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Előszó

Újonnan megjelent kézikönyvünk a 2001-es első kiadás harmadik javított, illetve módosított 
változata. Az előzőektől eltérő alcím megfogalmazásával a könyv tartalmának összeállítá-
sában tetten érhető koncepcióváltásra kívántunk utalni, amelynek lényegi elemeit az aláb-
biakban foglaljuk össze. 

• Az első részt alkotó tantervi fejezet jelentősen módosult. Kifejezett célja, hogy 
a testnevelést oktató kollégák átfogó képet kapjanak a rendszerváltást követő tan-
tervi változásokról. Erre szolgál a szaktantervek rövid, tömör és reményeink szerint 
olvasmányos leírása. A beígért rövidség alól kivételt képez a legújabb oktatásirányí-
tási dokumentum, a Nemzeti alaptanterv 2012. Úgy gondoltuk, aktualitása okán erre 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Döntésünkben az is közrejátszott, hogy a NAT 2012 
jelentősen eltér az alaptantervek ismert műfaji jellemzőitől. 

• A tervezőmunkával kapcsolatos alfejezetet elhagytuk. Bízva abban, hogy a decent-
ralizált tantervek bevezetése óta eltelt két évtized elegendő időt biztosított a most 
már újszerűnek nem mondható tervezőmunka elsajátítására. 

• A koncepciónk fontos elemét képezi, hogy a kézikönyv gyakorlatgyűjteményei nem 
kötődnek konkrét tantervhez. A sport-, illetve testgyakorlati ágakkal kapcsolatos 
anyagok időtállók, ezért nemcsak az első NAT-hoz vagy azt követő alaptantervekhez 
kapcsolódtak, hanem az aktuális és minden bizonnyal a jövőben megjelenő tantervi 
tartalmak feldolgozásánál is jól használhatók lesznek. 

• Gyakorlatgyűjteményünk alapeszméje az, hogy a technikai elemek és a játékelemek 
oktatásánál kiemelt szerepet kell kapnia a játékos tananyag-feldolgozásnak, a mozgá-
sos, illetve testnevelési játékoknak. A testnevelés központi tartalmait a sport világából 
nyeri, de e tartalmakat testnevelői attitűddel, a legvonzóbb és egyben leghatékonyabb 
oktatási módszerrel kell közvetítenie. Ez szolgálja a tanulók, egyben a testnevelés 
és sport műveltségi terület érdekeit. 

• Kézikönyvünkben új tananyaggal is találkozhatnak a Kollégák. A NAT 2012 egyik 
igen fontos újdonsága az „Alternatív környezetben űzhető sportok” témakör. Ennek 
jegyében mi is megújultunk. Tudjuk, hogy a frizbi és a méta, illetve annak változatai 
a NAT 2012 megjelenése előtt is sok-sok iskolában a testnevelés kedvelt tevékeny-
ségei közé tartoztak, most azonban a törvényi előírásokra reagálva e két játékot 
beemeltük tartalmaink közé. De ezzel még nem merítettük ki az újdonságok körét. 

• Adaptív sportok alkalmazásának lehetőségei az iskolai testnevelésben címmel na-
gyon fontos és egyben érdekes fejezetnek adunk helyet. Ülőröplabda, csörgőlabda, 
boccia szerepel a repertoárban. Kiváló eszközök nemcsak a fogyatékosságból eredő 
hátrányos helyzetű tanulók sportolásának biztosítására, hanem az épek érzékenyíté-
sére, a nem épek iránti elfogadó, befogadó magatartás formálására. Az együttnevelés, 
az inklúzió a testnevelés keretében nagy eséllyel megvalósítható az együtt játszás, 
illetve együtt sportolás, valamint a testnevelésben régóta létjogosultságot nyert di-
daktikai differenciálás alkalmazásával. 
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• Talán egyik régről ismert tartalmi egység sem maradt változatlan formában. Változ-
tattunk néhány bevezető szövegen, korrigáltuk a gyakorlatgyűjteményben tapasztalt 
terminológiai hibákat stb. (Ez újonnan felkért lektorainknak is köszönhető.) A torna-
tananyagot – mint tapasztalni fogják – teljességgel megújítottuk, de tartalmi kiegé-
szítést kapott a játékfejezet is. És be kell vallanunk, terjedelmi okok miatt ki kellett 
hagynunk tartalmi egységeket. Erre a sorsra jutott az úszás. A nehezen meghozott 
döntés indoka az, hogy ezt a tananyagot döntően nem az iskolák testnevelő tanárai 
oktatják. Az atlétika esetében pedig az játszott közre, hogy oktatásmódszertanában 
a „kölyökatlétika” új szemlélete kezd meggyökeresedni, valamint több, köztük 
újon nan megjelent munka foglalkozik e korosztály oktatásával.

Milyen testnevelést szeretnénk?  
Elsősorban igényes testnevelést. Meggyőződésünk, hogy a testnevelés és sport műveltségi 
területnek fontos küldetése van a testkultúra, az egészségkultúra, illetve a rekreációs kul-
túra színvonalának emelésében. E stratégiai cél elérését csak igényes sportszakmai, illetve 
szakpedagógiai munkával lehet szolgálni. Kézikönyvünk ahhoz kíván hozzájárulni, hogy 
a sport, illetve testgyakorlati ágak körébe tartozó tartalmak – a testkultúra értékei – fel-
dolgozása a sportmozgások tanulása szempontjából kivételezett életkorban eredményesen 
és motiválóan történjen. 

Eredményes és motiváló testnevelést szeretnénk. Gyakorlatgyűjteményünk alapeszméje 
ezt tükrözi. Játékosan, játékok felhasználásával érdekes és vonzó testnevelést valósíthatunk 
meg. Olyat, amely a tanulót magával ragadja, jó közérzetet teremt még a tanulás nehéz fázi-
saiban is. Olyat, amely a tanulóévek utáni életre is pozitív hatást gyakorol, és a sport, a fizikai 
aktivitás az életmód természetes összetevőjévé válhat. 

Igényes, eredményes és motiváló testnevelést szeretnénk. Kézikönyvünk elsősorban 
és csaknem kizárólag a pszichomotoros tartalom feldolgozására koncentrál. Ezért szükségesnek 
tartjuk azt hangsúlyozni, hogy a motoros tanulás a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó elméle-
ti ismeretek, szakszerű információk esetén lesz hatékony. De ha életmódtényezővé kívánjuk 
fejleszteni a rendszeres fizikai aktivitást, a sportolást, akkor a tanuláshoz kapcsolt tudatosító 
munkán kívül számtalan egyéb ismerettel kell gazdagítanunk a tanulók testkulturális tudását. 
A NAT 2012 ezt a követelményt határozottan meg is fogalmazza, a rá épülő Kerettantervek 
2012 pedig ennek megvalósításához minden szempontból kifogástalan segítséget nyújt. 

Tisztelt Testnevelő Kolléga! 
Kézikönyvünk alkotó csapata a testnevelés oktatásában magas színvonalú felkészültséget 
bizonyító testnevelő tanárokból és sportszakemberképzésben részt vevő egyetemi kollé-
gákból áll.

Nevükben is szeretném kifejezni abbéli reményemet, hogy átdolgozott és megújított ké-
zikönyvünk elnyeri tetszését, és segítséget nyújt szép és kivételes hivatásunk gyakorlásában. 

Pécs, 2015. 
Rétsági Erzsébet 
alkotó szerkesztő



I. rész

ÁTTEKINTÉS A TESTNEVELÉS 
ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET 

SZAKTANTERVEIRŐL,  
1978-TÓL NAPJAINKIG – KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL A NAT 2012-RE





Előszó 

A tanterv pedagógiai és oktatásirányítási funkciói alapján minden iskolarendszer meg-
határozó eleme. Kitüntetett szerepe az egyes műveltségterületen belül folyó oktató-nevelő 
munkában is érvényesül. A tantervekre, benne a szaktantervekre is jellemző az állandóság 
és a változás dialektikája, a múltba és a jelenbe tekintő egyidejűség. A tantervek értékválasz-
tását több tényező befolyásolja. Ki van téve a társadalmi és gazdasági hatásoknak, az ok-
tatáspolitika- művelődéspolitika változásainak, a kultúra, a tudomány, a neveléstudomány 
fejlődésének, a műveltségeszmény változásainak (Kelemen, 1994). 

A testnevelési szaktantervek is a fentiek szellemében készülnek. Törekednek a sport-
tudomány és a neveléstudomány eredményeire támaszkodva, a testnevelés és a sport örök 
értékeit megőrizve megfelelni a korszerű műveltségeszmény követelményeinek, valamint 
válaszokat adni az oktatáspolitika változásaira és a társadalmi kihívásokra. 

Az alábbiakban rövid áttekintést adunk az 1978/79-es nevelés és oktatás terveinek test-
nevelés tantárgyi szaktanterveitől kezdve a NAT 2007 Testnevelés és sport műveltségi terü-
letre vonatkozó dokumentumáig. A jelenleg érvényben lévő NAT 2012 Testnevelés és sport 
műveltségi terület szaktantervét részletesebben mutatjuk be. 
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Az általános iskolai és középiskolai nevelés és oktatás tervei. 
Testnevelés, 1978/1979 

Bevezetés 

Az 1978/79-es nevelés és oktatás terveit centralizált, előíró tanterveknek nevezzük. Az 1990-
es rendszerváltást megelőző politikai rendszerek oktatáspolitikájának egyik leghatásosabb 
eszköze a tantervek államosítása és az iskolai munka szabályozása volt. Az 1950-es évektől 
bevezetett és az 1978/79-ig érvényes tantervi típussal a kormányzat az iskolák önállóságát 
és a pedagógusok szuverenitását kívánta korlátozni. A cél maradéktalan megvalósítását 
az utolsó központi előíró tanterv előremutató jegyei és az 1980-as években a politikai rend-
szer felpuhulásával párhuzamosan megjelenő új pedagógiai eszmények és iskolatípusok 
hiúsították meg. Ezek a határozott törekvések a múltra építő etatista oktatáspolitika feladását 
és a decentralizált oktatáspolitika megjelenését készítették elő. A közel 200 éves magyar 
iskolaügy és a vele egyidős tantervek történetében paradigmaváltást jelentett az 1995-ben 
törvényerőre emelt Nemzeti alaptanterv. Az új szemléletű, decentralizált oktatásirányítás 
dokumentuma 1998-tól felmenő rendszerben váltotta fel a centralizált oktatásirányítás tan-
terveinek utolsó, 1978/79-es változatát. 

A testnevelés tantárgy szaktantervei 

Az 1978/79-es nevelés és oktatás terveinek egyik egységét a tantárgyak rendszere képezi. 
Az alap- és középfokú iskolai testnevelés tantárgy alapvető célja olyan nevelés-oktatás meg-
valósítása, amely képessé teszi a tanulókat az eredményes munkavégzésre, a haza védelmére 
és az egészséges életmód kialakítására. Alapfeladatai: az egyes iskolafokokon egymásra épül-
ve, a tanulók mozgás-, játék- és sportműveltségének formálása; az egészséges testi fejlődés, 
az edzettség, a teherbíró képesség, az alapvető fizikai képességek fejlesztése; a testnevelés 
és a sport iránti érdeklődés felkeltése; valamint a szocialista embert jellemző tulajdonságok 
és jellemvonások kialakítása. Az 1978-as szaktantervek ideologikus eleme a „szocialista 
embert” jellemző erkölcsi tulajdonságok kialakításában fejeződik ki. 

A tananyag egységesen törzs- és kiegészítő anyagokból áll. A törzsanyag (az összes 
óraszám ⅔ része) a kötelezően elvégzendő tartalmakat foglalta össze. Ebben pontosan meg-
határozott az egyes testgyakorlatokra és sportágakra fordítható órakeret. A kiegészítő anyag 
az alsó tagozatban csak a szabadon választható, míg a felsőbb iskolafokokon a kötelezően 
választható és a szabadon választható anyagrészekből állt. A kiegészítő anyagokra fordítható 
időkeret az összes óraszám 1/3-át képezte. 

Az alsó tagozatos tanterv tananyaga mozgásformák vagy alapkészségek (járások, futá-
sok, szökdelések, ugrások, dobások, mászások, kúszások, emelések, hordások stb.) szerint 
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csoportosítottak. A felső tagozatos és a középfokú iskolák szaktantervi anyagának súlypontját 
a sportági mozgásformák képezik (rendgyakorlatok, képességfejlesztő gyakorlatok, játékos 
feladatmegoldások, atlétika, torna, sportjátékok, téli foglalkozás a szabadban). 

