohipnotikus 
állapotba kerül az ember, ami a 
célzott képességet megsokszorozza. 
 
VERSENYZÉS 
 
Felmérő mérkőzések az edzések  
keretében.  
Hazai korosztályos csapat és  
egyéni versenyeken való indulás. 
Nemzetközi versenyek. 
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Évfolyam: 17-18 Korosztály: ifjúsági 
 

Cél: 
• Magas, csúcsszintű teljesítmény kialakítása  
• Minőségi, személyre szabott edzés biztosítása, megfelelő versenyzéssel. 
• Maximális terhelés, edzésen és versenyen. 
• Tenisz specifikus képességek intenzív fejlesztése, automatizálása. 
• Önállóság fejlesztése és a felelősségérzet kialakítása.  
• Magas szintű munkamorál elérése. 

 
Tananyag Követelmény Megjegyzés 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 
Állóképesség fejlesztése: 
Az állóképesség fejlesztése és magas 
szinten tartása a folyamatos 
versenyzéssel és az előző 
évfolyamoknál látott 
edzésfolyamatokkal megoldott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyorsaság fejlesztése: 
Különösen az ütések gyorsasága 
fejlődik ebben az életkorban. A 
fizikai erő megnövekedésével a 
dinamikus erő látványosan növekszik. 
Az adogatások lányoknál 160-180 
km/óra sebességet is eléri, a fiúknál 
akár 200 km/óráig fokozódhat. Itt már 
igazi versenytenisz sebességet kell 
elérni, úgy az ütésekben, mint a 
lábmunkában. Fejlesztő módszere az 
előző évfolyamokhoz hasonlóan 
alkalmazandó. 
 
Ügyességfejlesztés: 

 
 
 
Aerob edzésmodellek: 
    I.     15 sec  munka - 15 sec  
pihenő    
            ismétlésszám: 20-30  
====>     80% teljesítmény  
    II.    70 sec  munka - 20 sec  
pihenő    
            ismétlésszám: 10-15  
====>     70% teljesítmény   
    III..    4 perc  munka - 2 perc  
pihenő    
             ismétlésszám:   3-6    
====>     60% teljesítmény  
    IV.    Mennyiségi edzés  
(távolságedzés)     
             20-180 perc munka    
====>     50% teljesítmény     
A Cooper teszt (12 perces 
futás)javasolt szintje: 
fiúk:  3350 m   
lányok: 3100 m 
 
Wilson-teszt (vonalfutás) 
Fiúk követelménye: 53 mp 
Lányok követelménye: 56 mp 
 
Wilson-tesz (legyezőfutás) 
Fiúk követelménye: 21 mp 
Lányok követelménye: 23 mp 
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Feladatok: 
Játékos számolási módszerek 
alkalmazása  
Versenyrendezési formák handycap 
rendszerrel. 
Edzések, edzőmérkőzések 
alkalmazása előnyadással. 
a) Pontszerű előny alkalmazása. 
- 15, 30, 40 előny 
- negatív előny adása: az ellenfél -

15, -30, -40-ről indul 
- előny alkalmazása az ellenfél 

adogató játékánál 
- változó előny alkalmazása: 

vesztes játék után egy ponttal 
több előnyt kap az ellenfél, 
győztes játék esetén egy ponttal 
kevesebbet 

- játszmához kötött pont előny 
alkalmazása: az előnyt élvező 
játékos tetszőlegesen vehet fel a 
játszma során 6 pontot. Megkötés: 
egy játékon belül csak 2 pontot 
vehet fel (variáció: a játszma 
során 6-nál több ill. kevesebb 
pont felvétele, tetszőleges időben 
lehet elhasználni az előny 
mennyiségét). 

b) Pályaméret ill. érvényes terület 
megváltoztatása. 

- az alapvonalon túl érkező hosszú 
labda nem számít hibának, a 
labdamenetet meg kell ismételni 

- az alapvonal mögött 1 méterrel  
segédvonalat alkalmazunk, amely 
a játék során alapvonalként 
szolgál 

- T vonal előtt leeső labda hiba, 
érvényes játékterület az alap és T 
vonal közötti rész 

- páros pálya területe érvényes az 
ellenfél oldalán 

- játék az adogató udvaron belül 
- adogatás a T vonalról  
- emelt hálómagasság alkalmazása 
c) Ütésfajták megkötése. 
- egy adogatással poénjáték 
- három adogatással pontjáték 
- csak pörgetett ütés érvényes 
- adogatás és return hiba esetén a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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labdamenet ismétlése 
- csak a negyedik ütés után lehet 

pontot nyerni, korábbi hibázás 
esetén a labdamenet ismétlése 

- az egyik játékos minden labdából 
csak keresztet üthet, ellenfele 
tetszőlegesen játszhat 

- játék röpte, lecsapás és ejtés 
nélkül, csak alapvonali ütések 
érvényesek 

- röptével, lecsapással befejezett 
pont, kettőt ér 

d) Számolási mód megváltoztatása. 
- egy pont különbséggel lehet 

nyerni 
- három pont különbséggel lehet 

nyerni 
- 21-ig asztalitenisz számolással 

való játék 
- tie-break játszma 
- csak az adogató nyerhet pontot, 

hibázás esetén ismétlés azonos 
oldalról („helybejárás”) 

e) Játék lyukas pályán.  
- a T vonal közepén 2 m oldalú 

négyzet jelzi a pálya lyukas 
területét. Az ide ütött labdák 
hibának minősülnek. Cél: a 
hosszú ütések és a rövid keresztek 
begyakorlása, taktikai 
alkalmazása. 
 

Erőfejlesztés: 
Hát-váll izomcsoportjai: 
Gyakorlat: 
Pull-over 
Felcsapás 
Állhoz húzás 
Oldalemelés 
Hátrahúzás 
Lehúzás széles fogással 
Evezés ferde padon 
Húzódzkodás széles fogással 
Húzódzkodás szűk alsó fogással 
 
Hajlékonyság: 
Ebben az életkorban különösen a 
fiatal férfiaknál a nagyfokú terhelés 
mellé, ha nem kapcsolódik a 
rendszeres nyújtás, komoly 
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sportsérülések jöhetnek létre.  
 
TECHNIKA 
 
Új technikai elem már nem szerepel a 
tananyagban, a korábbiak biztonsága 
és sebességnövelése valamint 
variabilitása fokozatosan nő. 
 
TAKTIKA 
 
Nagyon sok kiváló egyéni játékos 
például nem tudja, hogy párosban mit 
kell csinálnia. 
Természetesen a jó páros 
játékosoknak külön kidolgozott 
egyéni taktikái vannak, amit a sok 
együtt töltött idő ill. a sok lejátszott 
mérkőzés alatt alakítanak ki. 
 
Jobbról balra, kifelé szerva 
Jobbról balra, befelé szerva 
Balról jobbra, középre szerva 
Balról jobbra, kifelé szerva 
Center beugrásos taktika 
 
ELMÉLET 
 
A tanuló ismerje meg a tenisz 
történelmének hazai és nemzetközi 
nagy alakjait.  
Legyen tisztában a versenyek 
felépítésével, szerkezetével, hazai és 
nemzetközi szabályrendszerével.  
 
VERSENYZÉS 
 
Felmérő mérkőzések az edzések  
keretében.  
Hazai korosztályos csapat és  
egyéni versenyeken való indulás. 
Nemzetközi versenyek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A játékos képes legyen mindkét 
oldalról kifelé, befelé és testre 
adogatni. Az adogatásokat 
pörgetéssel, nyeséssel és teli lappal 
is legyen képes megütni. Az 
ütések sebességének és pörgésének 
variálásával tudja ellenfelét saját 
játékára rákényszeríteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felkészülésében tudatos és önálló 
munkára legyen képes.  
A sérülések megelőzésében és 
rehabilitációjában mutasson 
tájékozottságot. A mentális tréning 
vonatkozásában legyen rá jellemző 
a versenytenisz nagyjainak 
eltökéltsége.  
Céltudatos és állhatatos 
munkájával legyen képes önmaga 
edzőjévé válni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÚSZÁS 
 
 
A sportág nevelési célrendszere 
 
Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem 
felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre és az egyénekre is 
vonatkoznak. Tűréshatárokat kell szélesíteni, a munka / óra / és a szünet arányainak növelése 
érdekében. A fegyelem és a figyelem ingerküszöbeinek kitolása, a megfelelő munkavégzés 
alapfeltétele. Az elvégzett feladatok ellenőrzése, visszakérdezés a becsületes munkára nevelés 
egyik formája, a pontosság megkövetelése szokássá, majd belső igénnyé, igényességé, végül 
megvalósítandó célkitűzéssé válik. A cél meghatározása magában hordozza a feladatot, 
melynek segítségével kialakítható az önértékelésre való képesség. A helyes döntés és 
végrehajtás realitásának kialakítása figyelembe véve az egyéni képességeket. A felelősség 
vállalása, egymással szembeni bizalom kialakítása, kritikus és önkritikus szemléletmódra 
nevelés. 
 
Sportággal szembeni alázat kialakítása, a lemondás, az áldozatvállalás mértéke és az 
eredményesség összefüggésének példákkal szemléltetett tudatosítása. Értékrend kialakítása, 
önmagam elhelyezése teljesítményem tükrében szűkebb és tágabb környezetemben. Mások 
munkájának és eredményeinek megbecsülése, a tisztelet és a szeretet jelentésének megértetése 
napjaink kiemelkedő sportolóinak eseteivel alátámasztva. A példakép szerepének kiemelése, 
hazafiságra, a haza szeretetére nevelés. A siker és a kudarc megélésének, feldolgozásának 
képessége.  A sport, mint küldetés, képviselet, szerepvállalás. 
 
A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének 
hangsúlyozása „későbbi„ életének alakító tényezője. 
 
Lehetőség más nemzetek kultúrájának megismerésére, visszacsatolás az áldozatvállalás, a 
lemondás, az adok - kapok, befektetek viszonyának jelentőségére. 
 

I. szakasz: oktatási és alaptechnikai képzés szakasza, 7-8-9-10 évesek, alsó tagozatos 
tanulók 

 
II.  szakasz: az alapozó szakasz, 10-11-12-13 évesek, felső tagozatos tanulók 

 
III.  szakasz: versenyzői felkészítés szakasza 13-14-15-16 évesek, gimnazisták és 

idősebbek 
 

I. Szakasz: 
 

Oktatási és alaptechnika képzés szakasza 
 
Az időszak fő feladatai: 

- a négy úszásnem alaptechnikájának elsajátítása 
- technikai képzés, ügyesség fejlesztés 
- játékos feladatok beépítése 
- sportági rendszer megszerettetése, versenyekhez szoktatás, kiválasztás 



 
 

1. évfolyam 
 

Tananyag 
 
Szoktatási feladatok, vízhez szoktatás: 
- hely és helyzetváltoztatások 
- merülések 
- levegő kifújása, bugyborékolás 
- levegő kifújása, levegővétel, ritmusos levegővétel 
- feladatok nyitott szemmel 
- siklás hason és háton segítséggel és segítségadás nélkül 
- gombóc 
- fordulatok h. és sz. tengelyek körül 
- tárgyak keresésé, megfogása és felhozása 
- kombinációs feladatok, beugrások a medencébe 
- rajtot előkészítő fejes ugrások változó körülmények között 
- játékok 
 
A hátúszás oktatása: 
 
A lábtempó oktatása: 
 
Szárazföldön: 
- lebegőülés, kéztámasz a test mögött, 
- tudatosítani a függőleges irányú mozgás, csípőből történő 
indítását, az ostorcsapásszerű mozdulatot, a lábfejek lefeszített 
helyzetét 
- a karok helyzetének megtanítása, ahogyan a lábtempó közben 
tartani kell 
 
Vízben: 
- tudatosítani a hátúszó és gyorsúszó lábtempó hasonlóságát, a 
testhelyzetből fakadó különbözőséget 
- hossztengely menti fordulatokkal / mindkét irányba / 
lábtempók végzése segítséggel és segítségadás nélkül 
 
 
 
 
2. A kartempó oktatása: 
 
Szárazföldön: 
- malomkörzés hátra, szimmetrikus végrehajtás 
- malomkörzés, a vállak emelésével 
- a helyes húzás és tolás megtanítása eszköz használattal 

Követelmények 
 
 
Tudják az általános uszodai 
rendszabályokat, és tartsák 
is be azokat. 
 
Tartsák be és fogadják el a 
balesetek megelőzését 
szolgáló szabályokat. 
 
Tudjanak levegőt kifújni 
víz alatt, értésék meg mit 
jelent a nyomáskülönbségen 
alapuló levegővétel. 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják mit jelent a 
kéztámasz, lebegőülés, 
függőleges, ostorcsapás 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak a tengelyek 
mentén fordulatokat 
végrehajtani. 
 
Tudjanak 20 – 25 m. 
teljesíteni rövid pihenőkkel. 
 
 
 
Tudjanak egyszerű 
mozdulatokat, mozgássorrá 
összekapcsolni.  

 



 
Vízben: 
- a lábtempó és a kartempó összekapcsolása 
- a mély vízfogás tudatosítása, húzás és tolás szakaszai, 

szabadítás 
 
 
 
 
 
 
 
3. Levegővétel ritmusának kialakítása: 
- hátúszás közben a levegővétel a jobb kar passzív 

szakaszában 
 
Rajt és forduló megtanítása. / alapfokon / 
 
 
4. Hibajavítás: 
 
Minden úszásnem oktatására vonatkozik, hogy alaptechnikát 
tanítunk. Folyamatos hibajavítással jutunk el a ma ismert és 
elfogadott, biomechanikailag igazolt legmodernebb 
versenytechnikához. Először mindig a legdurvább hibákat 
javítjuk, egyszerre csak egyet. Bemutatással, bemutattatással 
szemléletesen javítsunk technikát. 
 
A gyorsúszás oktatása: 
 
A szoktatási feladatokat az első úszásnem oktatásánál 
elvégeztük, arra építve tanulják a második úszásnemet. 
 
A hátúszó lábtempó oktatásakor, a vízben végzett 
gyakorlatoknál, megtanulták a tanulók a gyorsúszó lábtempót 
is. Nem okoz gondot hátról hasra történő fordulás után a 
lábtempó végrehajtása. 
 