A szaktanterv a tanulók tudásával kapcsolatos elvárásokat (követelményeket) a szemé-
lyiség három összetevőjére (szférájára) állapítja meg. 

Pszichomotoros összetevő: A különböző mozgásformák és sportágak elsajátítására, tu-
dására vonatkozó követelmények (technikai, taktikai tudás-, és teljesítménykövetelmények). 
A motoros képességek fejlődésével kapcsolatos követelmények. Ennek mérésére objektív 
eszközök, motoros tesztek álltak rendelkezésre. Az alsó tagozatban nem volt kötelező felmé-
rés. A felső tagozattól kezdve minden osztálynak és tanulónak évente két alkalommal – ősz-
szel, tavasszal – részt kellett vennie a tesztfelmérésben. 

Affektív-emocionális összetevő: Az elvárt magatartásbeli változásokat a tanterv össze-
foglaló néven a neveltségi szintre vonatkozó követelményeknek nevezte. 

Kognitív összetevő: Elvárásokat tartalmaz a tevékenységekkel kapcsolatos cselekvési 
elvek és törvényszerűségek ismeretéről. Ezek a követelmények gyakorlatilag a tudatos, ér-
telmes munkavégzést hivatottak előmozdítani.

Megjegyzendő, hogy valódi újdonságok a testnevelési osztályok szaktantervei voltak, 
amelyek az általános iskola 4. évfolyamától a gimnázium 4. évfolyamáig tartó pedagógiai 
rendszer kidolgozását jelentették (Hamar, 2001). 



Nemzeti alaptanterv 1995.  
Testnevelés és sport műveltségi terület 1–10. évfolyam

Bevezetés 

A közoktatásban lezajlott rendszerváltást az alaptantervi munkálatok előkészítése és ki-
munkálása fémjelzi. Ennek eredménye az 1995-ben törvényerőre emelt Nemzeti alaptan-
terv, amely a magyar tantervtörténet értékes hagyományaira és a nemzetközi tapasztalatokra 
épített (Kelemen, 2004). 

A Nemzeti alaptanterv bevezetésére több mint hatéves szakmai és politikai vita után 
került sor, ezzel lezárult a központi oktatásirányítás kizárólagos szerepe a tartalmi szabá-
lyozásban. 

Míg az 1978/79-es tantervek tantárgyakban, az alaptanterv már műveltségi területek-
ben gondolkodik. A műveltségi terület a kor követelményeinek megfelelően intelligens, 
használható és eszközjellegű komplex műveltséggel kívánja felruházni a tanulókat. Olyan 
tudással, amelyben a belső összefüggések és tantárgyi elemek összekapcsolódnak. Amelyben 
az alkalmazás és megértés egységet képez, és amely kompetenciák elsajátíttatására alkalmas. 
A testnevelés és sport műveltségi területre vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy a testnevelés 
a maga sajátos pszichomotoros tartalmaival, a hozzájuk szorosan kapcsolódó különböző 
szakterületekről származó elméleti ismereteivel a testkulturális tudás új minőségét kíván-
ja megvalósítani, a tudás fent ismertetett jellemzőinek megfelelően. A mozgásműveltség 
és a motorikus képességek fejlesztése mellett szerepet vállal a testi és lelki egészség egyen-
súlyának megteremtésében, az egészséges életmódra nevelésben, a káros szenvedélyek 
elleni harcban, a helyes higiénés szokások kialakításában, sőt a rekreáció és a rehabilitáció 
területén is (Hamar, 2001). 

A testnevelés és sport műveltségi terület szaktanterve 

Az alaptanterv a hagyományos célrendszeri struktúrától eltekint. Nincsenek deklarált cé-
lok és feladatok. De a bevezető szövegből kiolvasható a stratégiai jelentőségű cél és a főbb 
feladatok is. Értelmezésünk szerint a testnevelés és sport műveltségi terület stratégiai célja 
„az életigenlő, az egészséget kiemelt helyen kezelő személyiség fejlesztése”. A fejlesztendő 
magatartásjegyek megfelelnek a fentiekben ismertetett műveltségi terület főbb tartalmi ele-
meinek (ismerik motorikus képességeiket, azok fejlesztésének, fenntartásának módját; ismerik 
és igénylik a mozgásos játék, versengés örömét; felismerik a testnevelés és sport egészségügyi, 
prevenciós szerepét és értékeit; a rendszeres fizikai aktivitás életmódjuk részévé válik stb.). 

Az alaptanterv három követelményszintet határoz meg. Az első szint a közös követel-
mények szintje, amely minden műveltségi terület számára ír elő megvalósítandó értékeket: 
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hon- és népismeret; kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz; környezeti nevelés, kommu-
nikációs kultúra; testi és lelki egészség; tanulás; pályaorientáció. A következő az általános 
fejlesztési követelmények szintje, amely két életkori szakaszra, az 1–6. évfolyamra, valamint 
a 7–10. évfolyamra vonatkoznak, és négy fő fejlesztési irányt jelölnek ki: az egészséges testi 
fejlődés; a mozgásműveltség fejlesztése; a motorikus képességek fejlesztése; a mozgásigény 
fenntartása. A részletes követelmények a 4., 6., 8. és a 10. évfolyamok végére teljesítendő 
követelményrendszert tartalmazzák. Ez utóbbi követelményszint a tananyag témaköreit, 
a fejlesztési követelményeket (kompetenciákat és képességeket), valamint a minimális telje-
sítményeket foglalja magában. 

A tananyag témakörei 1–4. évfolyam: rendgyakorlatok, gimnasztika, járások és futá-
sok, szökdelések és ugrások, dobások, támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, labdás 
gyakorlatok, küzdőfeladatok és játékok, foglalkozások a szabadban, úszás (amennyiben 
lehetőség van rá). A 6. évfolyam végére: rendgyakorlatok, gimnasztika, atlétika, torna, 
sportjátékok, természetben űzhető sportok, úszás (amennyiben lehetőség van rá), könnyített 
és gyógytestnevelés. A 8. évfolyam végére: rendgyakorlatok, gimnasztika, atlétika, torna, 
sportjátékok-játékok, természetben űzhető sportok, önvédelem, küzdősportok, prevenció, 
relaxáció, úszás (amennyiben lehetőség van rá). A 10. évfolyam végére: rendgyakorlatok, 
gimnasztika, atlétika, torna, sportjátékok, természetben űzhető sportok, önvédelem, küzdő-
sportok, prevenció, relaxáció, úszás (amennyiben lehetőség van rá), ritmikus gimnasztika, 
könnyített és gyógytestnevelés.

A tartalmi bővülés a „küzdőfeladatok és játékok” az „önvédelem, küzdősportok” 
a „prevenció, relaxáció” és a „ritmikus sportgimnasztika” megjelenésének köszönhető. 
A témakörök a feldolgozandó tartalmakat csak körvonalazzák, a konkretizálás a helyi ter-
vezésre vár. A fejlesztési követelmények (kompetenciák, képességek) a témaköröket alkotó 
sport- és testgyakorlati ágak tanuláseredményeit – a tudáselemeket és képességeket – konk-
retizálja példákon keresztül. (A tanulói teljesítményekkel kapcsolatos további követelmények 
meghatározása a helyi tervezés részeként a tantárgyi program feladata.) A minimális telje-
sítmény a minden gyerek számára elérhető és a továbbhaladás feltételét jelentő alapszintű 
teljesítményt konkretizálja. 



Nemzeti alaptanterv 2003.  
Testnevelés és sport műveltségi terület 

Bevezetés 

A NAT 2003 a NAT 1995 felülvizsgálatának eredménye, ugyanakkor a kétpólusú, háromszintű 
tartalmi szabályozás dokumentuma is. Oka, hogy megjelentek a kerettantervek mint köztes 
tartalmi szabályozók. Ez az új alapdokumentum bár megőrizte a NAT 1995 alapvonásait,   
„de  számos vonatkozásban lett ténylegesen új, s fontosnak tűnő szempontok alapján szakított 
az eddigi hagyományokkal” (Nahalka, 2004). A kétpólusú tartalmi szabályozás tehát változat-
lan maradt, de nem tartalmaz tananyagot, és a követelmények helyébe fejlesztési feladatok ke-
rültek. Ezek a feladatok írják körül a kívánt képességeket, készségeket és kompetenciákat. Ezzel 
a hangsúly áthelyeződött a tartalomról a tanulás kompetenciaalapú koncepciójára. Ez megfelel 
az Európai Unió országainak műveltségről alkotott szemléletének, amelynek lényege, hogy fel 
kell készíteni a polgárokat a változásokhoz történő gyors és hatékony alkalmazkodásra, vala-
mint az aktív szerepvállalásra a változások irányának befolyásolásához. A 2003-as NAT-ban 
jelennek meg először az úgynevezett kulcskompetenciák. „A kulcskompetenciák azok a kompe-
tenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, 
az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. […] Felértékelődik 
az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész 
életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. […] A műveltségi területek feladatai a kulcs-
kompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg”.1 

(Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció; idegen nyelvi kommunikáció; mate-
matikai kompetencia; természettudományos kompetencia; digitális kompetencia; a hatékony, 
önálló tanulás; szociális és állampolgári kompetencia; kezdeményezőképesség és vállalkozói 
kompetencia; esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.) 

Újítás az is, hogy a fejlesztési feladatokat az oktatási rendszer egész vertikumára dolgozták 
ki (1–12. évfolyam). A NAT 2003 bevezetése a 2004/05-ös tanévben kezdődött felmenő 
rendszerben. 

A testnevelés és sport műveltségi terület szaktanterve 

A testnevelés és sport műveltségi terület stratégiai célja „egy sajátos – egész életen át tar-
tó, világnézetileg elfogadott, a nemiségnek megfelelő – életmódba beépülő testkulturális 
tevékenységprofil kialakítása és a kreativitást biztosító pszichomotoros cselekvőképes tudás 

1 Lásd www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/nat_070926.pdf (A letöltés dátuma: 2015. augusztus 31.)

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/nat_070926.pdf
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 megalapozása” (NAT, 2003). A műveltségi terület konkrét céltételezése – a stratégiainak 
nevezhető célt követően – a műveltségi terület értelmezésének megfelelő irányokban tör-
ténik (motoros tudás kialakítása, önálló testedzésre, sportolásra, mozgásos önkifejezésre 
való készség formálása, az egészségfejlesztésre, a gyermekek egészséges testi fejlesztésére; 
ismeretátadásra; az edzettségre, a testi-lelki alkalmazkodásra; szórakozásra és örömkeltő 
funkcióra, a versenyzés biztosítására stb. vonatkozó célok). A szaktanterv értelmezi az is-
kolai testnevelés és sport által történő személyiségfejlesztés lényegét. Tudatosítja, hogy 
a fejlesztőmunkának nemcsak motoros, hanem értelmi, érzelmi és szociális irányai és hatásai 
is vannak. Az általános cél és az előzőek konkretizálásának tekinthető a következő kulcs-
mondat: „Az iskolai testnevelés és sport speciális kognitív, affektív-emocionális és motoros 
tudást biztosít.” (NAT, 2003) 

A fejlesztési feladatok az 1–4., az 5–6., a 7–8., valamint a 9–12. évfolyamra írják körül 
az ismeret-, képesség- és készségjellegű követelményeket. A fejlesztési feladatok szerkezete 
a tantárgyi követelmények megfogalmazásához ad támpontokat. Például: a testkultúra tanított 
tartalmait kell ellenőrizni, értékelni; ki kell térni az elvárásokban a pszichomotoros, a kogni-
tív, az affektív-emocionális szféra területeire; figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat 
stb. A követelmények meghatározásához már az alapelvek és célok címszó alatt is találunk 
szempontokat. Ezek például: a teljesítménybeli determináltságok, a különbözőségek, az élet-
kori sajátosságok figyelembevétele; a helyi hagyományokhoz való alkalmazkodás.

A fejlesztési feladatok megvalósítását szolgáló tananyagok megválasztásához és a hoz-
zájuk kapcsolódó követelmények meghatározásához az alaptanterv szabadságot ad. A válasz-
tás szabadsága azonban nem korlátlan, hiszen nem sérülhet a testnevelés és sport műveltségi 
terület esetében a testkulturális műveltségkép, és szükséges az átjárhatóság biztosítása is. 
Ezért a fejlesztési feladatok közvetlenül vagy közvetetten utalnak a feldolgozandó tananya-
gok többségére. 

Példák a fejlesztési feladatokból kiolvasható tananyagokra: 
1–4. évfolyam: úszás, gimnasztika, futások, dobások, rúd- és kötélmászás, testnevelési 

játékok, labdakezelési gyakorlatok, egyszerű koreográfiák stb. 
5–6. évfolyam: alaki képzés, gimnasztika, prevenciós gyakorlatok, testnevelési játékok, 

torna, RG, sportági technikák és alaptaktikák, küzdősportok alapjai, téli sportok, gördülő-
sportok, tánc, úszás, elméleti képzés stb. 

7–8. évfolyam: mászás, függeszkedés, futások, dobások, szökdelések, küzdősportok 
(fiúknak), esztétikai sportok (lányoknak), sportágak, koreográfiák, elméleti képzés stb. 

9–10. évfolyam: erőfejlesztés, függeszkedések (fiúknak), függeszkedési kísérletek (lá-
nyoknak), úszás, sportjátékok, küzdősportok, mindenfajta koreográfia stb. 

11–12. évfolyam: erősítés halmozott súlyokkal, aerob és anaerob állóképességi terhe-
lés, minden sportjáték versenyszerű körülmények között, minden testgyakorlati ág (tánc, 
művészeti előadás, alternatív mozgásformák) tudásszintnek és érdeklődésnek megfelelően, 
testkulturális tanulmányok stb. 



Nemzeti alaptanterv 2007.  
Testnevelés és sport műveltségi terület

Bevezetés 

A NAT 2007-ben a szerkesztők arra törekedtek, hogy továbbfejlesszék az előző NAT tanulás-
koncepcióját. A dokumentum megalapozta az EU által javasolt kulcskompetenciák1 rend-
szerét, amely szemlélet időközben általánossá vált mind az oktatáselméleti gondolkodásban, 
mind a pedagógiai praktikumban. Sajnálatos, hogy az Európai Parlament által 2006-ban 
meghatározott kulcskompetenciák között nem jelenik meg a testnevelés és sporttal kapcso-
latos kompetencia, bár alapjai egyes kulcskompetenciákhoz kapcsolódnak, például a szoci-
ális és állampolgári, esztétikai-művészeti kompetenciák. A kulcskompetenciák fejlesztése 
fontos területe a NAT 2007-nek, amely az egész életen át tartó tanulást, valamint az egyéni 
tanulásra való felkészítést alapozza meg leginkább, a felnőtt élet sikeressége szempontjából. 
A kiemelt fejlesztési feladatok három területtel bővültek (aktív állampolgárságra nevelés, 
demokráciára nevelés, gazdasági nevelés), valamint erősödött a Nemzeti alaptanterv integ-
ratív szemlélete is (Vass–Perjés, 2009).

A NAT 2003-ban megjelenő kulcskompetenciák fejlesztésének feladatai továbbhagyo-
mányozódtak a NAT 2007-ben is. E területeken keresztül kapcsolódik az EU kulcskompe-
tenciáihoz.

(Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció; idegen nyelvi kommunikáció; mate-
matikai kompetencia; természettudományi és technológiai kompetenciák; digitális kompeten-
cia; a tanulás tanulása; személyközi és állampolgári kompetenciák; vállalkozói kompetencia; 
kulturális kompetencia.) 

A testnevelés és sport műveltségi terület szaktanterve 

Szerkezeti felépítését tekintve a NAT 2007 megegyezik a 2003-as alaptantervvel. Az Alap-
elvek, célok fejezet az Európai Unió által is megfogalmazott és adaptált kulcskompetenciák 
műveltségi terület általi hatékony fejlesztésére hívja fel a figyelmet. Sajátosan összetett 
műveltségi területről lévén szó, így az egészség-magatartás, az egészségfejlesztés, a moz-
gás, a mozgásos tevékenység és a kognitív funkciók közötti kapcsolatrendszer is határozott 
kifejezést kap. A célokban kiemelt szerepet kap az egészség jelentőségének megismertetése, 

1 A Nemzeti alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák alapját a Recommendation of the European Parliament 
and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC) című doku-
mentum képezi.
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az „egészség-központúság”. E ponton a korábbi NAT-változatokhoz képest kifejezettebb 
igény fogalmazódik meg az egészség-magatartás kialakításának irányába. 

A dokumentum a testnevelés és sport mozgásanyagának elsajátítása során szerezhe-
tő pozitív élményeket „cél és eszköz”-ként fogalmazza meg. Akárcsak a NAT 2003-ban, 
ez a szaktanterv is deklarálja, hogy a testnevelés oktatása során nemcsak motoros fejlesztés, 
hanem a személyiség sokrétű, azaz kognitív, affektív és emocionális fejlesztése is történik. 
A közoktatás kimeneti szakaszában az érettségi vizsga kapcsolódási pontjaként élettani, 
sporttörténeti, anatómiai és egyéb ismeretek – amelyek biztosítják a tantárgyi kapcsolato-
kat – elsajátítását is szorgalmazza. További cél a sikeres, aktív életvitelű, pozitív gondolko-
dású személyek nevelése, akik alkotó tagjai lehetnek a társadalomnak, ismerik a normákat, 
a szabályokat, sajátos feladataikat és a társadalmi szerepeket.

A testnevelés és sport műveltségi terület sokrétűségét a fejlesztési feladatok illusztrálják 
(a testérzékelés, a testséma, a kinesztetikus képesség fejlesztése; prevenció, gerinc- és ízület-
védelem, a testi, lelki, pszichés-mentális ártalmak megelőzése; a sporttal, mozgással kap-
csolatos attitűd kialakítása; a szokások, egészség-magatartás formálása; az énkép, a reális 
önértékelés kialakítása; a küzdeni tudás megélésének képessége stb.). 

A Fejlesztési feladatok szerkezete a hangsúlyképzésben markánsan figyelembe veszi a taní-
tási-tanulási folyamat külső környezeti elemeit, és ettől teszi függővé azokat. A Fejlesztési 
feladatok felosztása követi a klasszikus iskolafokokat: 1–4., 5–6., 7–8., 9–12. évfolyam. 
A NAT 2003-mal szemben az alsó tagozatot nem bontja tovább 1–2., 3–4. évfolyamra. 

Példák a fejlesztési feladatok által kijelölt tananyagokból:
1–4. évfolyam: A korábbi alaptantervhez képest komoly tartalmi változás nem tapasztal-

ható. Bekerültek a testtartást javító gyakorlatok, a testérzékelés, valamint a rendgyakorlatok 
alapjai. Új a torna-előkészítő mozgásanyag, valamint a sportági képzés igénye, amely meg-
alapozza az 5–6. évfolyamban dominánsabban megjelenő sportági oktatást. 

5–6. évfolyam: Az előző alaptantervhez viszonyítva részletesebben jeleníti meg a gim-
nasztikai és torna-előkészítő tartalmakat, a rendgyakorlatokat, a testnevelési játékokat, va-
lamint a sportjátékok alapjait is. A motoros képességek fejlesztésében hangsúlyokat alakít 
ki (kiemelt például az aerob állóképesség, az erőfejlesztés vagy a labdás ügyességfejlesztés 
stb.). Újszerű mozgásformák is megjelennek, például görkorcsolyázás, korcsolyázás, síelés, 
gördeszkázás. 

7–8. évfolyam: Nincs jelentős tartalmi változás az előző tartervhez képest. Kiemelt 
a gyorserő, az erő-állóképesség és aerob képességek fejlesztése. A sportjátékok oktatásánál 
a taktikai jellegű tartalmak, a taktikai repertoár és a versenyszabályok tanításának igényét 
fogalmazza meg. Megjelennek az esztétikai sportok mint oktatási anyag. 

9–12. évfolyam: A 9–12. évfolyamot egy egységként kezeli az alaptanterv, strukturálisan 
azonban két részre osztja. Ennek előnye lehet az, hogy nem konkrét évfolyamhoz, hanem 
tudásszinthez köti a továbbhaladás feltételeit. A NAT 2003-ban megjelent a 13. évfolyam 
is, a 2007-es alaptantervben már nem. Tartalmát tekintve a továbbhaladás az általános isko-
lában tanultakra épül. A képességfejlesztés irányaiban a törzserő fejlesztése, a helyes test-
tartás kialakítása és az esetleges elváltozások kompenzálása hangsúlyos. Kiemelt az abszolút 
és relatív erő, az erő-állóképesség, az aerob és anaerob állóképesség fejlesztése. Új tartalom 
az alternatív mozgásformák. 



Nemzeti alaptanterv 2012.  
Testnevelés és sport műveltségi terület 

Bevezetés 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről a köznevelés alapvető célját a felnövekvő 
nemzedékek hazafias nevelésében és a korszerű tudást adó minőségi oktatás biztosításában 
jelöli ki. E törvény szellemében készült a Nemzeti alaptanterv 2012, amely a következő 
alapfeladatokat tűzi ki a köznevelés számára: a nemzeti műveltség átadása, az egyetemes 
kultúra közvetítése, a szellemi-érzelmi fogékonyság és az erkölcsi érzék elmélyítése. Az ok-
tatásirányítási dokumentumban hangsúlyos szerepet kap az erkölcsi nevelés, az önismeret, 
a társas kapcsolati kultúra, a családi életre nevelés, az önkéntesség és a médiatudatosság. 
A NAT 2007-tel ellentétben a kompetenciák háttérbe szorulnak, és a közműveltségi tartalmak 
kapnak központi szerepet. A képzési szakaszok meghatározása is eltér az előző alaptanterv-
től. Míg a NAT 2007 négy, addig a NAT 2012 három képzési szakaszra osztja a közoktatást 
(Rétsági–Csányi, 2014). 

A NAT 2012 a testkultúrát nem önálló kompetenciaként, hanem a szociális és állam-
polgári kompetencia részeként kezeli: „A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy 
az egyén rendelkezzék a saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és al-
kalmazza is őket.” (NAT, 2012)

A külön szabályozásban megjelenő feladatok között kap hangsúlyt a mindennapos 
testnevelés mint kötelező iskolai feladat. „A heti öt órából legfeljebb heti két óra a NAT 
Testnevelés és sport műveltségi területén jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, 
különféle sportjátékok, szabadtéri sportok), vagy – az iskola lehetőségeinek és felszereltsé-
gének megfelelően – különféle más sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar 
történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok)” (110/2012. [VI. 4.] 
kormányrendelet). 

A Testnevelés és sport műveltségi terület szaktanterve 

Az Alapelvek, célok című alfejezet a műveltségterület önmeghatározásával indít. A test-
nevelés és sport – mozgásos tevékenység lévén – ismeretrendszerével, értékeivel, illetve 
funkciójával – sajátosan összetett műveltségi terület. Az iskolai testnevelés és sport meg-
különböztetett részét képezi a tanulók testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fej-
lődését szolgáló teljes körű iskolai egészségfejlesztésnek és tehetséggondozásnak. 

A műveltségi terület stratégiai jellegű célkitűzése a következő: „a rendszeres fizikai 
aktivitás minden tanuló életében jelentős szerepet kapjon, hogy a tanulókat élethosszig tartó 
egészségtudatos, aktív életvezetésre szocializálja”. Az alfejezet befejező része tartalmazza 
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az operatív célokat hat (cél)csoportba rendezve: mozgáskészség fejlesztése; motoros képes-
ségek fejlesztése; a testnevelési és sportági tevékenységhez kötődő ismeretek fejlesztése; 
részvétel a szabadidős, diák- és versenysportban; szociális és érzelmi képességek fejlesztése; 
preventív és egészségtudatos szokások fejlesztése. A személyiség valamennyi összetevőjére 
vonatkozó célkitűzések a műveltségi területen belül megvalósítható komplex személyiségfej-
lesztés lehetőségét és igényét tükrözik. A motoros és a kognitív terület fejlesztésének össze-
kapcsolása a használható, intelligens és eszközjellegű komplex tudás megszerzését célozza. 

A szaktanterv öt fejlesztési feladatcsoportot jelöl ki: motoros képességfejlesztés: edzett-
ség, fittség; motoros készségfejlesztés – mozgástanulás; játék; versenyzés; prevenció, élet-
vezetés, egészségfejlesztés. A 12 évfolyam számára érvényes szerkezeti elemek érvényességi 
keretét az általános szinten megfogalmazott feladatok körvonalazzák. 

A közműveltségi tartalmakat a szaktanterv három életkori szakaszra: 1–4., 5–8. és 9–12. 
évfolyam, valamint két fő tartalmi egységre bontja: mozgásműveltség-mozgáskultúra; isme-
retek, személyiségfejlesztés. A pszichomotoros tartalmak a hozzájuk kapcsolt ismeretekkel 
együtt két alapvető funkciót töltenek be. Az ismeretek a motoros tartalmak elsajátításához 
nélkülözhetetlenek, másrészt a motoros oktatási folyamaton belül megvalósított motoros ta-
nulás komplex személyiségfejlesztő lehetőségeit tárják fel és tudatosítják. A közműveltségi 
tartalmak tételes felsorolását az életkori sajátosságoknak megfelelő, az életkori szakaszra 
vonatkozó legfontosabb feladatok meghatározása előzi meg. 