Szárazföldön: 
- a gyorsúszó kartempó megtanítása, / malomkörzés / 
- a helyes húzás és tolás irány megtanítása 
  / gimnasztikai alapismeretek / 
- aktív és passzív szakasz tudatosítása: 
- vízfogás 
- húzás 
- tolás 
- szabadítás 

 
Tudják a végtagok 
munkáját koordinálni, 
figyelmüket megosztani. 
 
Tudjanak kombinációs 
feladatokat külön lábbal és 
karral, majd összekapcsolva 
végrehajtani. 
 
Tudják, mit jelent az 
egymásutániság. 
 
Tudjanak tudatos, és nem 
véletlenszerű levegővételt 
végrehajtani. 
 
Tudjanak ritmusosan, 
szimmetrikusan kartempót 
végrehajtani. 
 
Tudjanak tartósan figyelni, 
legyenek látható jelei a 
hibák javításának. 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják felidézni korábban 
tanultakat. 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják gimnasztikai 
ismereteiket alkalmazni. 
 
Tudjanak malom-körzést 
végezni folyamatosan, úgy 
hogy a törzs nem fordul el. 
 
 
 



 
Vízben: 
- segédeszközzel, / deszkával / a csúsztatással történő 
gyorsúszás megtanítása levegővétellel, folyamatos gyorsúszó 
lábtempóval 
- segédeszköz nélkül gyorsúszás, csúsztatással levegővétel 
minden kartempónál 
- a hármas levegővétel megtanítása 
 
Az úszásnemek oktatása során a rajtok és fordulók megtanítása, 
folyamatos javítással a technikai végrehajtás tökéletesítése. 
Versenyhelyzetekben történő alkalmazása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hibajavítás: 
- segédeszközök alkalmazásával 
 
Szárazföldi, tornatermi foglalkozások: 
 
Általános hatású gimnasztikai gyakorlatok 
egy és két lábas szökdelések 
váltott karú karkörzések, karlengetések 
karkeresztezések 
páros karú karkörzések 
törzs-fordítások, törzs fordítgatások 
törzshajlítások, törzs hajlítgatások 
törzsdöntések 
törzskörzések 
lábcserék és rugózások hajlított állásban 
és guggolásban 
 
Speciális nyújtó lazító gimnasztikai gyakorlatok 
/segítség nélkül és segítséggel végrehajtható gyakorlatok, az 
általános hatású gimnasztikai gyakorlatok sportág specifikus 
variációinak alkalmazása/ 
 
Kézi szer, és szergyakorlatok: 
 
Labdával: 
/ maroklabda, szivacslabda, gumilabda / 
gurítások 
gurított labda vezetése kézzel, lábbal, segédeszközzel 
labdavezetés váltott karral 

 
Tudják rendeltetésszerűen 
használni a 
segédeszközöket. 
 
Tudják mit jelent a fejet 
oldalt fordítani. 
 
Tudják mi a különbség, az 
elöl és az oldalt között. 
 
Tudják, miért oldalt, és 
miért nem elől veszünk 
levegőt. 
 
Tudjanak az év végére 
mindkét úszásnemben 25-
50 métereket teljesíteni 
rövid pihenőkkel. 
 
 
 
 
 
 
Tudják az új mozgások 
nevét, és tudják azokat 
végrehajtani. 
 
Tudják mi a feladatok célja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják, hogy miért kell 
lazítani. 
 
 
 
 
Tudjanak mozgás közben 
feladatokat végre hajtani. 
 
 
 



egykezes és kétkezes átadások 
földön pattintott átadások 
célba dobások 
játékos versenyek 
 
Bot: 
/fa / 
Általános és speciális gimnasztikai gyakorlatok, tartás-javító 
gyakorlatok. 
 
Szalag: 
Általános és speciális hatású gimnasztikai gyakorlatok 
tartásjavító gyakorlatok 
 
Tornapad, / szekrénytető, zsámoly / 
hason fekvésben karhúzással továbbhaladás 
fellépések és lelépések a pad lapjára, lapjáról 
lassú futások a pad lapján 
ferde padon fel és lemászások 
ferde padon felfutások, leugrások szivacsba 
 
Bordásfal: 
felmászások és lemászások 
lefüggések, lógások 
vándormászás láb segítségével 
 
Mászórúd: 
Érintő magasságban fogás, test megtartása függésben, 
segítséggel, segítség nélkül. 
 
Egyéni, páros és társas gyakorlatok: 
játékok feladatokkal, szerekkel és eszközökkel 
 
Atlétikai mozgások: 
/ egyszerűsített feladatok/ 
 
futóiskola: / egyszerűsített feladatok / 
játékos utánzó feladatokkal 
futások párokban 
futások térd és sarokemeléssel 
oldalazó futások / galopp-szökdelések / 
 
ugróiskola: 
 /egyszerűsített feladatok/ 
akadályok átugrása 
felugrások 
leugrások 
egy és kétlábas ugrások 
szökkenések, szökdelések 

 
 
 
 
 
Tudjanak fegyelmezett 
munkával balesetet 
megelőzni. 
 
 
 
 
 
 
Tudják egyedül 
végrehajtania saját súlyuk 
mozgatásával történő 
feladatokat. 
 
 
Tudják mi a kapcsolat az 
akaraterő és az erő között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak bemutatás után 
feladatot reprodukálni. 
 
 
 
Tudjanak játékosan 
feladatokat végrehajtani, 
tudjanak különbséget tenni, 
az egy és két lábas ugrások 
között. 
 
 
Tudjanak az összetett 
feladatok esetében is 
koncentrálni a „cél”ra. 
 
 
 
 



 
dobóiskola: 
/ egyszerűsített feladatok különböző labdákkal / 
dobások célba és távolba 
összetett, kombinált feladatok 
 
Sor és váltóversenyek, játékok előkészítése, játékok: 
 
 

 
 
 
 
 
Tudják, és tartsák be a 
szabályokat játék közben, 
győzzék le a jogtalan 
előnyszerzés lehetőségeit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. évfolyam 
 

Tananyag 
 

Mellúszás oktatása 
/ alap a tökéletes vízbiztonság / 
- a kartempó oktatása 
- a kartempó és a levegővétel oktatása 
- a lábtempó oktatása 
- a kartempó és levegővétel összekapcsolása a lábtempóval 
- hibajavítás 
 
A mellúszó kartempó oktatása: 
 
Szárazföldön: 
- a kartempó megtanítása, imitálása 
- a kartempó és a levegő vétel megtanítása, imitálása 
 
Vízben 
- a kartempó megtanítása 
- a kartempó és a levegővétel megtanítása 
 
A mellúszó lábtempó oktatása: 
 
Szárazföldön: 
- a lábtempó megtanítása, imitálása 
- hason fekvésben, a lábszárak felhúzása a csípő irányába, 
pipáló lábfejek kifelé fordítása, a két comb tenyérnyi távolságra 
egymástól / felkészítés, passzív szakasz / 
- a két lábszár terpesztése és zárása / toló-emelő aktív szakasz / 
 
Vízben: 
- a lábtempó megtanítása a szárazföldi gyakorlat alapján 
összekapcsolva a kartempóval és a levegő vétellel 
 
Tudatosítani kell az egy tempó fogalmát. Addig nem szabad 
továbblépni / a második tempót végeztetni / amíg az egy tempó 
végrehajtása nem megfelelő. 
 
Folyamatos hibajavítás a korábbi szempontok alapján. 
 
 
 

Követelmények 
 
 
Tudjanak hasonlatokon 
alapuló mozgást 
végrehajtani. 
 
Tudjanak több, egymástól 
eltérő, mozgássort, feladatot 
egyszerre végrehajtani. 
 
Tudjanak utasításra történő 
mozgásokat pontosan 
végrehajtani. 
 
Tudják mit jelent az 
egyszerre és az egymás 
után. 
 
Tudják a mozgásfeladatok 
folyamatát. 
 
Tudják mit jelent a 
folyamatosan gyorsuló 
kifejezés. 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak mozdulatokat 
ritmikára végrehajtani. 
 
Tudják mit jelent az 
 aktív és passzív szakasz a 
kar és a lábtempónál. 
 
Tudjanak bemutatás után 
mozgást, mozgássort 
reprodukálni. 
 



 
Pillangóúszás oktatása 
 
Globális oktatási forma: 
- a lábtempó oktatása 
- a kartempó és levegővétel oktatása 
- lábtempó és kartempó összekapcsolása levegővétellel 
 
Szárazföldön: 
Imitációs gyakorlatok: 
Kh. 
 alapállás karok magas tartásban 
- két térdrugó, a második térdrugóval megegyező ütemben 
páros karú karkörzés előre 
Kh 
- hajlított állásban, törzsdöntés helyzetében karok nyújtva a fej 
mellett 
- két térdrugó, a másodikkal megegyező ütemben páros karú 
karkörzés előre, a karkörzés megkezdésekor fej emelése, levegő 
vétel 
- a karkörzés közben a két kéz közeledjen egymáshoz, majd 
távolodjon a combok irányába / homokóra forma / 
 
Vízben: 
- egy tempó végrehajtása 
- tempószám emelésével folyamatos végrehajtás 
 
Három úszásnem ismerete után nem jelenthet problémát a 
globális oktatás, a végrehajtás színvonala fizikai állapottól 
függ. 
 
Folyamatos hibajavítás. 
 
 
 
 
 
Szárazföldi, tornatermi foglalkozások: 
Az időjárás figyelembe vételével, lehetőség szerint szabadban 
végeztessük a gyakorlatokat, a gyakorlatok természetének 
függvényében. Lehetőség szerint a talaj ne beton alapú legyen. 
 
Általános hatású gimnasztikai gyakorlatok 
- egy és két lábas szökdelések 
- váltott karú karkörzések, karlengetések 
- karkeresztezések 
- páros karú karkörzések 
- törzs-fordítások, törzs fordítgatások 
- törzshajlítások, törzs hajlítgatások 

Tudjanak együttműködni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak az év végére 
minden úszásnemet 
alapfokon végrehajtani. 
 
Tudjanak  
váltakozó úszásnemekben 
tartósan terhelést elviselni 
megállás nélkül úszni. 
 
Tudjanak a távok 
folyamatos emelésével 400 
– 800 méter egyenletes 
iramban leúszni. 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak bemutattatás, és 
utasítás alapján önállóan 
végrehajtani gyakorlatokat. 
 
 



- törzsdöntések 
- törzskörzések 
- lábcserék és rugózások hajlított állásban 
  és guggolásban 
 
Speciális nyújtó lazító gimnasztikai gyakorlatok 
/segítség nélkül és segítséggel végrehajtható gyakorlatok, az 
általános hatású gimnasztikai gyakorlatok sportág specifikus 
variációinak alkalmazása/ 
 
Kézi szer, és szergyakorlatok 
 
Labda: 
/ maroklabda, szivacslabda, gumilabda / 
- gurítások 
- gurított labda vezetése kézzel, lábbal, segédeszközzel 
- labdavezetés váltott karral 
- egykezes és kétkezes átadások 
- földön pattintott átadások 
- célba dobások 
- játékos versenyek 
 
Bot: 
/fa / 
Általános és speciális gimnasztikai gyakorlatok, tartás-javító 
gyakorlatok. 
 

 
Szalag: 
Általános és speciális hatású gimnasztikai gyakorlatok 
tartásjavító gyakorlatok 
 
 
 
Tornapad, /szekrénytető, zsámoly / 
- hason fekvésben karhúzással továbbhaladás 
- fellépések és lelépések a pad lapjára, lapjáról 
- lassú futások a pad lapján 
- ferde padon fel és lemászások 
- ferde padon felfutások, leugrások szivacsba 
 
Bordásfal: 
- felmászások és lemászások 
- lefüggések, lógások 
- vándormászás láb segítségével 
 
Mászórúd: 
Érintő magasságban fogás, test megtartása segítséggel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak kombinált 
feladatokat végrehajtani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak figyelmesen, 
feladatokat végrehajtani, a 
bot mérete „ férjen” bele „ a 
mozgástérbe. 
 
Tudjanak a szer 
mozgásának látványára 
reagálni, ragadja őket 
magával az esztétikai 
élmény. 
 
Tudjanak fegyelmezetten, 
figyelmesen feladatokat 
végezni kerüljék el a 
baleseteket. 
 
 
 
Tudják leküzdeni 
félelmeiket. 
 
 
 
 



Egyéni, páros és társas gyakorlatok: 
játékok feladatokkal, szerekkel és eszközökkel 
 
Atlétikai mozgások: 
/ egyszerűsített feladatok/ 
futóiskola: 
- játékos utánzó feladatokkal 
- futások térd és sarokemeléssel 
- oldalazó futások / galopp-szökdelések / 
 
ugróiskola: 
- akadályok átugrása 
- felugrások 
- leugrások 
- egy és kétlábas ugrások 
- helyből távol és távolugrás 
- szökkenések, szökdelések 
 
Dobóiskola: 
/ különböző labdákkal / 
dobások célba és távolba 
összetett, kombinált feladatok 
 
Sor és váltóversenyek, játékok előkészítése, játékok: 
 
A tornatermi foglakozások tapasztalati és mérési úton szerzett 
adatainak felhasználása a kiválasztásban. 
  

 
 
 
 
Tudjanak az atlétikai 
mozgások esetében 
lendíteni, emelni, 
elrugaszkodni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak kapcsolatot találni 
a cél és a távolság között. 
 
 
Tudják betartani a 
szabályokat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

3. évfolyam 
 
                                 Tananyag 
 
A harmadik év feladatai közé tartozik az első szűrés, 
kiválasztás, amikor kiderül, kik azok, akik az úszás sportágra 
alkalmatlanok, képességeik alapján nem ez lesz az a sportág, 
ahol maradandót tudnak alkotni. 
 
Uszodában elvégzendő feladatok 
 
A négy úszásnem ismeretében megnő a lehetőség a feladatok 
variálására. 
 
Külön láb és kar gyakorlatok 
 
Együtt gyakorlatok 
 
Külön láb és kar gyakorlatok segédeszközökkel: 
 
Segédeszközök: 
úszódeszka 
lábbója 
lábgumi 
teknőc 
 
Általános szempont a sokoldalú képzés, vegyes típusú 
felkészítés. 
 