Kiemelések a három életkori szakaszra meghatározott közműveltségi 
tartalmakból 

1–4. évfolyam (alapozás szakasza). A motoros képességek és készségek fejlesztésére, 
az egészségtudatos testnevelés és később sportolási szokások kialakítására, a sportmozgások 
megszerettetésére irányul. 

Mozgásműveltség-mozgáskultúra Ismeretek, személyiségfejlesztés 
A „Motoros képességfejlesztés: edzettség, fitt-
ség” kiemelt eszközei az egyszerű alapformájú 
gimnasztikai gyakorlatok, valamint a képesség-
fejlesztő és fittségnövelő gyakorlatok. 

A helyes testtartásra, az önértékelésre, az önkont-
rollra, a képességfejlesztés lehetőségeire vonat-
kozó ismeretek.

A „Motoros készségfejlesztés” a természetes 
mozgásformákra épül, amelyek alkalmazása 
és továbbfejlesztése a különböző sportágakra tör-
ténő felkészítéshez kapcsolódik: a torna és atlétika 
jellegű feladatmegoldásokhoz, a sportjátékok alap-
jainak megtanításához, az önvédelmi és küzdő jel-
legű feladatokhoz, a gyermektáncokhoz és a víz-
biztonságot kialakító úszógyakorlatokhoz.

A motoros tanulást befolyásoló alapvető energe-
tikai és mozgásszerkezeti tényezőkre, a mozgás-
tanulás, mozgásérzékelés kognitív, emocionális 
és szociális funkcióira és a motoros tevékenysé-
gekben rejlő alkotóképességre vonatkozó isme-
retek. 
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A „Játék” szerkezeti egységben a népi játékok, 
egyéni, páros és csoportjátékok mellett nóvum-
ként regisztrálhatók az alkotó-, kreatív és koope-
ratív játékok. 

A játékokhoz kapcsolódó, valamint a személyes 
és társas folyamatok életkorhoz igazított isme-
retei.

A „Versenyzés” feladatai egyszerűsített sza-
bályokkal, sor- és váltóversenyek formájában, 
sportági versenyekhez, versenyszituációkhoz 
kapcsolódóan kerülhetnek megvalósításra.

A konkrét sporttevékenységhez kapcsolódó, 
valamint a személyes és társas folyamatok élet-
korhoz igazított ismeretei.

A „Prevenció, életvezetés és egészségfejlesztés” 
a baleset-megelőzéshez, a sérülések elkerülésé-
hez, a relaxációhoz, a higiéniai ismeretek alkal-
mazásához és az egészségfejlesztő preventív 
jelleggel megvalósított motoros tevékenységfor-
mákhoz kapcsolódnak. 

A higiéné, a helyes testtartás, a gerincvédelem, 
az egészség, az életmód, a biztonság tekinthetők 
kulcsfogalmaknak. A személyiségfejlesztésben 
a motiváció alakítása, az öröm átélése, a konf-
liktuskezelés, a sporthoz kapcsolódó példakép 
kialakítása és a környezettudatosság dominál.

5–8. évfolyam (továbbfejlesztés szakasza). Az alsó tagozatos testnevelésben megvalósuló 
képzésre épül a diák- és szabadidős sport – illetve az élsporti utánpótlás-nevelés technikai-
taktikai képzése. 

Mozgásműveltség-mozgáskultúra Ismeretek, személyiségfejlesztés 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség: 
Kiemelt az aerob és anaerob képességfejlesz-
tés, az izmok mobilizálása, nyújtása, erősítése 
és lazítása. A tananyagok között meghatározóak 
a természetes és sportági mozgások, az egyé-
nileg, párban és csoportban végzett feladatok. 
Motoros tesztek és az állapotfelmérés segíti 
a tanulási-tanítási folyamat eredményességének 
mérését.

Az új és a korábbi ismeretek alkalmazására 
helyezi a hangsúlyt a szaktanterv. Új ismeretet 
jelent a testtudat, a saját test szerepe a fittségben 
és az edzettségben. A személyiségfejlesztést szol-
gálja: kommunikációs szabályok szerepe az ön-
kontrollban és az önreflexióban.

A „Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás” 
tartalmai a hely- és helyzetváltoztató, manipu-
latív, természetes és nem természetes mozgás-
formák, valamint a sportágspecifikus elemek. 
A konkrét sportági tartalmak az 1–4. évfolyam 
számára megjelölteken kívül kiegészülnek a ter-
mészetben, illetve az alternatív környezetben 
űzhető sportokkal.

Új ismereteket jelent a célorientált motoros 
tevékenység, a gondolkodás és a kreativitás 
a motoros tanulásban. A személyiségfejlesztést 
szolgálja: kommunikációs szabályok szerepe 
az önkontrollban és az önreflexióban.
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A „Játék” tartalomkör az egyszerű szabályokon 
alapuló játékok mellett a taktikai és stratégiai jel-
legű, az eszközökkel végzett, a tanulók kreativi-
tását is igénybe vevő, valamint a minden testrész 
funkcionális alkalmazására kiterjedő játékokkal 
bővül ki.

A sikerorientáltságot, a személyes és társas tevé-
kenységek átélését elősegítő, valamint a sport- 
és olimpiatörténeti tudást bővítő ismeretek.
Az esélyegyenlőség és a fair play új elemeket je-
lent a személyiségfejlesztés szempontjából. 

A „Versenyzés” szerkezeti egységnél az alsó 
tagozatban megfogalmazottakhoz képest nincs 
tartalmi bővülés, a korábbi feladatok elmélyíté-
sének igénye és hangsúlyeltolódások állapíthatók 
meg. 

A szabályrendszerek, a híres hazai és nemzet-
közi sportolók, új versenyek és teljesítmény-
rendszerek megismerésére irányuló ismeretek. 
A sikerorientáltságot, a személyes és társas tevé-
kenységek átélését elősegítő, valamint a sport- 
és olimpiatörténeti tudást bővítő tartalmak. 
Az esélyegyenlőség és a fair play jelentik az új 
elemeket a személyiségfejlesztés szempontjából.

A „Prevenció, életvezetés és egészségfejlesztés” 
szerkezeti egységnél az alsó tagozatban meg-
fogalmazottakhoz képest nincs tartalmi bővü-
lés, a korábbi feladatok elmélyítésének igénye 
és hangsúlyeltolódások állapíthatók meg.

A primer prevenció, az edzettségi-fittségi szint 
növelése, a mozgásműveltség és a mozgáskultúra 
fejlesztését szolgáló ismeretek.

9–2. évfolyam (általános mozgásműveltség kialakítása és rekreációra-versenysportra fel-
készítő szakasz). A tudatos, rendszeres képzés feladatai az iskolai motoros aktivitás mellett 
a rekreációs tevékenység, illetve az élsport számára a tehetségesek nevelése. 

Mozgásműveltség-mozgáskultúra Ismeretek, személyiségfejlesztés 
Motoros képességfejlesztés, edzettség, fittség: 
A feladatok minőségelvű megvalósításának eszkö-
zeit konkrét sportágak jelentik. Az életkori sajátos-
ságoknak megfelelően megjelenik a minden izom-
csoportra kiterjedő sokoldalú testépítés, a gerinc- 
és ízületvédelem szabályainak betartásával.

A terhelés, az edzettség kritériumai, élettani, 
edzéselméleti jellemzői és a tervezéssel kapcso-
latos ismeretek képezik a fejlesztési feladatok 
súlypontját.

A „Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás” 
tartalmai az addig tanultak tudatos alkalmazásá-
ra, a minőségi tudás megszerzésére és a mozgás-
készségek kognitív transzferének erősítésére 
szolgálnak. Új tartalomként a külföldi és hazai 
modern sportjátékok, a táncok különböző meg-
jelenési formái és a művészeti előadás regiszt-
rálható. 

Ez az ismeretkör többrétegű. Egy része a sportági 
mozgásanyag technikai és taktikai repertoárjának 
továbbfejlesztésére, alkalmazásuk tudatosságának 
előmozdítására és új sportági rendszerek meg-
ismerésére szolgál. Más részük a testkulturális ta-
nulmányokat, a testnevelés és sport tananyagainak 
tematikus rendszerének megismerését célozza. 
A személyiségfejlesztés új eszközeit jelentik a tu-
torálás, illetve társtanítás ismeretei.
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A „Játék” tartalomkört a kooperativitást, együtt-
működést hangsúlyozó és a prevencióra, az ink-
lúzióra érzékenyítő játékok alkotják.

A tanult testnevelési és sportjátékok szabály-
rendszerének kritikai értelmezésének, közösség-, 
illetve csapatépítő funkcióinak, valamint a sze-
mélyes és társas folyamatoknak több szempontú 
ismereteit tartalmazza. 

A „Versenyzés” szerkezeti egységnél a csúcs-
teljesítmény, a diákversenyeken való részvétel 
és a versenytapasztalatok megélése kap kiemelt 
szerepet.

A sportversenyekre vonatkozó konkrét teendők, 
a versenyszituációkkal kapcsolatos érzelmi-aka-
rati tulajdonságok fejlesztését, az önmegvalósí-
tást, a teljesítmény elismerését célzó ismeretek, 
valamint a magyar és nemzetközi sport értékelési 
rendszerei.

A „Prevenció, életvezetés és egészségfejlesz-
tés” egység esetében az elnevezésben szereplő 
kulcsszavak tartalmi leképezése figyelhető 
meg: a rendszeres fizikai aktivitás hatásrend-
szerének tudatosítása, a stresszoldás a relaxá-
ciós gyakorlatok megjelenése, valamint az ide-
ális testsúly elérése és megtartása a kiemelt 
tartalom. 

Az elméleti és történeti háttérismeretek mellett 
megjelennek az egészségkultúrához kapcsolódó 
szokásrendszerek ismeretei. Központi szerepet 
kap a személyes felelősség a rendszeres fizikai 
aktivitás és a három kulcsszó által meghatározott 
feladatkör kapcsolatában. 
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Előkészítés, alapozás, prevenció

Előkészítés, alapozás 

Az előkészítés és alapozás értelmezésünk szerint egymással szorosan összefüggő feladatokat 
jelent, amelyeket a gimnasztika eszközeinek – összefoglaló néven az előkészítő gyakorla-
tok – felhasználásával valósítunk meg. Az előkészítés és alapozás magában foglalja egyrészt 
a bemelegítést, amely – leegyszerűsítve – biztosítja a sportoló, illetve tanuló általános és spe-
ciális fizikai-pszichikai felkészítését a magasabb terheléssel járó igénybevételre. 

Az előkészítés feladata az is, hogy az új mozgásos cselekvés elsajátítását különböző 
rávezető gyakorlatokkal segítse elő. 

Az alapozás feladata pedig az, hogy a gimnasztikai gyakorlatok felhasználásával biz-
tosítsa a szervezet általános fejlődését, amely a motoros képességek arányos és sokoldalú 
fejlesztése, továbbfejlesztése és a képességek színvonalának fenntartása által valósul meg 
(Erdős, 1991). 

E rövid és leegyszerűsített értelmezés csupán a téma bővebb kifejtése előtti bevezetőül 
szolgál. 

A felsorolt feladatok közül a bemelegítéssel és a motoros képességek fejlesztésével fog-
lalkozunk, mert ezekkel kapcsolatban lehet általános érvényű – így az iskolai testnevelés 
számára is fontos –, tudományos megalapozottságú megállapításokra hivatkozni. A rávezető 
gyakorlatok mindig konkrét formában, a tanulandó mozgásos cselekvésekkel összefüggésben 
valósulnak meg, ezekre vonatkozóan az egyes sportágak oktatásával foglalkozó szakirodalom 
bőséges példákkal szolgál. 

ELŐKÉSZÍTÉS

A gimnasztikáról – röviden

A gimnasztika – amely természetes és szerkesztett mozgásokból álló, szer nélkül vagy szerrel 
végzett gyakorlatsorozatként definiálható (Ozsváth, 2000) – sokoldalú felhasználhatósága 
révén szervesen kapcsolódik minden testedzési tevékenységhez. 

Magában foglalja az összes testgyakorlati ágban felhasználható előkészítő, képesség-
fejlesztő és a már megszerzett képességek megtartását, illetve a prevenciót szolgáló 
gyakorlatokat. 
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A gimnasztika feladatai

Előkészítés, bemelegítés; a mozgástanulási folyamat segítése (Erdős, 1991). 
A fizikai képességek megalapozása, továbbfejlesztése és fenntartása (Erdős, 1991).
Prevenciós feladatok megoldása.

Az előbb említett feladatokat a gimnasztika a következő eszközökkel oldja meg:

A gimnasztika mozgásanyaga

• Rendgyakorlatok: különböző állások, testfordulatok, alakzatok, mozgások zárt rend-
ben, alakzatváltozások stb. 

• Általános és sokoldalúan képző határozott formájú gyakorlatok: szabadgyakorlatok, 
szer- és kéziszergyakorlatok.

• Természetes mozgások: járások, futások, ugrások, dobások, emelések, hordások, 
küzdőgyakorlatok, mászások és függeszkedések.

• Fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok: erőgyakorlatok, gyorsasági gyakorlatok, 
állóképességi gyakorlatok, egyensúlyozást fejlesztő gyakorlatok, hajlékonyság, ízü-
leti mozgékonyságot fejlesztő gyakorlatok stb.

• Testnevelési játékok: fogó-, dobó- és futójátékok, sor- és váltóversenyek.
• Streching. 

A gimnasztikával megoldható feladatok, a gimnasztika alkalmazási területei: képességfejlesz-
tés, bemelegítés, sérülések megelőzése, pihenési folyamatok meggyorsítása (regeneráció), ta-
nulási folyamatok gyorsítása, az iskolai és civilizációs ártalmak megelőzése, ellensúlyozása, 
sérülések után a szervezet gyógyulásának elősegítése (rehabilitáció).

A gimnasztikai gyakorlatokat a következőképpen rendszerezzük

• Általánosan és sokoldalúan képző gyakorlatok.
• Speciálisan képző gyakorlatok (sportágspecifikus célgimnasztika),
 a) testre gyakorolt hatása szerint: – nyújtó hatású gyakorlatok,
  – erősítő hatású gyakorlatok,
  – keringésfokozó gyakorlatok,
  – ernyesztő, lazító gyakorlatok,
 b) testrészek szerinti felosztás: – fej- (nyak) gyakorlatok,
  – törzsgyakorlatok,
  – kargyakorlatok,
  – lábgyakorlatok,
 c) a gyakorlatok szerkezete szerint: – egyszerű gyakorlatok,
  – összetett gyakorlatok.
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A bemelegítés

Bemelegítés alatt tulajdonképpen azt a tudatosan végrehajtott, fokozatosan erősödő folya-
matot értjük, amely az egész szervezetet a pihenés állapotából fizikailag és pszichológiailag 
felkészíti a nagyobb intenzitású verseny- vagy edzésfeladat elvégzésére; ezáltal csökkenti 
a sérülés kialakulását (Harsányi, 2000).

A szerző az iskolai testnevelés és sport nyelvére a következőképpen fordította le a de-
finíciót: A bemelegítés az esetek többségében egy testnevelésóra vagy sportfoglalkozás első, 
bevezető részén belül a szervezet magasabb igénybevételének fizikai és pszichikai előkészí-
tését jelenti. (Harsányi, 1997) 

A bemelegítés feladatai, élettani hatása (Harsányi, 1997):

A) Az izom-összehúzódás sebességének növelése.
B) A munkát végző izmok tápanyag-, oxigénellátásának és az anyagcseretermékek 

elszállításának javítása.
C) Az izmok, inak nyújthatóságának fokozása.
D) Az idegek vezetőképességének elősegítése.
E) Az izomviszkozitás csökkentése, vagyis az izom belső súrlódásának csökkentése.
F) A vörösvértestek oxigénleadásának növelése.
G) Koordináció javítása.
H) Az ízületek kenőanyag (szinovia) -ellátásának fokozása.

A bemelegítés A–H pontok alatt felsorolt feladatait a következő eszközökkel hajthatjuk 
végre: 

A) Aktív bemelegítés
Aktív bemelegítésről beszélünk akkor, ha a bemelegítés feladatait a testgyakorlatok termé-
szetbeni elvégzésével oldjuk meg.

Az aktív bemelegítés gyakorlatai:
1. Lassú, majd közepes iramú ciklikus mozgások (például futás, úszás, evezés, kerék-

pározás stb.) feladatokkal és anélkül, futás szerrel vagy szer nélkül.
 (Ilyen ciklikus mozgások szerepelnek a keringési blokkban. Fontos, hogy a pulzusszám 

fokozatosan növekedjen 90 ütés/perc értéktől legalább 120 ütés/perc értékig. A bemele-
gítés nem szabad, hogy anaerob munkát jelentsen a szervezet számára.)

2. Nyújtó, erősítő hatású utánmozgásos gyakorlatok
 A nyújtásnál a fő cél az ízületi mozgáshatár megközelítése. A testrészek ízületbeli 

elmozdulása történhet aktív módon, amikor az egyén a mozgáskiterjedést a saját 
izomerejével hozza létre, vagy passzív módon, amikor az egyén a mozgás ízületi 
kiterjedését külső erő, gravitáció, sportszer, társ segítsége vagy nem az ízületet át-
hidaló izom, hanem más izomcsoport erejével éri el. 

 Aktív dinamikus nyújtásról beszélünk, ha a testrészek lendítéssel érik el az ízületi 
mozgáshatárt (például alapállásból láblendítések előre, fölfelé). 
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 Passzív dinamikus nyújtás például az, amikor társ emeli meg az alapállásban álló 
sportoló-tanuló lábát, és utánmozgásokkal lendíti az ízületi mozgáshatárig.

 A dinamikus nyújtó hatású gyakorlatokkal elsősorban az ízületek „olajozását” tudjuk 
fokozni (Derzsy, 1995).

 Az erősítő hatású testgyakorlatok során az izmok kontrakciója és elernyesztése 
hatására nő a vérellátás, illetve a kapillarizáció, emelkedik az izmok hőmérséklete 
és javul az oxigénellátás.

3. Streching
 Az ízületi mozgáshatár elérése statikus feltételek mellett történik. (Derzsy, 1995)
 Aktív statikus nyújtásról beszélünk, ha a testrészeket ízületi mozgáshatárukon tartjuk 

meg (például alapállásból lábemelés előre 2 másodpercig.)
 Passzív statikus nyújtásra példa az előző gyakorlat azzal a különbséggel, hogy a társ 

megemeli és az ízületi mozgáshatáron megtartja a sportoló lábát.
 A statikus nyújtó hatású gyakorlatok előnye lassúságukban rejlik. Lassú nyújtás ese-

tén ugyanis a miotatikus reflex eliminálódik, így nincs izomfeszülés, amely gátolná 
a nyújtás folyamatát. Ezáltal könnyebben jutunk el az ízületi mozgáshatárig.

 Mivel a stretchinget általában az ízületi mozgékonyság fejlesztésére használják, fontos 
megjegyezni, hogy bemelegítésnél, bár a gyakorlatok megegyeznek, sem intenzitásuk-
ban, sem mozgásterjedelemben nem közelíthetik meg a fejlesztő célú mozgásformákat. 
A nyújtás intenzitása bemelegítésnél ne haladja meg az izomfeszülés érzését.

4. Sportág- és/vagy versenyszám-előkészítő, rávezető és versenygyakorlatok
 Elsősorban az idegrendszer sajátos előkészítése céljából az aktív bemelegítést sport-

ág- vagy versenyszám-specifikus gyakorlatokkal célszerű befejezni. 

B) Passzív bemelegítés
A passzív bemelegítés a szervezet előkészítésének olyan formája, amikor az izom- és test-
hőmérséklet emelésére nem testgyakorlatot, hanem valamilyen más külső forrást használunk 
fel (például masszázs, meleg fürdő, besugárzás, bedörzsölés stb.).

Nagy hátránya, hogy élettani hatása messze elmarad az aktív bemelegítéstől (masszázs-
zsal a vérellátást csak duplájára, aktív bemelegítéssel azonban tízszeresére tudjuk növelni; 
azonban a bemelegítettség érzését kelti, és ezáltal megnő a sérülés veszélye.) Ezért minden-
képpen aktív bemelegítést kell használnunk kiegészítve azt passzív bemelegítéssel, mert sok 
sportolónak pszichésen sokat jelent (Csodaszer-komplexus).

C) Általános bemelegítés
Az általános bemelegítés mind az aktív, mind a passzív bemelegítést magában foglalja.

Általános bemelegítésen a szervezet minden oldalú, sokoldalú előkészítését, átmoz-
gatását értjük. Olyan gyakorlatok végzését, amelyek szorosan nem kapcsolódnak az adott 
sportághoz (Harsányi, 2000).

D) Speciális bemelegítés
A speciális bemelegítés lehet fizikai és mentális.

A fizikai bemelegítésen az adott sportág szerkezetének és dinamikájának megfelelő gyakor-
latok végrehajtását értjük. Mentális bemelegítéskor a sportoló végiggondolja versenygyakorlatát. 
(Főleg olyan sportágaknál használják, amelyben fontos a technikai végrehajtás, például szertorna.)
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Bemelegítés

Aktív PasszívKombinált 
(aktív és passzív)

Általános 
fizikai

Speciális 
fizikai mentális

1. ábra
A bemelegítés felosztása

A bemelegítés fajtái: lásd 1. ábra.

A bemelegítés alapelvei:

1. Tudatosság elve. 
2. Rendszeresség elve.
3. Fokozatosság elve.
4. Szokássá válás elve.
5. Folyamatosság elve.
6. Egész szervezetre hatás elve.

A bemelegítést szolgáló gyakorlatsor az egész szervezetre hatást gyakorol, szem előtt 
tartva a fokozatosság és folyamatosság elvét.

A fokozatosság elvénél két szempont domináljon:
• könnyebb gyakorlattól haladjunk a nehezebb felé,
• az egyszerűbbtől az összetettebb, bonyolultabb felé.

A bemelegítés összeállításának szempontjai, meghatározó tényezők

A bemelegítés feladatai című részben összefoglaltuk azokat a hatásokat, amelyeket a bemelegítés 
vált ki a szervezetből. Ezután a bemelegítés eszközei című részben felsoroltuk azokat a gyakorlat-
csoportokat, amelyekkel a kívánt élettani hatások elérhetők (például az ízületi szinóviát legjobban 
a dinamikus nyújtó hatású gyakorlatok, a légzés-vérkeringést legjobban a különböző ciklikus 
mozgások, szökdelések fokozzák).

Most a feladatok és eszközök összefüggésében nézzük meg, melyek azok a tényezők, 
amelyek meghatározzák a bemelegítés gyakorlatanyagát, időtartamát és intenzitását.

A bemelegítésre az edzés, a testnevelésóra, illetve sportfoglalkozás bevezető részében kerül 
sor, minden esetben a fő résznek alárendelve. Azt, hogy a szervezet mely részét (izomzat, lég-
zés-keringés szervrendszere) kell jobban előkészíteni, tulajdonképpen az edzés, a tanóra, illetve 
sportfoglalkozás fő feladatai határozzák meg.

Az edzéstudomány ismeretanyagából a következő megállapítások foglalják össze a leg-
fontosabb tudnivalókat:
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Knebel (1985) szerint az erőfejlesztő edzés előtt elegendő az igénybe veendő izomcso-
portok könnyűtől közepesig terjedő erőgyakorlatokkal való foglalkoztatása, majd mind 
az agonista, mind az antagonista izmok nyújtása.
Egyes sportágaknál, ahol nem a kezdet kezdetén dől el a teljesítmény (például egyes labda-
játékoknál, vívásnál, hosszútávfutóknál), nem tartják fontosnak az intenzív bemelegítést. 
Azt, hogy kinek mi az intenzív, az egyén edzettségi állapota határozza meg.
Általában a bemelegítés intenzitása akkor a legoptimálisabb, ha a sportoló maximális 
teljesítőképességének 50-70%-a között helyezkedik el (Keul és mtsai, 1983). Ez azt 
jelenti, hogy az anaerob küszöböt, amely után savas anyagcseretermékek keletkeznek, 
nem szabad átlépni. 
Az intenzitás mellett a bemelegítés másik fontos tényezője az időtartam. A verseny-
sportban a bemelegítés időtartama 10 perc és 2 óra között ingadozik (természetesen 
ez nem végig aktív bemelegítés). A legtöbb szakértő úgy találta, hogy a 10-40 perces 
bemelegítési időtartam megfelelő. Ezen belül sok tényező befolyásolja az időtartamot. 
Ezek a következők:

• kor: a fiatalabbak rövidebb bemelegítést igényelnek, mint a felnőttek,
• napszak: délelőtt a teljesítménymaximum eléréséhez hosszabb bemelegítés 

szükséges, mint délután, 
• időjárás: hideg, nyirkos időben hosszabb bemelegítés szükséges, mint száraz 

melegben,
• sportág: hosszú idejű állóképességi verseny előtt alacsonyabb izomhőmérséklet 

is elegendő, mint gyorsasági vagy gyorserősportágban,
• individuum: vannak lassan és gyorsan „rajtrakész” típusú egyének. A lassúaknak 

hosszabb bemelegítés szükséges, mint a gyorsaknak,
• verseny: versenyek előtt általában rövidebb ideig tartó és kevésbé intenzív be-

melegítés elégséges a rajtláz miatt.