A lábgyakorlatoknál a folyamatosan elvégzett távok ne 
legyenek hosszabbak 400 méternél. 
 
Bontsuk 50 méteres részekre /rövid pihenőkkel/ lehetőséget 
biztosítva a hibajavításra, pihenésre. A 25 méteres medencében 
rövidebb távokra is bonthatjuk az egészet. 
 
Pl. 8 x 50 m hát láb, deszka nélkül, 15 mp. pihenővel,  
 
A karral végzett gyakorlatok lehetnek valamivel hosszabb 
távok, 400- 800 m, részekre, 50 vagy 100 m re bontva 
 

     Követelmények 
 
Tudjanak minimum két 
úszásnemben, a gyorsúszás 
és a hátúszás technikai 
minimum vizsgát tenni. 
 
 
 
Tudják legyőzni az 
elfáradás okozta megállási 
kényszert, tudjanak 
folyamatosan munkát 
végezni megállás nélkül, ill. 
rövid pihenők beiktatásával 
 
Tudjanak egy tanórát 
folyamatosan végigúszni 
rövid megszakításokkal. 
/pihenő idő, magyarázat és 
a hibajavítás/ 
 
 
 
Tudjanak játék közben is 
fegyelmezetten viselkedni. 
 
Tudjanak jelre azonnal 
reagálni, elindulni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pl.10 x 50 m hát kar, lábbójával, 15-30 mp. pihenővel, 
 
8 x 100 m gyors kar lábbójával 30-45 mp. pihenővel 
 
Együtt gyakorlatok: 
Általános szempont a felkészülési időszaktól függetlenül, hogy 
folyamatosan emeljük a terhelés terjedelmét. 
 
Pl. 800 m gyors folyamatos, oldalérintéssel. 
 
/lehetőség szerint a hosszabb távok esetében mindig legyen 
feladat meghatározás/ 
 
400 m mell, kettő láb, egy kar, szabályos fordulókkal. 
 
800 m hát, technikai feladat, az egyik hosszon bal a másikon 
jobb váll kiemeléssel. 
 
16 x 50 m pillangó, minden második kartempónál  
levegővétellel, indulási idő 1:30mp. 
 
- beugrások a vízbe, fogójátékok, célszerű utánzó feladatokkal 
 
- rajtok és fordulók oktatása beépítése a feladatokba 
 
- háziversenyeken a tanult elemek kipróbálása, éles helyzetben 
történő gyakorlása, 
/ rajt, forduló/ 
 
Az úszásnemek technikájának javítása. 
 
A technika javításánál egyik nagyon fontos szempont, az 
utasítás legyen rövid és célratörő. Mindig csak egy hibát /a 
legsúlyosabbat/ javítsuk. 
 
Az életkori sajátosságok, és a tudásszint figyelembe vételével 
határozzuk meg a feladatokat. 
 
Pillangóúszás: 
 
Az úszó a hasán fekszik, a két kar egymáson, a fej nem 
merülhet a víz alá. Ez a helyzet biztosítja, hogy az úszó ne felső 
testével delfinezzen. 
 
Ebben a helyzetben kénytelen csípőből indítva mozgást 
végezni. 
 
Fontos, hogy a lefeszített lábfejek ne emelkedjenek a víz fölé. 
A levegővétel a 2. vagy a 4. tempónál történjen. 

 
 
 
 
 
Tudjanak tartós terhelést 
megállás nélkül 
végrehajtani. 
 
Tudjanak a tanév végére 
folyamatosan, megállás 
nélkül 800-1000m úszni 
hát-gyors és mellúszásban. 
 
 
 
 
 
Tudjanak pillangón bontott 
távokon 600-800 m 
teljesíteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak figyelmesen 
dolgozni. 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják, mikor melyik 
testrésze végez munkát. 
 
Tudja érzékelni a 
hibajavítást. 
 
 
Tudja a tényleges feladatot 
végrehajtani, vagyis azt a 



 
Utóbbi gyakorlatot végeztethetjük úszódeszkával is. 
 
Egykaros pillangó: 
/mindkét karra gyakoroltatva/ 
 
Karok nyújtva elöl a fej mellett. 
Az egyik kar vízfogás, húzás szakasza az első delfin tempóra, a 
 tolás és a levegő vétel a második delfinre esik. 
 
Folyamatos pillangóúszás, vízfogáskor a két kéz közel 
egymáshoz, majdnem váll szélességben. 
Húzás és tolás közben ügyelve a mindig álló vízfogásra a 
mozgás iránya nem egyenes vonalú. Indul a test középvonala 
felé hajlított karral, majd a combok irányába, teljesen nyújtott 
helyzetben azokra rásimulva. 
A fej nem bukhat le, de nem is maradhat emelt helyzetben a 
levegő vétel után. 
Levegő vétel minden kartempóra, a második lábtempóval 
megegyező ütemben. 
 
Hátúszás: 
 
Lábtempó: 
 
Háton fekvés helyzetében a karok a combok mellett, tenyerek 
lefelé néznek, enyhén „legyeznek „ 
 
Háton fekvés helyzetében, a test menedékes, a két kar nyújtva, 
a felkarok a fülek mögött a tarkón helyezkednek el. 
Lábtempó közben figyelni kell arra, hogy a lábak enyhén 
hajlítottak, csípőből dolgoznak, lábfejek lefeszítettek. 
A láb mozgását a felszín alatt kell megállítani. 
 
Egykaros hátúszás: 
 
Az úszó hátúszó lábtempót végez. 
Egyik kar nyújtva a comb mellett, kézhát a combhoz ér. 
A másik karral folyamatos kartempót végez, törekszik a mély 
vízfogásra, tolás a comb alatt fejeződik be. 
Másik karra is gyakoroltatva. 
 
Csúsztatással, kivárással úszás. 
 
Az úszó hátúszó lábtempót végez, karok nyújtva a fej mellett. 
Meghatározott szempontok szerint, / pl. egy bizonyos számú 
lábtempó / kartempó az egyik karral, majd a másikkal. 
 
Mellúszás: 

feladatot végezze el, amire 
az utasítás szólt. 
 
 
 
 
Tudjon tudatos, 
fegyelmezett munkát 
végezni. 
 
Tudja pontosan 
végrehajtani a feladatot a 
nyújtott kar legyen nyújtott 
és ne félig nyújtott, tudjon 
különbséget tenni a kettő 
között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjon uralkodni mozgásai 
felett, önuralommal hajtsa 
végre a kivárásokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lábtempó: 
 
Az úszó hason fekszik, a két kar elöl nyújtva. 
Folyamatos lábtempó, minden lábtempónál levegő vétellel. 
 
Az úszó hason fekszik, karok a test mögött összefogva. 
Folyamatos lábtempó minden tempónál levegő vétellel. 
 
Kartempó: 
 
Kartempó folyamatosan, minden második tempónál levegő 
vétellel. 
 
Kartempó folyamatosan minden tempónál levegő vétellel. 
 
Céltól függően segédeszköz használata lehetséges. 
 
Egy kartempó kettő lábtempó folyamatosan. 
 
Egy kartempó egy mellúszó lábtempó, egy kartempó egy delfin 
lábtempó. 
 
Gyorsúszás: 
 
Gyorsúszás, csúsztatással. / rövid, hosszú / 
/Az arányok meghatározásával változik a feladat célszerűsége. 
A rövid csúsztatás kar technikai és ritmusfejlesztő gyakorlat, a 
hosszú csúsztatás inkább lábgyakorlat./ 
 
Gyorsúszás oldalérintéssel. 
 
Gyorsúszás hónalj érintéssel. 
 
Egykaros gyorsúszás oldalérintéssel. 
 
Segédeszköz használata céltól függően. 
 
Szárazföldi, tornatermi foglalkozások. 
 
Az időjárás figyelembe vételével, lehetőség szerint szabadban 
végeztessük a gyakorlatokat, a gyakorlatok természetének 
függvényében. Lehetőség szerint a talaj ne beton alapú legyen. 
 
Általános hatású gimnasztikai gyakorlatok 
- egy és két lábas szökdelések 
- váltott karú karkörzések, karlengetések 
- karkeresztezések 
- páros karú karkörzések 

 
 
 
Tudjon tudatosan feladatot 
végrehajtani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak 4 és 8 ütemű 
gimnasztikai gyakorlatokat 
ütemezésre önállóan 
végrehajtani 
 
Tudjanak egyre több 
gyakorlatot segítség nélkül 
végrehajtani. 
 



- törzs-fordítások, törzs fordítgatások 
- törzshajlítások, törzs hajlítgatások 
- törzsdöntések 
- törzskörzések 
- lábcserék és rugózások hajlított állásban 
  és guggolásban 
 
Speciális nyújtó lazító gimnasztikai gyakorlatok 
/segítség nélkül és segítséggel végrehajtható gyakorlatok, az 
általános hatású gimnasztikai gyakorlatok sportág specifikus 
variációinak alkalmazása/ 
 
Kézi szer, és szergyakorlatok 
 
Labdával: 
/ maroklabda, szivacslabda, gumilabda, kézilabda, kosárlabda / 
- gurítások 
- gurított labda vezetése kézzel, lábbal, segédeszközzel 
- labdavezetés váltott karral 
- egykezes és kétkezes átadások 
- földön pattintott átadások 
- célba dobások 
- játékos versenyek 
 
Bottal: 
/fa / 
Általános és speciális gimnasztikai gyakorlatok, tartás-javító 
gyakorlatok. 
 
Szalag: 
Általános és speciális hatású gimnasztikai gyakorlatok 
tartásjavító gyakorlatok 
 
Tornapad, / szekrénytető, zsámoly / 
- hason fekvésben karhúzással továbbhaladás 
- fellépések és lelépések a pad /szekrénytető/lapjára, lapjáról 
- lassú futások a pad lapján 
- ferde padon fel és lemászások 
- ferde padon felfutások, leugrások szivacsba 
- zsámolyok tetején járások, gyors járások 
- zsámolyok közé lépéssel továbbhaladások 
- zsámolyok között szlalom futások 
 
Bordásfal: 
- felmászások és lemászások 
- lefüggések, lógások 
- vándormászás láb segítségével 
- vándormászás rövidebb,/4-5 bordásfal tag/ távolságra 
- gimnasztikai gyakorlatok, tartásjavító gyakorlatok 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak segíteni és 
segítséggel végrehajtani 
lazítási feladatokat, kerüljék 
el a sérüléseket. 
 
 
 
Tudjanak feladatokat 
oldottan, feszültség nélkül 
végrehajtani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak játékosan, 
szorongás nélkül 
feladatokat végrehajtani. 
 
 
 
 
 
Tudják mozgósítani 
erejüket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják leküzdeni 
félelmüket, amit a 
megváltozott térhatás és 
magasságból okoz. 
 



- lábemelések és lendítések 
 
Mászórúd és mászó kötél 
- érintő magasságban fogás, test megtartása segítséggel és -  
segítségadás nélkül függésben. 
- függés két rúdon, illetve két kötélen 
- mászó kulcsolás 
 
Egyéni, páros és társas gyakorlatok: 
- játékok feladatokkal, szerekkel 
 
Atlétikai mozgások: 
/egyszerűsített feladatok/ 
 
futóiskola: 
/egyszerűsített feladatokkal/ 
- játékos utánzó feladatokkal 
- futások térd és sarokemeléssel 
- oldalazó futások / galopp-szökdelések / 
 
ugróiskola: 
- akadályok átugrása 
- felugrások 
- leugrások 
- egy és kétlábas ugrások 
- szökkenések, szökdelések 
 
dobóiskola: 
/különböző labdákkal/ 
- dobások célba és távolba 
- összetett, kombinált feladatok 
 
Sor és váltóversenyek, játékok előkészítése, játékok: 
A sor és váltóversenyek anyagának, feladatainak 
összeállításánál fordítsunk figyelmet arra, hogy az egész 
szervezetre, testre ható összetett, nagy figyelmet igénylő 
gyakorlatok kerüljenek. Ne csak karra, vagy ne csak lábra 
dolgozzanak a tanulók. 
 
A tornatermi foglakozások tapasztalati és mérési úton szerzett 
adatainak felhasználása a kiválasztásban. 
 
 

 
 
 
Tudják, érzékeljék fizikai 
állapotukat, súlyukhoz 
viszonyítva. 
 
 
Tudjanak ügyességgel 
feladatokat végrehajtani. 
 
 
 
 
Tudjanak „szépen” 
harmonikusan dolgozni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak a versenyek 
hevében szabályosan 
versenyezni. 
 
Tudják elviselni, 
feldolgozni a vereséget. 
 
Tudják reálisan értékelni 
önmagukat, hasonlítsák 
össze eredményeiket 
másokéval. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. évfolyam 
 

Tananyag 
 
A negyedik évfolyam ismét szűréssel, kiválasztással indul. 
 
 
 
 
Uszodában elvégzendő feladatok: 
 
Külön láb és kar gyakorlatok segédeszközökkel 
 
Együtt gyakorlatok 
 
Külön láb és kar gyakorlatok segédeszközökkel 
 
Segédeszközök: 
úszódeszka 
lábbója 
lábgumi 
teknőc 
 
A csak lábbal végzett gyakorlatok méterszáma az egyszeri 
teljesítést jelenti 800-100 m. 
Ez lehet egyben és lehet valamilyen bontott formában rövid 
pihenőkkel. 
 
Pl.: 
10 x 100 m gyors láb deszkával, 15-30 pm. pihenővel. 
 
10 x 100 m vegyes láb deszkával,/25méteres medence/ indulási 
idő 2:30 
5 x 200 m vegyes láb deszkával, folyamatos végrehajtás 
 
A csak karral végzett gyakorlatok távja meghaladhatja az 1000 
métert. 

Követelmények 
 
Szakmai minimum vizsga! 
Tudjanak mell és 
pillangóúszásban szakmai 
minimum vizsgát 
teljesíteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak folyamatosan 
dolgozni a feladatok 
ismertetése után. 
 
Tudjanak munka közbeni 
hibajavításra reagálni. 
 
Tudják „ használni „ a 
futóórát. 
 
Tudják a használt eszközök 
szerepét. 
 
Tudjanak utasítások után 



A távok növelésével ne rontsuk a korábbi intenzitási 
tartományt. 
 