Ha a bemelegítés és a verseny között hosszabb szünet van, fontos a test melegen tartása. 
Amennyiben ez az idő több, mint 40-45 perc, akkor bár ez energiaveszteséggel jár, a sé-
rülés elkerülése végett a bemelegítés megismétlése szükséges. (Csökkentett időtartammal 
és intenzitással.)

A bemelegítés szerkezeti felépítése

Nagy általánosságban megállapítható, hogy a bemelegítés az alábbi három gyakorlatsorozatot 
magában foglaló klasszikus fázisból áll.

1. Keringésfokozó blokk.
2. Nyújtó hatású blokk.
3. Erősítő hatású blokk.

Az, hogy ezek a fázisok milyen sorrendben kövessék egymást, az előzőekben elmondottakból 
kiderül. Nem lehet kijelenteni, hogy egy meghatározott bemelegítési módszer a leghatéko-
nyabb. Az elmúlt években sokan próbálkoztak (természetesen tudományos alapokra támasz-
kodva) ilyen módszerek kidolgozásával.
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Schmidt (1994) szerint ez a helyes gyakorlatsorrend a következő.
1. Stretching PNF vagy postizometriás relaxációs technikával. 
2. Erőgyakorlatok.
3. Utánmozgásos nyújtás.
4. Bemelegítő futás (keringési blokk).
5. Sportágspecifikus mozgások.

Magyarországon a legújabb kutatások szerint (Derzsy, 1995) a gyakorlatsorozatok 
sorrendje a következő:

1. Mérsékelt nyújtó hatású blokk 
Alkalmazkodjon a külső körülményekhez. Hideg, zimankós időben, szabadtéri fog-

lalkozásoknál alkalmazzuk. Meleg, nyári időben, ha a tanulók a sportfoglalkozás előtt már 
több irányú mozgást végeztek, elhagyható. Minimális intenzitású fellazító és ernyesztő 
mozgások képezik a gyakorlatok többségét. 

2. Keringésfokozó blokk
Gyakorlatanyagát tekintve megegyezik a „Bemelegítés eszközei” részben leírt cikli-

kus mozgásokkal (járások, futások, szökdelések). Fő cél a pulzus 90-100 ütem/perc szintre 
hozása, megindítani a keringés szervrendszerének fokozott működését.

3. Nyújtó hatású blokk
Mozgásanyagát tekintve a bemelegítés eszközei részben a már említett stretchinget 

és dinamikus nyújtó gyakorlatokat tartalmaznak. Fő cél az ízületi mozgáshatár megköze-
lítése.

4. Keringésfokozó blokk
Magasabb intenzitású, mint az előző keringésfokozó blokk. Fő cél a pulzus 100-110 

ütés/perc szintre való felhozása.

5. Erősítő hatású blokk
Fő cél a nagy izomcsoportok kontrakciója és elernyesztése révén a már ismert élettani 

hatás kiváltása. 

6. Keringésfokozó blokk
A legintenzívebb keringésfokozó blokk. A mozgásanyag változatlan (csak nagyobb 

intenzitású). Fő cél a pulzus legalább 120 ütés/percre való felemelése.

Módszertani javaslatok és példák az iskolai testnevelésben alkalmazott 
bemelegítéshez

• A bemelegítés (előkészítés) első fázisában, az ún. keringési blokkban az alapvető 
mozgáskészségek közül a járásoknak, futásoknak, szökdeléseknek van kiemelt szere-
pük. A tanulók érdeklődésének felkeltése, aktivitásuk biztosítása érdekében töreked-
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jünk a változatos, játékos formák kiválasztására. Teremben a szokásos körben futást 
esetenként különféle szerek kerülésével és felhasználásával tegyük érdekesebbé.

• A padok vagy tornaszerek felhasználását az is indokolhatja a futásnál, ha utána 
a bemelegítés (és a képességfejlesztés) vagy az óra fő részének megvalósítása azok 
felhasználásával történik.

• Teremben a zenére végzett futások csökkentik a monotónia érzését, és még a ritmus-
érzék fejélesztéséhez is hozzájárulnak. 

• Szabadban a bemelegítő futások módjait a tornaudvar lehetőségeihez, illetve a kör-
nyezet adottságaihoz igazíthatjuk. 

• A bemelegítés eleji keringésfokozás a különböző fogójátékokkal is megoldható. Bár 
ez a korosztály probléma nélkül végezhet már a bemelegítés kezdetén is gyors futáso-
kat, mégis javasolt a játék/ok előtti bemelegítő futás, könnyű feladatokkal (Kerezsi, 
1993).

• Amennyiben játékokkal váltjuk ki az óra eleji futást, óvakodjunk a hirtelen és túlzott 
terheléstől. A fogójátékoknál (eszközökkel vagy anélkül) ennek a követelménynek 
a szabályok és a játék körülményeinek változtatásával tudunk eleget tenni. 

 Pl: „Fogójátékok”: viszonylag kis területen több fogóval; a fogók gyakori cseréjé-
vel; labdás fogók több labdával és kiegészítő feladatokkal; fogójátékok különböző 
kiszabadítási módokkal (terpeszfogó).

 „Fogyasztó” játékok különböző variációval: rövid pihenő vagy egy egyszerű ki-
egészítő feladat elvégzése után állnak vissza a játékba a kiütöttek stb.

 Úgy szervezzük meg a fogójátékot, hogy a rövid pihenők biztosítsák a túlzott terhelés 
elkerülését.

• A futások és a szökdelések kéziszerrel is végrehajthatók. Elsősorban az ugrókötélre 
gondolunk, amelyet az óra fő feladatának előkészítése, illetve egyéb célok elérése 
indokol. Az ugrókötél a bemelegítés (általános és speciális) egészében jól haszno-
sítható.

• A bemelegítésre kellő időtartamot (és megfelelő intenzitást is) kell biztosítani. A ke-
ringés fokozására szolgáló futások, illetve futásokat magukba foglaló mozgásformák 
kb. 3-5 percet igényelnek (Lobsinger-Brugger–Schmid, 2000). 

• A nyújtó hatású gyakorlatok formái közül ebben az életkorban az utánmozgásos 
gyakorlatok a megfelelők [Grosser és mtsai (1985) szerint a gyermekeknél, ser-
dülőknél és ifjúsági korúaknál a nyújtás 75%-ban utánmozgásos, és csak 25%-ban 
álljon strechinggyakorlatokból].

• A bemelegítő gyakorlatok ún. erősítő blokk részének nem lehet célja a komolyabb 
erősítés. Ebben a blokkban elsősorban az izmok és izomcsoportok vérellátásának fo-
kozásáról és oxigénellátásuk növeléséről, valamint a törzsizomzat arányos fejleszté-
séhez való hozzájárulásról van szó. Bár a bemelegítés a fő résznek és vele kapcsolat-
ban a körülményeknek is alá van rendelve, lehetőség szerint minden bemelegítésnél 
kerüljön sor a has- és a hátizomzat erősítésére, még szabadtéri körülmények között 
is. (Ha az időjárás ebben nem jelent akadályt.) A hasizomzat erősítésénél funkcionális 
gyakorlatokat alkalmazzunk! Az erősítésre ebben a korban a dinamikus gyakorla-
tokat használjuk fel, mert a szükséges intenzitás biztosítása mellett a koordináció 
fejlesztését is szolgálják.
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• Az izomzati kiegyensúlyozottság megteremtését már a bemelegítés gyakorlatai 
is segítsék elő. Ez vonatkozik a különböző izomcsoportok arányos erősítésére, 
illetve nyújtására. 

• Minden gyakorlatot végeztessünk el mindkét oldalra – ez az arányos fejlesztést 
és a kétoldali képzést szolgálja. 

• A bemelegítésnél (is) fontos, hogy kiküszöböljük a felesleges állásidőt. Ezért olyan 
gyakorlatokat alkalmazzunk, amelyek egyszerűek vagy könnyen megtanulhatók. 
A gimnasztikai gyakorlatokkal is fejlesztjük a tanulók mozgásműveltségét, így 
időről időre a tanulók életkorának megfelelő új és nehezebb gyakorlatokat is taní-
tunk, de a tevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében egy órán több új 
(és főleg nehéz, új) gyakorlat megtanítására ne kerüljön sor.

• Minden testnevelésóra az oktatási folyamat meghatározott láncszemét képezi. 
Az előkészítő gyakorlatok összeállításánál tehát nemcsak az adott óra fő didaktikai 
feladatai, hanem az elkövetkező órák oktatási céljai is szerepet játszhatnak. Így 
például a különböző ugrások (el- és felugrások) elsajátítását előkészíthetik az olyan 
gyakorlatsorok, amelyekben különböző szökdeléseket, szökdelésvariációkat kell 
a tanulóknak végrehajtani. Ez történhet ugrókötéllel is (mint már utaltunk rá). 
Ebben az esetben a szükséges bemelegítő ingereken túl fejleszteni tudjuk az ugró-
ügyességet, a láb dinamikus erejét, a koordinációs képességeket. A példához ha-
sonlóan többféle célt szolgálhatnak a különböző szereken és kéziszerekkel végzett 
gyakorlatok (padgyakorlatok, bordásfalgyakorlatok, tömöttlabda-gyakorlatok).

• Az iskolai testnevelés keretein belül az általános és sokoldalú előkészítés, vala-
mint a speciális bemelegítés (célgimnasztika) szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 
A hármas óraszerkezet nagyjából meghatározza az egyes órarészekre fordítható 
időt. Bár az óra konkrét időbeosztása az aktuális feladattól függ, de az előkészítő 
órarészre maximálisan 15-20 perc fordítható. Ebben az időkeretben kell az általá-
nos és a szükséges speciális bemelegítést összehangolni.

• A bemelegítő gyakorlatok vezetésének módszerei jól ismertek a testnevelő kollé-
gák előtt. Ezért ezekkel kapcsolatban csak annyit jegyzünk meg, hogy olyan mód-
szert alkalmazzunk, amely a gördülékeny gyakorlatvégzést elősegíti. A bemutatás 
szerepe ebben az életkorban még hangsúlyos, főként új gyakorlat esetén. A hiba-
javítástól nem lehet eltekinteni, még akkor sem, ha ez időfecsérlésnek is tűnik. 
Az alapformák pontos végrehajtása biztosítja a gyakorlat által kiváltható hatásokat. 
Ha lehet, gyakorlatvégzés közben történjen meg a hibajavítás, csak a típushibák 
esetén indokolt a gyakorlás leállítása. A gyakorlatvezetési módszerek között a 7–8. 
osztálynál már jó hatásfokkal alkalmazható a folyamatos gyakorlatvezetés, amely 
elsősorban utánzást kíván a tanulóktól. A módszer alkalmazásának feltétele a tanu-
lók megfelelő képzettsége, amelyet precíz, szakszerű gimnasztikavezetéssel lehet 
megalapozni.

• Ha életkorunk és egészségi állapotunk engedi, akkor kapcsolódjunk be aktívan 
is a bemelegítésbe, legyen az játék, futás vagy szabadgyakorlat. A tanári példa 
ösztönzőleg hat a tanulók munkájára. 

• Nagyon hatásos és élménynyújtó a tanulók számára a zenére történő bemelegítés. 
Főként a lányok testnevelésében van ennek létjogosultsága. Az alkalmazás felté-
telei megegyeznek a folyamatos gimnasztikavezetésnél elmondottakkal. 
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• A tanulókat is vonjuk be a bemelegítés vezetésébe. Önállóan összeállított gyakor-
latsorok vezénylésére, zenére vagy anélkül végzett folyamatos gyakorlatvezetésre 
sok tanuló örömmel vállalkozik, és a többiekre is jó hatást gyakorol.

• Az optimális terhelésre már utaltunk az óra eleji futásokkal, játékokkal kapcso-
latban. A terhelés pontos mértékére nem lehet receptet adni, a testnevelő tanár 
gyakorlatára, tapasztalatára van bízva ennek eldöntése. Vannak olyan csalhatatlan 
jelek, amelyekből a testnevelő tanár következtetni tud a terhelés fokára (a fáradt-
ság jelei: a koordináció megbomlik, a tanulók arcszíne, arckifejezése megváltozik, 
légzésük elnehezül, kedélyük romlik stb.).

• A testnevelésórán a bemelegítés intenzitását befolyásoló főbb szempontok: az óra fő 
részét képező feladat természete, az időjárási viszonyok, a testnevelésóra napi óra-
rendben elfoglalt helye, a tanulók aktuális fizikai, illetve pszichés állapota. 

• A bemelegítést legcélszerűbben az osztályfoglalkozási formákban lehet megvaló-
sítani. A bemelegítés eszköztartalmától függően ez lehet együttes vagy csoporton-
kénti osztályfoglalkoztatás. Az együttes osztályfoglalkoztatás jó időkihasználást, 
a terhelés megfelelő adagolását teszi lehetővé.

 Csoportonkénti osztályfoglalkozás akkor indokolt, ha nem áll megfelelő mennyi-
ségű szer vagy kéziszer rendelkezésünkre. 

• Amennyiben szereket, illetve kéziszereket használunk fel a bemelegítésnél, aján-
latos már az órakezdésre előkészíteni azokat a tanóra 45 percének jó kihasználása 
végett. (Az előkészítés és az elrakodás feladatából a gyermekek is vegyék ki a ré-
szüket. Erre is meg kell tanítani, hozzá kell szoktatni őket az eredményes közös 
munka érdekében.)

• Fontos, hogy a testnevelésóra jó hangulatú legyen már a bemelegítésnél is, de szük-
ség van a munkafegyelemre is. A két feltételt összhangba kell hozni. Nem biztos, 
hogy (biztos, hogy nem) célszerű az olyan játékos bemelegítés, amely túlságosan 
„feldobja” a tanulókat, főként, ha még igazából nem szokott egymáshoz a tanár 
és az osztály. Az osztály összetétele és munkához való viszonya alapján tud a tanár 
helyes döntéseket hozni. 

• A felső tagozaton már megkezdhetjük a tanulók testkulturális elméleti felkészítését 
a bemelegítéssel kapcsolatos alapvető ismeretek átadásával is. Tudatosítani kell a ta-
nulókkal a bemelegítés szükségességét. A gyakorlatok összeállításának legfontosabb 
szempontjait, a helyesen végrehajtott gyakorlatok fontosságát, az egyes izomcsopor-
tok erősítésére alkalmas gyakorlatokat stb. Mindig tudniuk kell, hogy milyen céllal 
történik a bemelegítés stb. Arról van szó, hogy amit csináltatunk a gyerekekkel, azt 
tudatosítjuk a tanulókkal, életkoruknak megfelelő ismeretekkel és szaknyelvi termi-
nológiával. Ez a tanári tevékenység a mindennapi munka része kell legyen, de lehet 
egy-egy óra kiemelt feladata az átlagosnál több időráfordítással. 

• A bemelegítés elveit mindig tartsuk szem előtt (tudatosság, rendszeresség, foko-
zatosság, szokássá válás, folyamatosság, egész szervezetre való hatás).

• Az óra előkészítő részében, így a bemelegítésben is helyet kapnak az ún. preven-
ciós gyakorlatok. Ezekről a Prevenció – megelőzés című fejezetben szólunk.



39Előkészítés, alapozás, prevenció

Példák bemelegítésre

2. ábra
Általános bemelegítés 5–6. osztályosok részére
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3. ábra
Általános bemelegítés 7–8. osztályosok részére
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4. ábra
Bemelegítés atlétikában magasugrás lépőtechnikához 5–6. osztályosok részére
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5. ábra
Bemelegítés atlétikában magasugrás lépőtechnikához 5–6. osztályosok részére



43Előkészítés, alapozás, prevenció

6. ábra
Bemelegítés tornában a függőszerek oktatásához 7–8. osztályosok részére
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7. ábra
Bemelegítés röplabdázásban a leütés oktatásához 7–8. osztályosok részére
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8. ábra 
Bemelegítés kosárlabdázásban, labdavezetés irányváltoztatással oktatásához 5–6. osztályosok részére
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ALAPOZÁS – a motoros képességek fejlesztése, továbbfejlesztése és fenntartása 

A testnevelés tanításának egyik fontos feladata a tanulók motoros képességeinek fejleszté-
se, mert „ezek a képességek a mindennapi életben előforduló tevékenységekben, munka- 
és sportmozgásokban döntő szerepet játszanak” (Nádori, 1985).

„A motoros képességek valamely meghatározott mozgásos cselekvés (teljesítmény) 
végrehajtásának feltételeként foghatók fel, amelyek visszavezethetők a születéskor gene-
tikailag meghatározott és a fejlődés során szerzett, tanulás útján elsajátított összetevőkre” 
(Báthory, 1991).

Harsányi (2000) szerint a motoros képességek szinonimái: sportmotoros tulajdonságok, 
alapvető mozgástulajdonságok, mozgásképességek, motoros igénybevételi formák. A sport 
(motoros) képességek kifejezést használjuk akkor, amikor a mozgásos cselekvéseket vala-
mely sporttevékenység megvalósításánál alkalmazzák. 

A szakirodalomban a motoros képességek különféle felosztásával találkozhatunk.
Harsányi (2000) szerint a motoros képességek a koordinációs és a kondicionális ké-

pességekre csoportosíthatók. Ebben a felosztásban a hajlékonyság (szinonimái: flexibilitás, 
ízületi mozgékonyság, elaszticitás, ízületi lazaság, nyúlékonyság) a kondicionális képessé-
gek közé tartozik. 

Nádori (1991) szerint a módszertani irodalom három csoportba sorolja a motoros ké-
pességeket:

• kondicionális képességek,
• koordinációs képességek, 
• hajlékonyság.

De vannak szakemberek, akik a hajlékonyságot külön kondicionális-koordinációs ké-
pességekhez tartozónak tartják (Széchenyi, 1991).

Mindenfajta felosztás elfogadható, hiszen a motoros képességek a valóságban szoros 
és többszörös kölcsönhatásban nyilvánulnak meg (Harsányi, 2000).

Kondicionális képességek 

Kondicionális képességeknek nevezzük a sportteljesítmény feltételeként szereplő testi ké-
pességek azon csoportját, amelyekbe elsősorban az erő, a gyorsaság és az állóképesség 
tartozik (Nádori, 1991). 

Az egyes kondicionális képességek elkülönítése csak didaktikai célokat szolgál, mert 
a valóságban az egyes képességek egymással és egy képességfajtán belül is kölcsönhatásban 
jelentkeznek. 

A három dimenzió (erő, gyorsaság, állóképesség) közötti optimális kölcsönviszonyra, 
valamint a sportági sajátosságokra való tekintettel (ebben az időtartam játszik fontos szerepet) 
a következő speciális (komplex) kondicionális képességek különböztethetők meg (Nádori, 
1991): lásd 1. táblázat.
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A kondicionális képességek fejlesztésének céljai:
• a munkabírás növelése,
• a regenerációs időtartam lerövidítése,
• az energiaraktárak feltöltésének elősegítése,
• az ideg-izom működés javítása,
• az alapvető mozgáskészségek, sportági és képességfejlesztő technikák végrehajtási 

feltételeinek biztosítása.

1. táblázat
Alapvető és speciális kondicionális képességek

2. táblázat
A kondicionális képességfejlesztés életkori meghatározása

Forrás: Karácsony, 2000
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A kondicionális képességfejlesztés életkori meghatározását lásd a 2. táblázatban. 

Koordinációs képességek

Azok a motoros tulajdonságok, amelyek egymással és a kondicionális képességekkel szoros 
összefüggésben elsősorban a mozgások végrehajtásának célszerű szabályozását segítik elő 
(Harsányi, 2000). 

Fajtái:
• Gyorskoordinációs képesség.
• Egyensúlyérzékelés.
• Mozgásátállítás.
• Téri tájékozódóképesség.
• Kinesztetikus differenciálóképesség.
• Reagálóképesség.
• Ritmusérzék.

A koordinációs képességek fejlesztésének céljai (Harsányi, 2000):
• Az érzékelési, megismerési, emlékező és pszichotoros működés fejlesztése.
• Az alapvető mozgásszabályozó képességek tökéletesítése.
• Az alapvető mozgáskészségek (mászás, járás, futás, ugrás, dobás, elkapás, emelés, 

hordás stb.) kialakításával sokrétű mozgástapasztalat megszerzése.
• A sportági és kondicionális képességfejlesztő technikák elsajátításának, alkalmazá-

sának előkészítése.

A szakemberek abban egyetértenek, hogy a koordinációs képességek fejlesztésének 
legérzékenyebb időszaka 7–14 év közé tehető. 

A koordinációs képességek fejlesztésének életkori sajátosságait a 3. táblázat tartal-
mazza.

3. táblázat
A koordinációs képességek fejlesztésének szenzitív szakaszai

Forrás: Harsányi, 2000
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Ízületi mozgékonyság, hajlékonyság 

Az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy mozgásainkat egy adott ízületnél nagy mozgás-
terjedelemmel végezhessük, és az izmok, valamint a velük szoros kapcsolatban álló kötő-
szövetek optimálisan nyúlékonyak legyenek. 

Az ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztésének céljai (Harsányi, 2000):
• A lerövidülésre hajlamos izmok nyújtásával – a megfelelő izmok erősítése mel-

lett – megakadályozza az izom-ízületi egyensúlyzavar kialakulását és az ebből 
fakadó áttételes ártalmak bekövetkezését. Hangsúlyozni kell, hogy az izom-ízületi 
egyensúlyzavar helyreállítása egyedül a lerövidülésre hajlamos izmok nyújtásával 
nem oldható meg. Ehhez szükség van a meggyengült izmok erősítésére is. 

• Elkerülhetők a lerövidült izomzat túlterheléséből adódó sérülések, például a lábikra-
izmok lerövidüléséből adódó részleges és teljes Achilles-ín-szakadás.

Karácsony (2000) az izmok nyújtását meghatározó célokat a 4. táblázatban foglalta 
össze.

4. táblázat
Az izomnyújtást meghatározó célok

Forrás: Karácsony, 2000

Ízületi mozgékonyság fejlesztésének életkori sajátosságai:
• a passzív hajlékonyság már az első életévektől fejleszthető,
• az aktív hajlékonyság szenzitív időszaka lányoknál 8–12, a fiúknál 9–13 éves korra tehető. 
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A motoros képességek fejlesztése és az iskolai testnevelés

Az iskolai testnevelés egyik célja és egyben feladata is a tanulók motoros képességei-
nek fejlesztése. A motoros képességek fejlesztésének jelentőségét nemcsak a motorikus 
teljesítménnyel való szoros kapcsolata húzza alá, hanem a szervezet általános fejlődésé-
nek elősegítésében játszott szerepe is. Az alsó és felső tagozatos iskolai testnevelésben 
a képességfejlesztéssel kapcsolatos elvárások és feladatok rangsorában ez utóbbi funkció 
áll az első helyen. Erre a fontos összefüggésre kívánja felhívni a figyelmet a kerettanterv 
alapozás néven megjelölt feladatköre. „Az iskolai tanulók fejlődését kedvezően befolyásol-
hatjuk a megfelelő erő-, gyorsasági, állóképességi és koordinációs képességeket fejlesztő 
gyakorlatokkal” (Erdős, 1991). 

A sokoldalú fejlesztés az iskolai testnevelés központi feladata, de a különböző 
sportági tartalmak tanulásával összefüggésben a speciális fejlesztés is egyre nagyobb 
hangsúlyt kap. 

Fontos azonban azt megjegyezni, hogy hatékony kondicionális képességfejlesztés 
a testnevelésórákon túl még legalább további 2-3 sportfoglalkozás esetén valósulhat meg. 
Ez a közismert tény is aláhúzza a mindennapos testnevelés szükségességét.

A képességfejlesztés (lehetséges) alapelvei az iskolai testnevelésben
a) A képességfejlesztésnél figyelembe kell venni a testi képességek fejlődésének érzékeny 
fázisait. (Az érzékeny időszakokról Nádori, 1985 alapján.) 