Pl.: 
1000 m gyors v. hát kar lábbójával 
 
10 x 100 m mell kar lábbójával, minden második kartempónál 
levegő vétellel, 30-45 mp. pihenővel 
 
Együtt gyakorlatok 
 
Pl.: 
1500 m gyors, minden második hossz alkaros gyorsúszás 
 
1000 m hát, 50 m bal kar, 50 m jobb kar, 50 m rendes 
/ a munkát nem végző kar comb, v. fül mellett/ 
 
1000 m mell, kettő láb, egy kar 
 
4 x 400 m gyors, minden 400 m után egy hossz laza hátúszás 
 
- rajtok és fordulók oktatása beépítése a feladatokba 
 
- távközi úszás közben feladatok, pl. tempószámolás, 
 
- háziversenyeken a tanult elemek kipróbálása, éles helyzetben 
  történő gyakorlása, megyei versenyek, diákolimpiai versenyek 
seregszemlék, országos jellegű versenyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az úszásnemek technikájának javítása: 
 
Az együtt gyakorlatok egyik sok éven át tartó feladata a 
technika javítása. 
 
A technika javításánál egyik nagyon fontos szempont, az 
utasítás legyen rövid és célratörő. Mindig csak egy hibát / a 
legsúlyosabbat / javítsuk. 

munkát végezni. 
 
Tudják, hogy a rajt és a 
forduló is a verseny része. 
 
Tudjanak előnyt kovácsolni 
a jó végrehajtásból. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak felszabadultan, 
gátló szorongás nélkül 
versenyezni. 
 
Tudják a szabályokat, és 
alkalmazzák is őket. 
 
Tudjanak a korcsoportos 
versenyre szintidőt 
teljesíteni minél több 
versenyszámban. 
 
Tudjanak alkalmazkodni a 
versenyek légköréhez, 
oldódjanak fel, legyenek 
felszabadultak. 
 
Tudjanak figyelmesen és 
fegyelmezetten dolgozni, 
a technikai feladatok nagy 
figyelmet igényelnek.  
 
Tudják értelmezni a 



 
Az életkori sajátosságok figyelembe vételével határozzuk meg 
a feladatokat. 
 
Pillangóúszás: 
 
Oldal delfin: 
Az úszó az oldalán fekszik, egyik kar magas, másik kar mély 
tartásban. 
Levegő vétel minden 4. tempóra. 
A mozgáscsípőből indul, kiterjedése egyéni. 
 
Az úszó a hasán fekszik, a két kar egymáson, a fej nem 
merülhet a víz alá. Ez a helyzet biztosítja, hogy az úszó ne felső 
testével delfinezzen. 
Ebben a helyzetben kénytelen csípőből indítva mozgást 
végezni. 
Fontos, hogy a lefeszített lábfejek ne emelkedjenek a víz fölé. 
A levegővétel a 2. vagy a 4. tempónál történjen. 
 
Utóbbi gyakorlatot végeztethetjük úszódeszkával is. 
 
Egykaros pillangó: 
/ mindkét karra gyakoroltatva/ 
 
Karok nyújtva elöl a fej mellett. 
Az egyik kar vízfogás, húzás szakasza az első delfin tempóra, a 
tolás és a levegő vétel a második delfinre esik. 
 
Folyamatos pillangóúszás, vízfogáskor a két kéz közel 
egymáshoz, majdnem váll szélességben. 
 
Húzás és tolás közben ügyelve a mindig álló vízfogásra a 
mozgás iránya nem egyenes vonalú. Indul a test középvonala 
felé hajlított karral, majd a combok irányába, teljesen nyújtott 
helyzetben azokra rásimulva. 
A fej nem bukhat le, de nem is maradhat emelt helyzetben a 
levegő vétel után. 
Levegő vétel minden kartempóra, a második lábtempóval 
megegyező ütemben. 
 
Hátúszás: 
 
Lábtempó: 
 
Háton fekvés helyzetében a karok a combok mellett, tenyerek 
lefelé néznek, enyhén „legyeznek„ 
 
Háton fekvés helyzetében, mely menedékes, a két kar nyújtva, a 

feladatot. 
 
 
 
 
 
 
Tudja, mikor melyik 
testrésze végez munkát. 
 
Tudja, érezze mi az 
eredménye a 
hibajavításnak. 
 
Tudja a tényleges feladatot 
végrehajtani, vagyis azt 
végezzék, amire az utasítás 
szólt, ne csak „valamit„ 
csináljanak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudja pontosan 
végrehajtani a feladatot,a 
nyújtott kar legyen nyújtott 



felkarok a fülek mögött a tarkón helyezkednek el. 
Lábtempó közben figyelni kell arra, hogy a lábak enyhén 
hajlítottak, csípőből dolgoznak, lábfejek lefeszítettek. 
A láb mozgását a felszín alatt kell megállítani. 
 
Háton fekvés helyzetében az egyik kar vízfogás helyzetében, 
lefelé néző tenyérrel, a víz felszíne alatt kéttenyérnyivel. 
Másik kar a comb mellett úgy, hogy a kézhát a combra simul, 
kisujj felfelé néz. 
 
Egykaros hátúszás: 
 
Az úszó hátúszó lábtempót végez. 
Egyik kar nyújtva a comb mellett, kézhát a combhoz ér. 
A másik karral folyamatos kartempót végez, törekszik a mély 
vízfogásra, tolás a comb alatt fejeződik be. 
Másik karra is gyakoroltatva. 
 
Csúsztatással, kivárással úszás. 
 
Az úszó hátúszó lábtempót végez, karok nyújtva a fej mellett. 
Meghatározott szempontok szerint, / pl. egy bizonyos számú 
lábtempó / kartempó az egyik karral, majd a másikkal. 
 
Mellúszás: 
 
Lábtempó: 
 
Az úszó hason fekszik, karok elöl nyújtva, vagy egymáson. 
Folyamatos lábtempó, minden lábtempónál levegő vétellel. 
 
 
Az úszó hason fekszik, karok a test mögött, kezek összefogva. 
Folyamatos lábtempó minden tempónál levegő vétellel. 
 
Kartempó: 
 
Kartempó kiemelt fejjel, folyamatosan. 
 
Kartempó folyamatosan, minden második tempónál levegő 
vétellel. 
 
Kartempó folyamatosan minden tempónál levegő vétellel. 
 
Céltól függően segédeszköz használata lehetséges. 
 
Egy kartempó kettő lábtempó folyamatosan. 
 
Egy kartempó egy mellúszó lábtempó, egy kartempó egy delfin 

és ne félig nyújtott, tudjon 
különbséget tenni a kettő 
között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudja önuralommal 
végrehajtani a kivárásokat, 
legyen türelme a feladathoz. 
 
 
 
 
 
Tudja mi a lényege a 
feladatnak, úgy végezze, 
ahogyan az utasítás szólt. 
 
Tudja pontosan értelmezni 
a feladatot. 
 
 
 
Tudja mit jelent a rövid és 
mit jelent a hosszú. 
 
Viszonyítási alap a 
lábtempók száma legyen. 
 
 
 
 
. 
 



lábtempó. 
 
Gyorsúszás: 
 
Gyorsúszás, csúsztatással. / rövid, hosszú / 
/ Az arányok meghatározásával változik a feladat célszerűsége. 
A rövid csúsztatás kar technikai és ritmusfejlesztő gyakorlat, a 
hosszú csúsztatás inkább lábgyakorlat./ 
 
Gyorsúszás oldalérintéssel. 
 
Gyorsúszás hónalj érintéssel. 
 
Egykaros gyorsúszás oldalérintéssel. 
 
Segédeszköz használata céltól függően. 
 
Szárazföldi. Tornatermi foglalkozások. 
 
Az időjárás figyelembe vételével, lehetőség szerint szabadban 
végeztessük a gyakorlatokat, /elsősorban futásjellegű 
feladatokról van szó / a gyakorlatok természetének 
függvényében. Lehetőség szerint a talaj ne beton alapú legyen, 
legjobb a fűvel borított talaj. 
 
Általános hatású gimnasztikai gyakorlatok 
- egy és két lábas szökdelések 
- váltott karú karkörzések, karlengetések 
- karkeresztezések 
- páros karú karkörzések 
- törzsfordítások,  
- törzshajlítások,  
- törzsdöntések 
- törzskörzések 
- lábcserék és rugózások hajlított állásban 
  és guggolásban 
 
Speciális nyújtó lazító gimnasztikai gyakorlatok 
/segítség nélkül és segítséggel végrehajtható gyakorlatok, az 
általános hatású gimnasztikai gyakorlatok sportág specifikus 
variációinak alkalmazása/ 
 
Kézi szer, és szergyakorlatok 
 
Labdával: 
/gumilabda, kézilabda, kosárlabda 1 és 2 kg. medicinlabda/ 
- gimnasztikai feladatok labdával 
  gurítások 
- gurított labda vezetése kézzel, lábbal, segédeszközzel 

 
 
 
 
 
Tudjon különbséget tenni 
az egyenes vonalú mozgás, 
és a jelen esetben 
végrehajtandó „S„ alakú 
mozgás között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak 4 és 8 ütemű 
gimnasztikai gyakorlatokat 
ütemezésre önállóan 
végrehajtani 
 
Tudjanak egyre több 
gyakorlatot segítség nélkül 
végrehajtani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak segítséggel 
történő lazításoknál 
figyelmesen dolgozni, 
kerüljék el a sérüléseket, 
a kellemetlen, fájdalmas 
érzések viseljék el. 
 
Tudjanak oldottan, 
feszültség nélkül játszani. 
 



- labdavezetés váltott karral 
- egykezes és kétkezes átadások 
- földön pattintott átadások 
- célba dobások 
- játékos versenyek 
- cipelések, egy és több labdával, egy és többféle labdával 
 
Bottal: 
/fa / 
Általános és speciális gimnasztikai gyakorlatok, tartás-javító 
gyakorlatok. 
 
Szalag: 
Általános és speciális hatású gimnasztikai gyakorlatok 
tartásjavító gyakorlatok 
 
 
Tornapad, /szekrénytető, zsámoly/ 
- hason fekvésben karhúzással továbbhaladás 
- fellépések és lelépések a pad /szekrénytető/lapjára, lapjáról 
- lassú futások a pad lapján 
- ferde padon fel és lemászások 
- ferde padon felfutások, leugrások szivacsba 
- zsámolyok tetején járások, gyors járások 
- zsámolyok közé lépéssel továbbhaladások 
- zsámolyok között szlalom futások 
- szökdelések zsámolyok lapján / egy és két lábas/ 
 
Bordásfal: 
- felmászások és lemászások 
- lefüggések, lógások 
- függeszkedve lemászások 
- vándormászás láb segítséggel  
- vándormászás rövidebb,/6-8 bordásfal tag/ távolságra 
- gimnasztikai gyakorlatok, tartásjavító gyakorlatok 
- lábemelések és lendítések 
 
Mászórúd és mászó kötél 
- érintő magasságban fogás, test megtartása segítséggel és 
segítségadás nélkül függésben. 
- függés két rúdon, illetve két kötélen 
- mászás, mászó kulcsolással kötélen és rúdon egyaránt 
- vándormászási kísérletek kis magasságban 
 
Egyéni, páros és társas gyakorlatok: 
- játékok feladatokkal, szerekkel 
 
Atlétikai mozgások: 
/ egyszerűsített feladatok, folyamatosan közelítve az atlétikai 

Tudják, hogy a játékosan, 
szorongás nélkül végzett 
feladatok sikeresebbek. 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják a feladatok 
végrehajtása közben 
elfoglalt helyzetüket tartani, 
legyenek képesek úgy 
tevékenykedni, hogy felvett 
helyzetükön ne 
változtassanak. 
 
 
Tudjanak vigyázni 
társaikra. 
 
Tudják mi a szép és 
mutatós mozgás. 
 
Tudják leküzdeni 
félelmüket, amit a 
megváltozott térhatás és 
magasságból okoz. 
 
Tudják mozgósítani 
erejüket. 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják milyen fizikai 
állapotuk súlyukhoz képest. 
 
Tudják leküzdeni 
félelmüket. 
 
 
 
 
 



mozgások szintjéhez/ 
 
futóiskola: 
- játékos utánzó feladatokkal 
- futások térd és sarokemeléssel 
- oldalazó futások / galopp-szökdelések / 
 
ugróiskola: 
- akadályok átugrása 
- felugrások 
- leugrások 
- egy és kétlábas ugrások 
- helyből távol és távolugrás 
- szökkenések, szökdelések 
- 3-5 lépésen át tartó sorozat ugrások 
 
dobóiskola: 
/ különböző labdákkal / 
- dobások célba és távolba 
- összetett, kombinált feladatok 
 
Sor és váltóversenyek, játékok előkészítése, játékok: 
A sor és váltóversenyek anyagának, feladatainak 
összeállításánál fordítsunk figyelmet arra, hogy az egész 
szervezetre, testre ható összetett nagy figyelmet igénylő 
gyakorlatok kerüljenek. Ne csak karra, vagy ne csak lábra 
dolgozzanak a tanulók. 
Sokoldalúan válasszunk szereket. 
 
A tornatermi foglakozások tapasztalati és mérési úton szerzett 
adatainak felhasználása a kiválasztásban. 

 
 
 
 
Tudjanak szépen 
harmonikusan mozogni. 
 
 
 
Tudják ügyesen megoldani 
a feladatokat. 
 
Tudjanak figyelni a 
„légmunkák” utáni 
talajfogásra, zökkenő nélkül 
fussanak tovább. 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak szabályosan 
versenyezni. 
 
Tudják elviselni, 
feldolgozni a vereséget. 
 
Tudják reálisan értékelni 
önmagukat, hasonlítsák 
össze eredményeiket 
másokéval. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Szakasz 
 

Alapozó szakasz 
 
 
Az időszak fő feladatai: 

1 Az alap állóképesség fejlesztése 
2 A technikai képzés, az ügyesség fejlesztése 
3 Gyorsaság fejlesztése / alapgyorsaság/ 
4 Játékos feladatokkal a játékigény kielégítése, felhasználása fejlesztésre 
5 Általános és speciális gimnasztikai gyakorlatok 
6 Versenyeztetés 

 
A felkészülési munka tartalma: 
 

1 Első makrociklus: 
- állóképesség fejlesztése 
- erőnlét növelése 
- izmok lazaságának izületek hajlékonyságának fokozása 
- technikai változások 
- az időszak fő versenyei 
- átmeneti időszak 
 

2 Második makrociklus: 
- állóképesség szinten tartása 
- gyorsasági állóképesség fejlesztése 
- egyénre tervezett erőfejlesztés 
- technikai végrehajtás stabilizálása 
- izmok lazaságának, izületek hajlékonyságának fokozása 



- az időszak fő versenyei 
- átmeneti időszak 
 

3 Harmadik makrociklus: 
- speciális képességek fejlesztése 
- állóképesség és gyorsasági állóképesség fokozása 
- izmok lazaságának, izületek hajlékonyságának szinten tartása 
- az időszak fő versenyei 
- átmeneti időszak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-6. évfolyam. 
 

Tananyag 
 
Uszodában elvégzendő feladatok: 
 
Külön láb és kar gyakorlatok / segédeszközökkel / 
 
Együtt gyakorlatok 
/a felkészülési időszak feladatainak megfelelően/ 
 
Külön láb és kar gyakorlatok: 
 
Segédeszközök 
- úszó deszka 
- lábbója 
- lábgumi 
- teknőc 
- t. ellenállás 
 
Úszó deszkával: 
 
400-800 m-es távokon úszásnemenkénti láb gyakorlatok 
 
2 x 800 m gyors láb folyamatos vagy / közben aktív pihenő/ 
 
2 x 8 x 100 m gyors láb 15 mp. pihenővel, az első sorozat után 
aktív pihenővel, ez a medence méretétől függően 1 vagy 2 
hossz laza úszást jelent. 

Követelmények 
 
 
 
Tudják a tanulók, hogy az 
óra, az edzés anyagába 
beépített feladatok célját 
jelentőségét, akaraterővel 
küzdjék le a megállási 
kényszert, melyet a helyi 
izomelfáradás okoz. 
 
Tudják használni a 
segédeszközöket, és azt, 
hogy az eszközök az 
eredményesség, és nem a 
fegyelmezetlenség 
lehetőségeit szolgálják 
 
 
Tudjanak futóórával 
feladatokat végre hajtani. 
 
Tudják mi a pihenő idő 
jelentősége, a pihenő 
időben valóban pihenjenek. 
/ a beszélgetéshez 
ugyanúgy oxigénre van 



 
2 x 8 x 100m vegyes láb folyamatos, 25 méteres medencében, 
indulási idő 2:15 -2:30, az első sorozat után 1 v. két hossz laza 
úszás,vagy 
2 x 4 x 200 m vegyes láb folyamatos a 4. után 1 v. 2 hossza laza 
úszás 
 
8 x 4x50 m gyors láb, az indulási v. pihenő idő a versenyzők 
szintjének megfelelő, pl. az ötvenek között 10-15mp. 
pihenővel, minden 4x50 m után aktív v. passzív pihenő kb.1-
1.5 perc, vagy aktív pihenő 
 
Lábbójával, vagy lábgumival / kargyakorlatok/ 
 
400-800 m-es távokon úszásnemenkénti kar gyakorlatok, 
 
800 m gyors kar folyamatos vagy 
 
4x 4 x100 m vegyes kar, / 25 méteres medence / indulási idő 2 
perc a sorozat után aktív pihenő vagy 
 
4x400 m vegyes kar, a kettő között 1 v. 2 hossz laza úszás 
 
Tenyérellenállással:  
Használhatjuk csak karral történő úszásoknál, más 
segédeszközzel együtt, de használhatjuk együtt úszásnál is 
időszaki feladatok elvégzésére és a technika javítására. 
 
4 x 4x200 m vegyes kar, TE.+lábbója indulási idő 4:15 - 4:30, a 
sorozatok közben 1 v. 2 hossza laza úszással. 
 
10 x 100 gyors TE.+lábbója 15 mp. pihenővel vagy 
 
10 x 100 gyors TE indulási idő 1:45-1:55 
 
beugrások a vízbe, fogójátékok, pl. sarokfogó 
 
- páros és társas gyakorlatok, pl. társ, tárasak húzása csak 
karral, segédeszközökkel 
 
Együtt gyakorlatok: 
rajtok és fordulók gyakorlásának beépítése távközi feladatokba,  
pl. 8 10 m lendületes ráúszás után fordulók 
 
távközi úszás közben feladatok, pl. tempószámolás, a futóóra 
használata, a teljesítés időeredményének folyamatos figyelése 
 
A tempószám /kar/ és a haladási sebesség mérésére az alábbi 
próbát alkalmazzuk: 

szüksége a szervezetnek, 
mint az úszáshoz/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják mit jelent a 
tempószám, és tudják 
számolni. 
 
 



1. Az úszó maximális sebességgel úszik 25 m-t vízből indulva, 
faltól való elrugaszkodással. 
2. Az óra akkor indul el amikor az úszó lába elhagyja a falat. 
3. Az óra akkor áll meg, amikor az úszóm keze megérinti a 
falat. 
4. Számoljuk a megtett tempók számát. 
 
Mérés kézzel, stopperórával történik. 
A leúszott távot elosztjuk a mért időeredménnyel. 
Pl. az úszó 25 m-t úszott gyorson, 25 mp. alatt teljesítette, 
közben 13 tempót tett meg 25:15 = 1.66 / m / sec. vagyis az 
úszó 1mp. alatt, 1.66 métert tesz meg 
 
Pl. 
3000 m gyorsúszás, 200 m lendületes 200 m csúsztatás 
 
2x10 x 100 m gyors indulási idő 1:45-1:55, a 10. után 400 m 
laza hátúszás 
 
2 x 400 m mellúszás teknőccel, közben 2’ pihenő 
 
A technikai gyakorlatokat az edzés első részében végezzük, 
végeztessük, amikor a szervezet még viszonylag pihent. 
 
Az úszásnemek technikájának javítása: 
 
Az együtt gyakorlatok egyik, sok évig tartó feladata a technika 
javítása. 
 
A technika javításánál egyik nagyon fontos szempont, az 
utasítás legyen rövid és célratörő. Mindig csak egy hibát / a 
legsúlyosabbat / javítsuk. 
 
Az életkori sajátosságok figyelembe vételével határozzuk meg 
a feladatokat. 
 
Pillangóúszás: 
 
Oldal delfin: 
Az úszó az oldalán fekszik, egyik kar magas, másik kar mély 
tartásban. 
Levegő vétel minden 4. tempóra. 
A mozgáscsípőből indul, kiterjedése egyéni, keresni kell a 
dinamikai összefüggése 
 
Az úszó a hasán fekszik, a két kar egymáson, a fej nem 
merülhet a víz alá. Ez a helyzet biztosítja, hogy az úszó ne felső 
testével delfinezzen. 
Ebben a helyzetben kénytelen csípőből indítva mozgást 

Tudják, milyen 
összefüggések vannak a 
tempószám és a sebesség, 
továbbá az elfáradás és a 
tempószám között 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják a technikai 
feladatokat nagy 
figyelemmel végrehajtani, 
akarjanak figyelmesen 
dolgozni. 
 
 
 
 
 
Tudják, mikor melyik 
testrésze végez munkát. 

 
Tudják mi az eredménye a 
hibajavításnak, vegyék 
észre a tanuló, hogy jobb 
technika könnyebb 
végrehajtást, gyorsabb 
haladást tesz lehetővé. 
 
Tudja a tényleges feladatot 
végrehajtani. 
 
 
Tudja, hogy, gondolkodva 
tanulja meg a helyes 
mozgást. 
 
 
 
 
 
 
 
 



végezni. 
Fontos, hogy a lefeszített lábfejek ne emelkedjenek a víz fölé. 
A levegővétel a 2. vagy a 4. tempónál történjen. 
 
Utóbbi gyakorlatot végeztethetjük úszódeszkával is. 
 
Egykaros pillangó: 
/mindkét karra gyakoroltatva/ 
Karok nyújtva elöl a fej mellett. 
 
Az egyik kar vízfogás, húzás szakasza az első delfin tempóra, a 
tolás és a levegő vétel a második delfinre esik. 
 
Folyamatos pillangóúszás, vízfogáskor a két kéz közel 
egymáshoz, majdnem váll szélességben. 
 
Húzás és tolás közben ügyelve a mindig álló vízfogásra a 
mozgás iránya nem egyenes vonalú. Indul a test középvonala 
felé hajlított karral, majd a combok irányába, teljesen nyújtott 
helyzetig azokra rásimulva. 
 
A fej nem bukhat le, de nem is maradhat emelt helyzetben a 
levegő vétel után. 
 
Levegő vétel minden kartempóra, a második lábtempóval 
megegyező ütemben. 
 
Hátúszás: 
 
Lábtempó: 
 
Háton fekvés helyzetében a karok a combok mellett, tenyerek 
lefelé néznek, enyhén „legyeznek„ 
 
Háton fekvés helyzetében, mely menedékes, a két kar nyújtva, a 
felkarok a fülek mögött a tarkón helyezkednek el. 
Lábtempó közben figyelni kell arra, hogy a lábak enyhén 
hajlítottak, csípőből dolgoznak, lábfejek lefeszítettek. 
A láb mozgását a felszín alatt kell megállítani. 
 
Háton fekvés helyzetében az egyik kar vízfogás helyzetében, 
lefelé néző tenyérrel, a víz felszíne alatt kéttenyérnyivel. 
Másik kar a comb mellett úgy, hogy a kézhát a combra simul, 
kisujj felfelé néz. 
 
Egykaros hátúszás: 
Az úszó hátúszó lábtempót végez. 
Egyik kar nyújtva a comb mellett, kézhát a combhoz ér. 
A másik karral folyamatos kartempót végez, törekszik a mély 

 
 
 
 
 
 
 
Tudjon pontosan feladatot 
végrehajtani, nyújtott kar 
legyen nyújtott és ne félig 
nyújtott, tudjon különbséget 
tenni a kettő között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudja önuralommal 
végrehajtani a kivárásokat, 
legyen türelme a feladat 
pontos végrehajtására. 
 
Tudják pontosan 
végrehajtania az 
utasításokat melyek a 
technikai hibák javítását 
szolgálják. 
 
Tudjanak visszajelzéseikkel 
segíteni a hibák javításában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vízfogásra, tolás a comb alatt fejeződik be. 
Másik karra is gyakoroltatva. 
 
Csúsztatással, kivárással úszás: 
Az úszó hátúszó lábtempót végez, karok nyújtva a fej mellett. 
Meghatározott szempontok szerint, / pl. egy bizonyos számú 
lábtempó / kartempó az egyik karral, majd a másikkal. 
 
Mellúszás: 
 
Lábtempó: 
Az úszó hason fekszik, karok elöl nyújtva. 
Folyamatos lábtempó, minden lábtempónál levegő vétellel. 
 
Az úszó hason fekszik, karok a test mögött összefogva. 
Folyamatos lábtempó minden tempónál levegő vétellel. 
 
Kartempó: 
 
Kartempó kiemelt fejjel, folyamatosan. 
 
Kartempó folyamatosan, minden második tempónál levegő 
vétellel. 
 
Kartempó folyamatosan minden tempónál levegő vétellel. 
 
Céltól függően segédeszköz használata lehetséges. 
 
Egy kartempó kettő lábtempó folyamatosan. 
 
Egy kartempó egy mellúszó lábtempó, egy kartempó egy delfin 
lábtempó. 
 
Gyorsúszás: 
 
Gyorsúszás, csúsztatással /rövid, hosszú/. 
/Az arányok meghatározásával, változik a feladat célszerűsége. 
A rövid csúsztatás kar technikai és ritmusfejlesztő gyakorlat, a 
hosszú csúsztatás inkább lábgyakorlat./ 
 
Gyorsúszás oldalérintéssel. 
 
Gyorsúszás hónalj érintéssel. 
 
Egykaros gyorsúszás oldalérintéssel. 
 
Segédeszköz használata céltól függően. 
 
Megyei versenyek, diákolimpiai versenyek, országos 

 
 
 
Tudjanak 
kényszerhelyzetben 
feladatot végezni. 
 
 
Tudjanak figyelni a 
kartempó és a lábtempó 
kapcsolatra./ van egy 
szabad lábtempó / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak gyermek 



bajnokságok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szárazföldön: különböző kiinduló helyzetekből jelre történő 
reagálás. 
Pl. 
Kh. hason fekvés, karok ”magas tarás” helyzetében, fej a 
feladat végrehajtásának irányában. 
jelre / síp / gyors felállással és futással a rajtvonaltól 5 m re 
elhelyezett tárgy megérintése 
 
Vízben: 
Az előbbi képességek fejlesztésének legjobb lehetőségei a rövid 
sprintgyakorlatok és a váltóversenyek. A reakcióidő javítása 
jelre történő rajt gyakorlatokkal érhető el. 
 
Rajtvizsgálat 10 m-es távon: 
1. Egy kötelet feszítünk ki 10 méterre a faltól. 
2. Az úszó rajtkőről, szabályos indítással, rajtfejessel indul, és 
maximális sebességgel úszik, amíg át nem úszott a kötél alatt. 
3. Az úszó három kísérletet tesz. 
 
A három próba időeredményeiből átlagot számítunk. Többszöri 
mérés eredményének összehasonlításával válasz kaphatunk a 
rajtok gyakoroltatásának eredményességéről. A próbát 
kiegészítve a rajt reakció mérésével valamint a fordulók 
mérésével, további adatokat kaphatunk. 
 
Reakció idő mérése: 
1. Az úszó a rajtkőről indul rajtjelre. 
2. Megmérjük a rajtjel és a jajt kő elhagyása közötti időt, ez 
adja a versenyző reakció idejét. 
 
Forduló vizsgálat: 
1. Egy kötelet feszítünk ki a faltól 5 m-re 
2. Az úszó 10 m távolságról maximális sebességgel úszik rá a 
falra, megfordul és visszaúszik a kiindulási helyére. 
3. három kísérletet tesz 
 
A három próbát célszerű együtt használni. 
 
Szárazföldi. Tornatermi foglalkozások: 

korcsoportban minél több 
versenyszánban az országos 
bajnokságon indulási 
jogosultságot biztosító 
szintidőt teljesíteni. 
 
Tudjanak egy-két 
versenyszámban  „A” vagy 
„B” döntőbe kerülni. 
 
Tudjanak jelre késlekedés 
nélkül reagálni. 
 
Tudjanak, tanuljanak meg 
koncentrálni az adott 
feladatra. 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjon maximális 
teljesítményt nyújtani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjon azonnal reagálni az 
indító jelre. 
 
 
 
 
Tudjon úgy feladatot 
végezni, hogy a mérés 
eredménye reális és 
használható legyen. 
 
Tudja, hogy a forduló a 
verseny része. 
Tudják a tanulók, hogy a 



- általános hatású /bemelegítő/ gimnasztikai gyakorlatok, 
 
- speciális nyújtó lazító gimnasztikai gyakorlatok, 
/különös figyelemmel a váll, a csípő és a boka ízületekre/ 
 
- egyéni, páros és társas gyakorlatok 
 
- sor és váltóversenyek 
 
- eszköz, szer és kézi szer, gyakorlatok 
 
- atlétikai mozgások 
 
Egyéni, páros és társas gyakorlatok: 
- bordásfalon vándor-mászás, 
- ferde padon fel és lemászások 
- padon, zsugorhelyzetben való átlendülések jobbra ill. balra 
- talajon / parketta / játékos utánzó feladatok 
- sánta róka 
- pókjárás 
- rákjárás 
- négykézláb futás 
- fókajárás 
- kúszások, mászások, talicska 
- talajon gurulások, támaszfeladatok, statikus elemek 
- gyűrűn függések, lengések, egyszerű elemek 
- korláton támaszban továbbhaladás, szökkenés, lengés 
- nyújtón húzódzkodás, lengések 
 
Sor és váltóversenyek, sportjátékok: 
A sor és váltó versenyek alkalmasak arra, hogy módszeresen, 
sokoldalúan fejlesszünk minden izomcsoportot, játék közben. 
Alkalmazhatjuk az edzés fő részében, de a foglalkozás végén 
alkalmazva betölti játék szerepét is, miközben további 
képességeket fejleszthetünk. A labdával végezhető feladatoknál 
olyan feladatokat is végeztessünk melyeket lábbal, és nem 
karral kell végrehajtani. 
Kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda játék. 
 
Eszköz, szer és kézi szergyakorlatok: 
A szerek és eszközök alkalmazásánál ne feledkezzünk arról a 
tényről, hogy sportági sajátosság a folyamatos ellenállás 
leküzdése, ezért igyekezzünk olyan feladatokat összeállítani,  
 melyek ezt képesek szimulálni, viszonylag folyamatos 
végrehajtást igényelnek. 
 
A 11-12 évesek esetében ezek a szerek és eszközök, / labdák, 
karikák, karika, gumikötél, bordásfal, pad, szekrény stb./ az 
életkorhoz illőek legyenek 

bemelegítő gimnasztikai 
gyakorlatoknak mi a célja. 
 
Tudják, értsék meg, mi a 
különbség a bemelegítő és a 
speciális gimnasztikai 
gyakorlatok között, mi a 
lazító gimnasztika célja. 
 
 
 
 
 
Tudják, hogy a szerekkel és 
eszközökkel, valamint 
eszközökön végzett munka 
veszélyes. Értsék meg, 
hogy a fegyelmezett munka, 
mások testi épségének 
megóvása,  
fontos, kötelező feladat. 
 
Tudjanak figyelni 
munkavégzés közben 
társaikra is, legyenek 
képesek megosztott 
figyelemmel feladatokat 
végrehajtani. 
 
Tudják betartani a 
szabályokat. 
 
Tudják a győzelmet és a 
vereséget helyén kezelni. 
 
 
 
 
 
Tudják mi a lényege a páros 
és társas gyakorlatoknak, 
érezzék veszélyeit, 
végezzék a feladatokat 
fegyelmezetten. 
 
 
 
 
 



 
Atlétikai mozgások: 
 
Futóiskola: 
- dzsoggolás 
- szkippelés- kifutásokkal 
- lengyel szkipp 
- futások térdemeléssel 
- futások sarokemeléssel 
- átfutások zsámolyokon 
- szivacsfutások 10 15 m távon 
- oldalazó futások mindkét  
   irányba 
 
Ugróiskola: 
- egy és kétlábas szökdelések 
- sorozat ugrások, 3-as 5-ös  
- sorozatugrások zsámolyokon  
- helyből távol és távolugrás 
- lépés kombinációk / bal-páros, jobb-páros stb. 
- felugrások zsámolyokra, szekrény tetőkre 
- leugrások, mélybeugrások, szekrényről szivacsra 
 
Dobóiskola: 
- 1-2-3 kg-os medicinlabdával 
- egyéni gyakorlatok 
- páros gyakorlatok 
- különböző átadási formákkal 
- hajítások és lökések 
 
Az időszaknak megfelelő futástávok alkalmazása. Mezei 
futóversenyek. 
Cooper teszt, évente legalább két alkalommal. 
 

 
Tudjanak atlétikusan 
mozogni. 
 
Tudják a lendítéseket, 
emeléseket pontos 
végrehajtani. 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak a lábváltásokkor 
minél hosszabb repülő 
fázisokat végrehajtani. 
 
Tudjanak a leérkezéskor 
után mozgással csillapítani. 
 
 
 
Tudják mi a különbség a 
hajítás és lökés között. 
 
 
Tudják, hogy nem csak az 
eldobás, hanem az elfogás, 
elkapás is fontos feladat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7-8. évfolyam 
 

 
A felkészülési munka tartalma: 

 
1 Első makrociklus: 
- állóképesség fejlesztése 
- erőnlét növelése 
- izmok lazaságának izületek hajlékonyságának fokozása 
- technikai változások 
- az időszak fő versenyei 
- átmeneti időszak 

 
2. Második makrociklus: 
- állóképesség szinten tartása 
- gyorsasági állóképesség fejlesztése 
- egyénre tervezett erőfejlesztés 
- technikai végrehajtás stabilizálása 
- izmok lazaságának, izületek hajlékonyságának fokozása 
- az időszak fő versenyei 
- átmeneti időszak 

 
3. Harmadik makrociklus: 
- speciális képességek fejlesztése 
- állóképesség és gyorsasági állóképesség fokozása 
- izmok lazaságának, izületek hajlékonyságának szinten tartása 
- az időszak fő versenyei 
- átmeneti időszak 
 



Tananyag 
 

Uszodában elvégzendő feladatok: 
 
Külön láb és kar gyakorlatok segédeszközökkel 
 
Együtt gyakorlatok 
 
Külön láb és kargyakorlatok segédeszközökkel 
 
Segédeszközök: 
- úszó deszka 
- lábbója 
- lábgumi 
- teknőc 
- t. ellenállás 
 
Úszó deszkával: 
400-800 m-es távokon úszásnemenkénti láb gyakorlatok 
Pl. 
2 x 800 m gyors láb folyamatos vagy / közben aktív pihenő/ 
 
2 x 8 x 100 m gyors láb 15 mp. pihenővel, az első sorozat után 
aktív pihenővel, ez a medence méretétől függően 1 vagy 2 
hossz laza úszást jelent. 
 
2 x 8 x 100m vegyes láb folyamatos, 25 méteres medencében, 
indulási idő 2:15-2:30, az első sorozat után 1 v. két hossz laza 
úszás 
2 x 4 x 200 m vegyes láb folyamatos a 4. után 1 v. 2 hossza laza 
úszás 
 
8 x 4x50 m gyors láb, 10-15mp. pihenővel, minden 4x50 m 
után aktív v. passzív pihenő kb.1-1.5 perc.  
 
Lábbójával, vagy lábgumival / kargyakorlatok/: 
 
400 – 800 m-es távokon úszásnemenkénti kar gyakorlatok, 
 
800 m gyors kar folyamatos vagy 
 
4x 4 x100 m vegyes kar, indulási idő 2 perc a sorozat után aktív 
pihenő vagy 
4x400 m vegyes kar, a kettő között 1 v. 2 hossz laza úszás 
 
Tenyérellenállással  
 
Használhatjuk csak karral történő úszásoknál, más 

Követelmények 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják leküzdeni a hosszú 
időtartamú terhelések 
következtében fellépő 
monotóniát. 
 
Tudjanak a futó óra 
használata közben pulzust 
mérni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják figyelni a futóórát, 



segédeszközzel együtt, de használhatjuk együtt úszásnál is 
időszaki feladatok elvégzésére, a technika javítására. 
 
4 x 4x200 m vegyes kar, TE.+lábbója indulási idő 4:15-4:30, a 
sorozatok közben 1 v. 2 hossza laza úszással. 
 
10 x 100 gyors TE.+lábbója 15 mp. pihenővel vagy 
 
10 x 100 gyors TE indulási idő 1:45-1:55 
 
beugrások a vízbe, fogójátékok, pl. sarokfogó 
 
- páros és társas gyakorlatok, pl. társ, tárasak húzása csak karral 
történő úszással, segédeszközökkel 

 
Együtt gyakorlatok: 
Az edzésfeladatok legnagyobb részét karral és lábbal történő 
együtt úszásokkal végezzük. 
 
Az úszásnemek technikájának javítása: 
Az együtt gyakorlatok egyik sok éven áttartó feladata a 
technika javítása. 
 
A technika javításánál egyik nagyon fontos szempont, az 
utasítás legyen rövid és célratörő. Mindig csak egy hibát / a 
legsúlyosabbat / javítsuk. 
 
Az életkori sajátosságok figyelembe vételével határozzuk meg 
a feladatokat. 

 
Pillangóúszás: 
 
Oldal delfin: 
Az úszó az oldalán fekszik, egyik kar magas, másik kar mély 
tartásban. 
Levegő vétel minden 4. tempóra. 
A mozgáscsípőből indul, kiterjedése egyéni. 
 
Az úszó a hasán fekszik, a két kar egymáson, a fej nem 
merülhet a víz alá. Ez a helyzet biztosítja, hogy az úszó ne felső 
testével delfinezzen. 
 
Ebben a helyzetben kénytelen csípőből indítva mozgást 
végezni. 
Fontos, hogy a lefeszített lábfejek ne emelkedjenek a víz fölé. 
A levegővétel a 2. vagy a 4. tempónál történjen. 
 
Utóbbi gyakorlatot végeztethetjük úszódeszkával is. 
 

miközben más egyéb 
feladatra koncentrálnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják, mi számukra a 
megfelelő tempószám az 
adott úszásnemben, ehhez 
milyen időeredmény 
tartozik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egykaros pillangó: 
/mindkét karra gyakoroltatva/ 
 
Karok nyújtva elöl a fej mellett. 
Az egyik kar vízfogás, húzás szakasza az első delfin tempóra, a 
tolás és a levegő vétel a második delfinre esik. 
 
Folyamatos pillangóúszás, vízfogáskor a két kéz közel 
egymáshoz, majdnem váll szélességben. 
Húzás és tolás közben ügyelve a mindig álló vízfogásra a 
mozgás iránya nem egyenes vonalú. Indul a test középvonala 
felé hajlított karral, majd a combok irányába, teljesen nyújtott 
helyzetben azokra rásimulva. 
A fej nem bukhat le, de nem is maradhat emelt helyzetben a 
levegő vétel után. 
Levegő vétel minden kartempóra, a második lábtempóval 
megegyező ütemben. 
 
Hátúszás: 
 
Lábtempó: 
 
Háton fekvés helyzetében, mely menedékes, a két kar nyújtva, a 
felkarok a fülek mögött a tarkón helyezkednek el. 
Lábtempó közben figyelni kell arra, hogy a lábak enyhén 
hajlítottak, csípőből dolgoznak, lábfejek lefeszítettek. 
A láb mozgását a felszín alatt kell megállítani. 

 
Háton fekvés helyzetében az egyik kar vízfogás helyzetében, 
lefelé néző tenyérrel, a víz felszíne alatt kéttenyérnyivel. 
Másik kar a comb mellett úgy, hogy a kéz-hát a combra simul, 
kisujj felfelé néz. 
 
Egykaros hátúszás: 
 
Az úszó hátúszó lábtempót végez. 
Egyik kar nyújtva a comb mellett, kézhát a combhoz ér. 
A másik karral folyamatos kartempót végez, törekszik a mély 
vízfogásra, tolás a comb alatt fejeződik be. 
 
Másik karra is gyakoroltatva. 
 
Csúsztatással, kivárással úszás. 
 
Az úszó hátúszó lábtempót végez, karok nyújtva a fej mellett. 
Meghatározott szempontok szerint, / pl. egy bizonyos számú 
lábtempó / kartempó az egyik karral, majd a másikkal. 
 
Mellúszás: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják mit jelent a pontos 
végrehajtás, a nyújtott kar 
legyen nyújtott és ne félig 
nyújtott, tudjon különbséget 
tenni a kettő között. 
 
Tudjon úgy 
lábtempózni,hogy a térd 
nem kerül a víz fölé, és a 
sarok nem indít mozdulatot. 

 
Tudjon feladatot végezni 
úgy, hogy a két végtag 
munkája más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjon, megszokott 
mozdulatsort késleltetni. 
 
 
 
 
Tudjon úgy feladatot 



 
Lábtempó: 
 
Az úszó hason fekszik, karok elől nyújtva. 
Folyamatos lábtempó, minden lábtempónál levegő vétellel. 
 
Az úszó hason fekszik, karok a test mögött összefogva. 
Folyamatos lábtempó minden tempónál levegő vétellel. 
 
Kartempó: 
 
Kartempó kiemelt fejjel, folyamatosan. 

 
Kartempó folyamatosan, minden második tempónál levegő 
vétellel. 
 
Kartempó folyamatosan minden tempónál levegő vétellel. 
 
Egy kartempó kettő lábtempó folyamatosan. 
 
Egy kartempó egy mellúszó lábtempó, egy kartempó egy delfin 
lábtempó. 
Folyamatos mellúszás. 
 
Gyorsúszás: 
 
Gyorsúszás, csúsztatással. / rövid, hosszú / 
/Az arányok meghatározásával változik a feladat célszerűsége. 
A rövid csúsztatás kar technikai és ritmusfejlesztő gyakorlat, a 
hosszú csúsztatás inkább lábgyakorlat./ 
 
Gyorsúszás oldalérintéssel. 
 
Gyorsúszás hónalj érintéssel. 
 
Egykaros gyorsúszás oldalérintéssel. 
 
Megyei és országos versenyek, nemzetközi versenyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

végrehajtani, hogy azt nem 
teszi könnyebbé más 
mozgás beiktatásával 
./pl.: karral nem segít rá / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tudja mi a célszerű egy 
feladat végrehajtása 
közben, pl.: feleslegesen 
nem emelkedünk ki a 
vízből, csak annyira, hogy 
levegőt tudjunk venni 
 
Tudja mi a kapcsolat a 
kartempó és lábtempó 
között. 
 
Tudja önuralommal 
végrehajtani a kivárásokat, 
legyen türelme a feladathoz. 
 
Tudják pontosan 
végrehajtania az 
utasításokat melyek a 
technikai hibák javítását 
szolgálják. 
 
Tudjanak a lehető 
leggyorsabban visszaállni a 
korábbi edzés ritmusra. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szárazföldi, tornatermi foglalkozások: 
.- általános hatású gimnasztikai gyakorlatok, 
- speciális nyújtó lazító gimnasztikai gyakorlatok, 
- szereken és eszközökkel végzett gyakorlatok 
- sor és váltóversenyek, sportjátékok 
 
Általános hatású gimnasztikai gyakorlatok. 
/ajánlott gyakorlati sorrendiség, könnyű láb, kar, váll, törzs és 
nehéz lábgyakorlatok/ 
 
Speciális hatású gimnasztikai gyakorlatok. 
/ különös figyelemmel a váll és csípő, és a boka ízületre/ 
 
Szereken és eszközökkel végzett gyakorlatok: 
- kötélen mászások, vándormászások 
- bordásfalon vándor-mászás, 
- ferde padon fel és lemászások 
- padon, zsugorhelyzetben való átlendülések jobbra ill. balra 
- kúszások, mászások, talicska 
- talajon gurulások, támaszfeladatok, statikus elemek 
- gyűrűn függések, lengések, egyszerű elemek 
- korláton támaszban továbbhaladás, szökkenés, lengés 
- nyújtón húzódzkodás, lengések 
 
Sor és váltóversenyek, sportjátékok: 
A sor és váltó versenyeket ebben a korcsoportban már 
ritkábban alkalmazzuk. Helyette inkább a sportjátékok szerepe 
nő meg Alkalmazhatjuk az edzés fő részében, de a foglalkozás 
végén alkalmazva betölti játék szerepét is, miközben további 
képességeket fejleszthetünk. A labdával végezhető feladatoknál 

Tudják akaraterővel 
leküzdeni a kellemetlen 
érzést, amit az oxigén 
hiánya okoz. 
 
Tudjanak folyamatosan 
megállás nélkül munkát 
végezni. 
 
Serdülő korcsoportban 
tudjanak minél több 
versenyszámban az 
országos bajnokságra 
indulási jogosultságot 
biztosító szintidőt úszni. 
 
Legyenek képesek egy-két 
versenyszámban  „A” vagy 
„B” döntőbe kerülésre.. 
 
Tudjanak önállóan 
gimnasztikát vezényelni és 
végrehajtani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják, hogy a szerek, és 
eszközök nem utasítás 
szerinti használata balesetet 
okozhat, a figyelem 
irányuljon a társak és 
önmagunk testi épségének 
megőrzésére. 
 
 
 
 
Tudjanak szabályosan 
játszani. 
 
Tudják az adott sportjáték 
szabályait. 
 



olyan feladatokat is végeztessünk melyeket lábbal, és nem 
karral kell végrehajtani. 
 
Kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda játék 
 
Atlétikai mozgások 
 
Futóiskola: 
- dzsoggolás 
- szkippelés- kifutásokkal 
- lengyel szkipp 
- futások térdemeléssel 
- futások sarokemeléssel 
- átfutások zsámolyokon 
- szivacsfutások 10 15 m távon 
- oldalazó futások mindkét irányba 
 
Ugróiskola: 
- egy és kétlábas szökdelések 
- sorozat ugrások, 3 as 5 ös  
- zsámolyfutások 
- sorozatugrások zsámolyokon  
- helyből távol, és távolugrás 
- lépés kombinációk / bal-páros jobb-páros stb./ 
- felugrások zsámolyra, szekrény tetőre 
- leugrások, mélybeugrások, 
- szekrényről szivacsra 
 
Dobóiskola: 
- 1-2-3 kg-os medicinlabdával 
- medicin gimnasztika 
- egyéni gyakorlatok 
- páros gyakorlatok 
- különböző átadási formákkal 
- hajítások és lökések 
 
Cooper teszt évente legalább két alkalommal. 

Tudják kezelni a sikert és a 
kudarcot egyaránt. 
 
 
 
Tudjanak atlétikusan 
mozogni. 
 
Tudjanak a sorozatokban az 
atlétikára jellemző 3-5-7-es 
lépésszámokra dinamikusan 
ellépni. 
 
 
 
 
 
Tudják növelni a repülési 
fázisokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják az atlétikai 
versenyszámokat 
szabályosan végrehajtani. 
 
Tudják összehasonlítani 
korábbi futó 
teljesítményüket a 
mostanival. 

 
 
 



 
 

III. Szakasz 
 

Haladók, versenyzői felkészítés szakasza 
 

9-11. évfolyam 
 

 
A felkészülési munka tartalma: 
 

1 Első makrociklus: 
- állóképesség fejlesztése 
- erőnlét növelése 
- izmok lazaságának izületek hajlékonyságának fokozása 
- technikai változások 
- az időszak fő versenyei 
- átmeneti időszak 
 

2. Második makrociklus: 
- állóképesség szinten tartása 
- gyorsasági állóképesség fejlesztése 
- egyénre tervezett erőfejlesztés 
- technikai végrehajtás stabilizálása 
- izmok lazaságának, izületek hajlékonyságának fokozása 
- az időszak fő versenyei 
- átmeneti időszak 
 

3. Harmadik makrociklus: 
- speciális képességek fejlesztése 
- állóképesség és gyorsasági állóképesség fokozása 
- izmok lazaságának, izületek hajlékonyságának szinten tartása 
- az időszak fő versenyei 
- átmeneti időszak 
 



Tananyag 
 

Uszodában elvégzendő feladatok: 
 
Külön láb és kar gyakorlatok segédeszközökkel 
 
Együtt gyakorlatok: 
 
Külön láb és kargyakorlatok segédeszközökkel: 
 
Segédeszközök: 
- úszó deszka 
- lábbója 
- lábgumi 
- teknőc 
- t. ellenállás 
 
Együtt gyakorlatok 
 
Az úszásnemek technikájának javítása. 
 
Az együtt gyakorlatok egyik sok éven át tartó feladata a 
technika javítása. 
 
A technika javításánál egyik nagyon fontos szempont, az 
utasítás legyen rövid és célratörő. Mindig csak egy hibát / a 
legsúlyosabbat / javítsuk. 
 
 
 
 
 
 
Pillangóúszás: 
 
Oldal delfin: 
Az úszó az oldalán fekszik, egyik kar magas, másik kar mély 
tartásban. 
Levegő vétel minden 4. tempóra. 
A mozgáscsípőből indul, kiterjedése egyéni. 
 
Az úszó a hasán fekszik, a két kar egymáson, a fej nem 
merülhet a víz alá. Ez a helyzet biztosítja, hogy az úszó ne felső 
testével delfinezzen. 
Ebben a helyzetben kénytelen csípőből indítva mozgást 
végezni. 
Fontos, hogy a lefeszített lábfejek ne emelkedjenek a víz fölé. 
A levegővétel a 2. vagy a 4. tempónál történjen. 
 

Követelmények 
 
Tudják miért azt az 
úszásnemet, és versenytávot 
választotta, választották ki 
számára. 
 
Tudja elméleti ismereteit a 
gyakorlati munkában 
felhasználni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják, hogy a jó 
edzőtársak, a monotónia 
tűréshatár kitolásának 
eszközei. 
 
Tudjanak célszerűen 
figyelmes munkát végezni. 
 
Tudják mi a pihenőidő 
jelentősége 
 
Tudjanak egyszerű 
edzéselméleti fogalmakat. 
 
Tudjanak folyamatosan 
technikai munkát végezni 
koncentráltan. 
 
Tudjanak testrészeikre 
figyelni. 
 
Tudják koordinálni a lábak 
és a karok munkáját. 
 
 
 
 
 
 
 



Utóbbi gyakorlatot végeztethetjük úszódeszkával is. 
 
Egykaros pillangó: 
/mindkét karra gyakoroltatva/ 
 
Karok nyújtva elöl a fej mellett. 
Az egyik kar vízfogás, húzás szakasza az első delfin tempóra, a 
tolás és a levegő vétel a második delfinre esik. 
 
Folyamatos pillangóúszás, vízfogáskor a két kéz közel 
egymáshoz, majdnem váll szélességben. 
Húzás és tolás közben ügyelve a mindig álló vízfogásra a 
mozgás iránya nem egyenes vonalú. Indul a test középvonala 
felé hajlított karral, majd a combok irányába, teljesen nyújtott 
helyzetben azokra rásimulva. 
A fej nem bukhat le, de nem is maradhat emelt helyzetben a 
levegő vétel után. 
Levegő vétel minden kartempóra, a második lábtempóval 
megegyező ütemben. 
 
Hátúszás: 
 
Lábtempó: 
 
Háton fekvés helyzetében, mely menedékes, a két kar nyújtva, a 
felkarok a fülek mögött a tarkón helyezkednek el. 
Lábtempó közben figyelni kell arra, hogy a lábak enyhén 
hajlítottak, csípőből dolgoznak, lábfejek lefeszítettek. 
A láb mozgását a felszín alatt kell megállítani. 
 
Háton fekvés helyzetében az egyik kar vízfogás helyzetében, 
lefelé néző tenyérrel, a víz felszíne alatt kéttenyérnyivel. 
Másik kar a comb mellett úgy, hogy a kézhát a combra simul, 
kisujj felfelé néz. 
 
Egykaros hátúszás: 
 
Az úszó hátúszó lábtempót végez. 
Egyik kar nyújtva a comb mellett, kézhát a combhoz ér. 
A másik karral folyamatos kartempót végez, törekszik a mély 
vízfogásra, tolás a comb alatt fejeződik be. 
 
Másik karra is gyakoroltatva. 
 
Csúsztatással, kivárással úszás. 
 
Az úszó hátúszó lábtempót végez, karok nyújtva a fej mellett. 
Meghatározott szempontok szerint, / pl. egy bizonyos számú 
lábtempó / kartempó az egyik karral, majd a másikkal. 

 
Tudják miért fontos az „álló 
vizet” kell fogni kifejezés, 
és gyakorlat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak 
mozgásterjedelmet 
tudatosan kontrolálni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják megosztani 
figyelmüket, amikor a két 
kar nem ugyanazt a munkát 
végzi. 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak türelmesen 
feladatot végezni, mert a 
technikai feladatok 
végrehajtása fokozott 
figyelmet és türelmet 



 
 
Mellúszás: 
 
Lábtempó: 
 
Az úszó hason fekszik, a karok elől nyújtva. 
Folyamatos lábtempó, minden lábtempónál levegő vétellel. 
 
Az úszó hason fekszik, karok a test mögött összefogva. 
Folyamatos lábtempó minden tempónál levegő vétellel. 
 
Kartempó: 
 
Kartempó kiemelt fejjel, folyamatosan. 
 
Kartempó folyamatosan, minden második tempónál levegő 
vétellel. 
 
Kartempó folyamatosan minden tempónál levegő vétellel. 
 
Céltól függően segédeszköz használata lehetséges. 
 
Egy kartempó kettő lábtempó folyamatosan. 
 
Egy kartempó egy mellúszó lábtempó, egy kartempó egy delfin 
lábtempó. 
 
Gyorsúszás: 
 
Gyorsúszás, csúsztatással. / rövid, hosszú / 
/Az arányok meghatározásával változik a feladat célszerűsége. 
A rövid csúsztatás kar technikai és ritmusfejlesztő gyakorlat, a 
hosszú csúsztatás inkább lábgyakorlat./ 
 
Gyorsúszás oldalérintéssel. 
 
Gyorsúszás hónalj érintéssel. 
 
Egykaros gyorsúszás oldalérintéssel. 
 
Segédeszköz használata céltól függően. 
 
Megyei versenyek, diákolimpiai versenyek, országos 
bajnokságok, nemzetközi versenyek 
 

igényel. 
Tudjanak az úszásnemek 
részfeladatainál 
alkalmazkodni a 
megváltozott viszonyokhoz. 
/vízfekvés, hidrodinamika / 
 
Tudják és értsék a technikai 
feladatok 
egymásutániságának a 
célját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak tudatosan 
késleltetni dinamikus 
sztereotípiákat. 
 
Tudjanak nem természetes 
mozgásokat acél érdekében 
pontosan végrehajtani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak több 
úszásnemben és 
versenyszámban 
eredményesen szerepelni az 
országos bajnokságokon. 
 
 



Próba a gyorsasági állóképesség mérésére uszodai körülmények 
között, vérvétel nélkül: 
 
 
 
Szárazföldi, tornatermi foglalkozások: 
.- általános hatású gimnasztikai gyakorlatok, 
- speciális nyújtó lazító gimnasztikai gyakorlatok, 
- szereken és eszközökkel végzett gyakorlatok 
- sportjátékok 
 
Általános hatású gimnasztikai gyakorlatok. 
/ajánlott gyakorlati sorrendiség, könnyű láb, kar, váll, törzs és 
nehéz lábgyakorlatok/ 
 
Speciális hatású gimnasztikai gyakorlatok. 
/különös figyelemmel a váll és csípő, és a boka ízületre/ 
 
 
Szereken és eszközökkel végzett gyakorlatok: 
- kötélen mászások, vándormászások 
- bordásfalon vándor-mászás, mászás fel, függeszkedés le 
- talajon gurulások, támaszfeladatok, statikus elemek 
- gyűrűn függések, lengések, egyszerű alapelemek 
- korláton támaszban továbbhaladás, szökkenés, lengés 
- nyújtón húzódzkodás, lengések 
- gumikötélhúzás 
- szabad súlyok használata / mértékletesen / 
- izokinetikus eszközök 
 
Sportjátékok: 
Alkalmazhatjuk az edzés fő részében, de a foglalkozás végén 
alkalmazva betölti játék szerepét is, miközben további 
képességeket fejleszthetünk. A labdával végezhető feladatoknál 
olyan feladatokat is végeztessünk, melyeket lábbal kell 
végrehajtani. 
 
Kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda játék 
 
 
 
Atlétikai mozgások: 
 
futóiskola: 
- dzsoggolás 
- szkippelés- kifutásokkal 
- lengyel szkipp 
- futások térdemeléssel 
- futások sarokemeléssel 

 
 
Tudja mi a célja a 
mérésnek, és annak 
megfelelően végezze 
feladatát. 
 
Tudják, mit jelentenek az 
alkalmazott és használt 
szakkifejezések 
 
 
 
Tudjanak önállóan 
végrehajtani egy bemelegítő 
gimnasztikai sorozatot. 
 
Tudjanak úgy munkát 
végezni, hogy elkerülik a 
sérüléseket. 
 
Tudjanak a gépek és 
eszközök használata 
közbeni figyelem másokra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak a nagy terjedelmű 
és intenzitású edzések után  
kikapcsolódni, 
regenerálódni. 
 
 
 
Tudják a versenyek 
feszültségének, terhének 
sportszerűen elviselni. 
 
Tudjanak atlétikusan 
feladatot végrehajtani. 
Tudják mit jelent a ciklikus 
kifejezés. 
 
Tudják, hogy mi a 



- átfutások zsámolyokon 
- szivacsfutások 10 15 m távon 
- oldalazó futások mindkét irányba 
 
Ugróiskola: 
- egy és kétlábas szökdelések 
- sorozat ugrások, 3 as 5 ös  
- zsámolyfutások 
- sorozatugrások zsámolyokon  
- helyből távol, és távolugrás 
- lépés kombinációk / bal-páros jobb-páros stb./ 
- felugrások zsámolyokra, szekrény tetőre 
- leugrások, mélybeugrások, 
- szekrényről szivacsra 
 
Dobóiskola: 
- 1-2-3 kg-os medicinlabdával 
- medicin gimnasztika 
- egyéni gyakorlatok 
- páros gyakorlatok 
- különböző átadási formákkal 
- hajítások és lökések 
 
Az időszaknak megfelelő futástávok alkalmazása. Mezei 
futóversenyek. 
 
Cooper teszt évente legalább kétszer. 

 

jelentősége és hatása más 
ciklikus mozgások 
beépítésének az 
edzésprogramba. 
 
 
Tudják mi a sokoldalúság, 
és ez hol és hogyan 
segítheti sportágában az 
eredmények javulását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudják az erőfejlesztések 
alakalmával elviselni a 
szenvedést. 
 
Tudják elemezni és 
értékelni teljesítményüket, 
vonják le a 
következtetéseket. 
 

 
 
 

12-13. évfolyam 
 
 

A felkészülési munka tartalma: 
 

1 Első makrociklus: 
- állóképesség fejlesztése 
- erőnlét növelése 
- izmok lazaságának izületek hajlékonyságának fokozása 
- technikai változások 
- az időszak fő versenyei 



- átmeneti időszak 
 

2 Második makrociklus: 
- állóképesség szinten tartása 
- gyorsasági állóképesség fejlesztése 
- egyénre tervezett erőfejlesztés 
- technikai végrehajtás stabilizálása 
- izmok lazaságának, izületek hajlékonyságának fokozása 
- az időszak fő versenyei 
- átmeneti időszak 
 

3 Harmadik makrociklus: 
- speciális képességek fejlesztése 
- állóképesség és gyorsasági állóképesség fokozása 
- izmok lazaságának, izületek hajlékonyságának szinten tartása 
- az időszak fő versenyei 
- átmeneti időszak 
 



Tananyag 
 
Uszodában elvégzendő feladatok: 
 
Külön láb és kar gyakorlatok segédeszközökkel 
 
Együtt gyakorlatok: 
 
Külön láb és kargyakorlatok segédeszközökkel: 
 
Segédeszközök: 
- úszó deszka 
- lábbója 
- lábgumi 
- teknőc 
- t. ellenállás 
 
Együtt gyakorlatok 
 
Az úszásnemek technikájának javítása. 
 
Az együtt gyakorlatok egyik, sok évig tartó feladata a technika 
javítása. 
 
A technika javításánál egyik nagyon fontos szempont, az 
utasítás legyen rövid és célratörő. Mindig csak egy hibát / a 
legsúlyosabbat / javítsuk. 
 
Pillangóúszás: 
 
Oldal delfin: 
Az úszó az oldalán fekszik, egyik kar magas, másik kar mély 
tartásban. 
Levegő vétel minden 4. tempóra. 
A mozgáscsípőből indul, kiterjedése egyéni. 
 
Az úszó a hasán fekszik, a két kar egymáson, a fej nem 
merülhet a víz alá. Ez a helyzet biztosítja, hogy az úszó ne felső 
testével delfinezzen. 
Ebben a helyzetben kénytelen csípőből indítva mozgást 
végezni. 
Fontos, hogy a lefeszített lábfejek ne emelkedjenek a víz fölé. 
A levegővétel a 2. vagy a 4. tempónál történjen. 
 
Utóbbi gyakorlatot végeztethetjük úszódeszkával is. 
 
Egykaros pillangó: 
/mindkét karra gyakoroltatva/ 
 

Követelmények 
 
Tudja, elméleti ismereteivel 
összevetni felkészülési 
tervét. 
 
Tudják, hogy az adott 
edzésfeladatokkal milyen 
teljesítményjavulásra 
számíthatnak. 
 
Tudja, és értse, mit 
jelentenek a felkészülési 
ciklusok. 
 
 
 
 
 
Tudja és értse, mit miért 
végez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudja, hogy miért van 
szükség folyamatosan 
technikajavításra. 
 
Tudja a technikai 
gyakorlatokat hiba nélkül 
végrehajtani. 
 
Tudjon információval 
szolgálni az edző felé az 
eredményesebb munka 
érdekében. 
 
Tudja kapcsolatát edzőjével 
közvetlenné tenni a 
kölcsönös tisztelet 
megtartásával. 
 
Tudjon akkor is pontos 
munkát végezni, amikor 



Karok nyújtva elöl a fej mellett. 
Az egyik kar vízfogás, húzás szakasza az első delfin tempóra, a 
tolás és a levegő vétel a második delfinre esik. 
 
Folyamatos pillangóúszás, vízfogáskor a két kéz közel 
egymáshoz, majdnem váll szélességben. 
Húzás és tolás közben ügyelve a mindig álló vízfogásra a 
mozgás iránya nem egyenes vonalú. Indul a test középvonala 
felé hajlított karral, majd a combok irányába, teljesen nyújtott 
helyzetben azokra rásimulva. 
A fej nem bukhat le, de nem is maradhat emelt helyzetben a 
levegő vétel után. 
Levegő vétel minden kartempóra, a második lábtempóval 
megegyező ütemben. 
 
Hátúszás: 
 
Lábtempó: 
 
Háton fekvés helyzetében, mely menedékes, a két kar nyújtva, a 
felkarok a fülek mögött a tarkón helyezkednek el. 
Lábtempó közben figyelni kell arra, hogy a lábak enyhén 
hajlítottak, csípőből dolgoznak, lábfejek lefeszítettek. 
A láb mozgását a felszín alatt kell megállítani. 
 
Háton fekvés helyzetében az egyik kar vízfogás helyzetében, 
lefelé néző tenyérrel, a víz felszíne alatt kéttenyérnyivel. 
Másik kar a comb mellett úgy, hogy a kézhát a combra simul, 
kisujj felfelé néz. 
 
Egykaros hátúszás: 
 
Az úszó hátúszó lábtempót végez. 
Egyik kar nyújtva a comb mellett, kézhát a combhoz ér. 
A másik karral folyamatos kartempót végez, törekszik a mély 
vízfogásra, tolás a comb alatt fejeződik be. 
 
Másik karra is gyakoroltatva. 
 
Csúsztatással, kivárással úszás. 
 
Az úszó hátúszó lábtempót végez, karok nyújtva a fej mellett. 
Meghatározott szempontok szerint, / pl. egy bizonyos számú 
lábtempó / kartempó az egyik karral, majd a másikkal. 
 
Váltott karú úszás közbeiktatott tempóval 
 
Az úszó a hátán fekszik, egyik kar mellső középtartásban, a 
másik kar kartempót végez. A kartempó végzése közben a 

nem irányul rá a figyelem. 
 
Tudjon magának és nem az 
edzőnek dolgozni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudja mozgását kontrolálni. 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjon a nagyobb 
figyelmet igénylő 
feladatoknál is önállóan 
dolgozni. 
 
 
Tudja úgy végrehajtani a 
feladatot, hogy a cél nem a 
feladat könnyebbé tétele. 
 



szabad kar felnyúl, emeli a vállát, miden második tempónál 
váltással. 
 
Mellúszás: 
 
Lábtempó: 
 
Az úszó hason fekszik, karok elöl nyújtva. 
Folyamatos lábtempó, minden lábtempónál levegő vétellel. 
 
Az úszó hason fekszik, karok a test mögött összefogva. 
Folyamatos lábtempó minden tempónál levegő vétellel. 
 
Kartempó: 
 
Kartempó kiemelt fejjel, folyamatosan. 
 
Kartempó folyamatosan, minden második tempónál levegő 
vétellel. 
 
Kartempó folyamatosan minden tempónál levegő vétellel. 
 
Céltól függően segédeszköz használata lehetséges. 
 
Egy kartempó kettő lábtempó folyamatosan. 
 
Egy kartempó egy mellúszó lábtempó, egy kartempó egy delfin 
lábtempó. 
 
Gyorsúszás: 
 
Gyorsúszás, csúsztatással. /rövid, hosszú/ 
/Az arányok meghatározásával változik a feladat célszerűsége. 
A rövid csúsztatás kar technikai és ritmusfejlesztő gyakorlat, a 
hosszú csúsztatás inkább lábgyakorlat./ 
 
Gyorsúszás oldalérintéssel. 
 
Gyorsúszás hónalj érintéssel. 
 
Egykaros gyorsúszás oldalérintéssel. 
 
Segédeszköz használata céltól függően. 
 
Megyei és országos versenyek, nemzetközi versenyek. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudja mit jelent tisztán, 
doppingmentesen készülni a 
versenyekre. 
 
Tudjon úszás közben több 
dologra egyidejűleg 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Próba az anaerob –kapacitás vizsgálatára uszodai 
körülmények között vérvétel nélkül. 
 
Szárazföldi, tornatermi foglalkozások. 
- általános hatású gimnasztikai gyakorlatok, 
- speciális nyújtó lazító gimnasztikai gyakorlatok, 
- szereken és eszközökkel végzett gyakorlatok 
- sportjátékok 
 
Általános hatású gimnasztikai gyakorlatok. 
/ajánlott gyakorlati sorrendiség, könnyű láb, kar, váll, törzs és 
nehéz lábgyakorlatok/ 
 
Speciális hatású gimnasztikai gyakorlatok. 
/különös figyelemmel a váll és csípő, és a boka ízületre/ 
 
Szereken és eszközökkel végzett gyakorlatok: 
 
Példák: 
- kötélen mászások, vándormászások 
- bordásfalon vándor-mászás, mászás fel, függeszkedés le 
- talajon gurulások, támaszfeladatok, statikus elemek 
- gyűrűn függések, lengések, egyszerű alapelemek 
- korláton támaszban továbbhaladás, szökkenés, lengés 
- nyújtón húzódzkodás, lengések 
- erősítő gépeken húzás és tolás feladatok 
- egyéni erősítőkön speciális feladatok 
 
Sportjátékok: 
 
Alkalmazhatjuk az edzés fő részében, de a foglalkozás végén 
alkalmazva betölti játék szerepét is, miközben további 
képességeket fejleszthetünk. A labdával végezhető feladatoknál 
olyan feladatokat is végeztessünk melyeket lábbal kell 
végrehajtani. 
 
Kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda játék 
 
Atlétikai mozgások 

figyelni. 
 
Tudja figyelni az edzőjét, a 
futóórát, és saját mozgását. 
 
Tudjon tudatosan, fejben is 
készülni a versenyekre, 
 ne csak fizikailag, 
szellemileg is formába kell 
lendülni. 
 
 
 
Tudja mit jelent a 
párhuzamos 
képességfejlesztés. 
 
Tudja az elmélet és a 
gyakorlat kapcsolatát 
megérteni. 
 
 
 
 
Tudjon önállóan 
bemelegíteni, szükség estén 
bemelegítő gimnasztikát 
levezetni társainak. 
 
Tudja a speciális 
gimnasztikai gyakorlatok 
hatásait. 
 
Tudja mi a célja a speciális 
erőfejlesztésnek. 
 
 
 
 
Tudja, hogy a kiegészítő 
sportjátékoknak mi a célja. 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjanak atlétikusan 



 
Futóiskola: 
- dzsoggolás 
- szkippelés- kifutásokkal 
- lengyel szkipp 
- futások térdemeléssel 
- futások sarokemeléssel 
- átfutások zsámolyokon 
- szivacsfutások 10 15 m távon 
- oldalazó futások mindkét irányba 
 
Ugróiskola: 
- egy és kétlábas szökdelések 
- sorozat ugrások, 3 as 5 ös  
- zsámolyfutások 
- sorozatugrások zsámolyokon  
- helyből távol, és távolugrás 
- lépés kombinációk / bal-páros jobb-páros stb./ 
- felugrások zsámolyokra, szekrény tetőre 
- leugrások, mélybeugrások, szekrényről szivacsra 
 
Dobóiskola: 
- 1-2-3 kg-os medicinlabdával 
- medicin gimnasztika 
- egyéni gyakorlatok 
- páros gyakorlatok 
- különböző átadási formákkal 
- hajítások és lökések 
 
Az időszaknak megfelelő futástávok alkalmazása. Mezei 
futóversenyek. 
 
Cooper teszt évente legalább két alkalommal. 

 

mozgásokat végrehajtani. 
 
Tudja a mozgásokat 
célirányosan végrehajtani. 
 
Tudjon a kiegészítő 
feladatokban is 
teljesítményre törekedni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudjon egy adott feladatban 
javítani addigi 
eredményein. 
 
Tudja összehasonlítani és 
elemezni teljesítményeit. 

 
 