Az élettani, a fejlődéslélektani kutatási eredmények, valamint a gyakorlatban tevékenykedő 
szakemberek véleménye szerint a motoros képességek fejlesztésének esélye, hatékonysága 
az életkortól függően változó. Ez azt jelenti, „hogy egy meghatározott – két-három éves 
időtartamot átfogó – életkori szakaszban jobb az edzés hatékonysága, mint más életkori pe-
riódusban. Az edzés hatékonysága egyrészt életkortól függően változik, másrészt az egyes 
kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésének hatékony periódusai képességtől 
függően változók. Nem azonos hatékonysággal fejleszthetők tehát a különböző képességek 
az adott életkori periódusban.” (Nádori, 1985)

Ezt a képesség fejleszthetősége szempontjából kivételezett időszakot nevezik érzé-
keny időszaknak. 

A képesség az adott időszakban nemcsak a fejlesztő hatásokra reagál, ebben az eset-
ben kedvezően, hanem azok elmaradására is. Ha nem élünk az adott időszak adta lehetősé-
gekkel, a képesség fejlődése megtorpanhat, és helyrehozhatatlan hibák következhetnek be. 
Az érzékeny időszakok létezésével számolni kell, de azt is el kell fogadni, hogy az adott 
időszak előtt és után is szükség van az adott képesség fejlesztésére. (Bár csekélyebb a fej-
lődés, és inkább a képesség megtartását teszi lehetővé.) 

Az érzékeny időszakok létezésére egyértelmű bizonyítékok nincsenek, elsősorban 
hipotetikus jelentőségű tételekkel állunk szemben. Valószínűségüket pedagógiai, me-
todikai és gyakorlati tapasztalatok támasztják alá, és ezért indokolt figyelembevételük 
a gyakorlati munka során.

(A motoros képességek tárgyalásánál táblázatok foglalják össze az adott képességgel 
kapcsolatban meghatározható érzékeny időszakokat.)
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b) A motoros képességek fejlesztése az iskolai testnevelésben a készségtanulással össz-
hangban valósulhat meg. A készség- és a képességfejlesztés célja és eszköze is a motoros 
cselekvéstanulásnak.

Az iskolai testnevelésben a képességfejlesztéssel kapcsolatban – az edzéselmélet eredmé-
nyeire támaszkodva – sajátos álláspontot kell kialakítani.

Az iskolai testnevelés célja a tanulók személyiségfejlesztése, amely az egészséges 
testi fejlődés biztosítását, az általános mozgás-, játék- és sportműveltség kialakítását, a test-
nevelés és sport iránti pozitív viszonyulás megalapozását foglalja magában. Az oktatási-
nevelési célok helyes értelmezése megadja a képességfejlesztéssel kapcsolatos szemlélet 
alapjait. A testnevelés keretei között a motoros képességek fejlesztése a mozgáskészségek 
kialakításával összhangban történik. 

A felső tagozatos testnevelési tantervek olyan sporttechnikák oktatását írják elő, 
illetve olyan sporttechnikák oktatását teszik lehetővé, amelyekhez a tervszerűen és szak-
szerűen felépített alsó tagozatos testnevelés, valamint a biológiai érés megteremtik 
a motoros képességbeli alapokat. A feldolgozásra kerülő technikák tanulása, gyakorlása, 
illetve alkalmazása – az oktatási folyamat különböző fázisai – a tanulás feltételét jelentő 
képességek továbbfejlesztését is biztosítják. Tehát az adott képességek nemcsak feltéte-
lei, hanem egyben eredményei is az oktatási folyamatnak. Leegyszerűsítve a kérdést úgy 
fogalmazhatnánk, hogy a mozgás-, játék- és sportműveltséget gazdagító technikai képzés 
megteremti a koordinációs képességek, a tanulási folyamatban biztosított terhelés pedig 
a kondicionális képességek fejlesztésének feltételeit.

Az óra fő részében feldolgozásra kerülő tanítási tartalmakhoz természetszerűleg kap-
csolódik az óra előkészítő része. Ez a kapcsolat az általános és speciális bemelegítésben, 
a mozgástanulás előkészítésében (előkészítő és rávezető gyakorlatok) és a képességek 
általános és speciális fejlesztésében is realizálódik. (Az általános képességfejlesztésnél 
a különböző szabad- és kéziszergyakorlatokat, természetes mozgások és sportjátékok sok-
oldalú képzést elősegítő gyakorlatait, míg a speciális képességfejlesztésnél az előbb említett 
mozgásformákból az adott sportágra jellemző gyakorlatokat – a sportági technika egy-egy 
elemét vagy annak részmozdulatát, illetve a sportágra jellemző izomcsoportokat az adott 
versenygyakorlathoz hasonló erőkifejtési módra késztető gyakorlatait – használjuk.)

Az órák egymáshoz szervesen kapcsolódó láncolatából áll a testnevelés szűkebb 
és tágabb értelemben vett oktatási folyamata. Ha ezt a folyamatot szakszerűen tervezik 
meg, és természetesen irányítják, illetve szabályozzák is, akkor a képesség- és a készség-
fejlesztés egymással összhangban valósul meg. 

Az előbb elmondottaknak nem mond az ellent, hogy az éves oktatási folyamatban 
szükségszerűen jelentkeznek homogén órák, amelyeknek a képességfejlesztés a tárgya 
és a feladata. 

Az év kezdésekor egyértelműen szükség van alapozó órákra, amelyeken a kondicio-
nális képességek alapozására helyezzük a hangsúlyt. Évszakváltáskor, amikor is az előző 
időszaktól eltérő oktatási tartalmak tanítása következik, szintén tartunk ún. képesség-
fejlesztő órákat. Például az őszi időszak után a tornaanyag oktatása előtt a tornához 
szükséges kondicionális és koordinációs képességek előkészítésére szánunk néhány órát. 
(Képességfejlesztésről tulajdonképpen egyik esetben sem lehet szó, mert a rendelkezésre 
álló néhány óra semmiképpen sem indít be a képesség fejlődéséhez szükséges alkalmaz-
kodási folyamatokat.) 
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Gyakran előfordul az is, hogy a felmérő órákon fény derül a tanulók képességbeli 
és készségbeli hiányosságaira. (Általában ezek együtt járnak.) Ebben az esetben is megfelelő 
időt kell biztosítani a képességek előkészítésére, a hiányzó tudás pótlására – ez a további 
munka alapfeltétele. 

A kizárólag képességfejlesztésre szánt órák mellett a már említett előkészítő órarészek-
ben olyan több órán visszatérő fejlesztő feladatokat is megvalósítunk, amelyek nemcsak 
az adott óra fő részéhez kapcsolódnak, hanem az elkövetkező órákon elvégzendő feladatokra 
is előkészületet jelentenek. Ebben az esetben edzés típusú előkészítő órarészről beszélünk. 

Összefoglalva: Az iskolai testnevelés keretén belül a képességek alapozása és fejlesz-
tése egyrészt önálló órákon, másrészt órarészek és főként a tanulás szerves részeként megy 
végbe. Az önálló órák és órarészek képességfejlesztő feladatai az oktatási folyamat aktuális 
tartalmaihoz kapcsolódnak vagy közvetlenül, vagy pedig egy meghatározott időszakon ke-
resztül szisztematikusan előkészítve azt. 

Az eszközöket illetően az a véleményünk, hogy ebben az életkorban, lehetőség szerint, 
a játékos formában megvalósuló képességfejlesztés lehetőségeivel kívánatos élni.

c) Módszertani megfontolások a képességfejlesztéshez 
• Az izomtömeg-gyarapodással járó maximális erő fejlesztése nem az általános isko-

lai testnevelés feladata, a gyorserő fejlesztésére, illetve a sokoldalú képzésre kell 
a hangsúlyt fektetni. 

• Az erőgyakorlatoknál az ellenállást elsősorban a tanulók testsúlya képezze.
• A kéziszerek közül felhasználható az 1-2 kg-os kézisúlyzó, homokzsák és a kis súlyú 

tömött labda. A szer súlyát a tanulók életkorához és neméhez igazítsuk. 
• A kéziszerrel történő gyakorlásnak sajátos feltételei vannak, amelyeket a testnevelő 

tanárok jól ismernek. Ezért csak címszavakban utalunk a legfontosabb körülményekre: 
a foglalkoztatási forma megválasztása, a szerek felvételének módja, illetve hordmódja, 
a tanulók egymástól való megfelelő távolságának kialakítása stb. Amennyiben tömött 
labdával való dobásokat gyakorolnak a tanulók, akkor bizonyos gyakorlatoknál aján-
lott jelre és egy oldalról végezni a dobást. Például háttal állva a fejük fölött dobják át 
a tanulók a tömött labdát. Ezeknél a gyakorlatoknál is jó hatásfokkal lehet alkalmazni 
a versenyszerű végrehajtást. 

• Az erő-állóképesség és a gyorsasági állóképesség fejlesztésére az ugróiskolai gyakor-
latok, a sorozatugrások, különböző szökdelő- és ugrófeladatok, valamint a sorozatban 
történő tömöttlabda-gyakorlatok szolgálnak. Az érvényben lévő tantervek és kézi-
könyvek bőséges példákkal állnak a testnevelő tanárok rendelkezésére. A kéziszerek 
közül az ugrókötél a komplex képességfejlesztést teszi lehetővé – erőfejlesztést 
és a koordinációs képességek fejlesztését. 

• A függésben és támaszban végrehajtott erőgyakorlatokhoz felhasználhatók az is-
kola szeradottságai: zsámolyok, padok, bordásfal, gyűrű, nyújtó, korlát, kötél, 
tornabot, KTK-szerek stb. A torna gyakorlatában szereplő elemek gyakorlása 
szintén jól szolgálja a kívánt célt. (Talajgyakorlati elemek, szekrényugrások, 
gyűrű gyakorlatok.) 

• Az emelések és hordások a társak emelését és hordását jelentik. A 10–14 éves tanulók 
esetében ezeket a gyakorlatokat csoportosan javasolt végrehajtani, azaz több tanuló 
emelje és hordja a „súlyt képező” társat.
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• Az erőgyakorlatok jelentős részét versenyfeladatok formájában is ajánlott végeztetni. 
• Az erőgyakorlatok végeztetésénél a 7–8. osztályban alkalmazhatjuk a köredzést 

mint foglalkoztatási formát. Ennél a foglalkoztatási formánál az állomások számá-
ra, az egymást követő gyakorlatok jellegére, a biztonságos gyakorlás fel té te leire, 
a segítségadás módjára, a megfelelő munkafegyelem biztosítására stb. figyelemmel 
kell lenni. 

• A küzdőfeladatok és -játékok az erő fejlesztését is szolgálják. Például kézvívás mellső 
fekvőtámaszban, húzások-tolások csoportban, kötélhúzás, „Told ki a körből!”, „Húzd 
át a vonalon!”, birkózási feladatok stb.

• Az intenzív aerob állóképességi edzés lányoknál 12 éves kortól, a fiúk esetében 14 
éves kortól kezdhető el. 

• A tartós terhelések elviselésének képessége – az alap-állóképesség – már korábban 
fejleszthető. Ajánlott a terhelés fokozatos emelése és a jó bemelegítés. 

• Az iskolai testnevelésben az aerob állóképesség tervszerű fejlesztése kiemelt feladat. 
Növeli a szervezet ellenálló képességét, mérsékeli az egészségkárosodások negatív 
hatásait, javítja a szervek működőképességét és a tanuló általános teljesítőképességét 
(Nádori, 1991). 

• Az állóképesség fejlesztésének eszközeit az iskolai testnevelésben elsősorban a sza-
badgyakorlatok, a természetes mozgások, a játékok és kis részben a játékelemek 
képezik. 

• Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatokat általában együttes osztályfoglalkozás 
keretében végeztetünk. A célszerű gyakorlatokkal és ezzel a foglalkoztatási formával 
biztosítható, illetve szabályozható a tanulók optimális terhelése. 

• Az aerob és hosszú távú állóképesség fejlesztésének legismertebb eszköze az iskolai 
testnevelésben a tartós futás. A tartós futást a szabad levegőn, az időtartam fokozatos 
emelésével célszerű végeztetni. Az év végére kitűzött cél, illetve a kívánt teljesítmény 
eléréséhez szükséges a fokozatos terhelés megtervezése. A tartós futásnál az a cél, 
hogy a meghatározott időtartamot minden tanuló a saját iramában megállás nélkül 
végigfussa.

• A rövidebb távok többszöri, kis pihenők közbeiktatásával alkalmazott futása a rö-
vid és a középtávú állóképesség és az aerob állóképesség fejlesztésére is alkalmas. 
Ez a tanulók számára, ellentétben a tartós futás monotonitásával, élvezetes. 

• Az állóképesség az órai feladatok megfelelő intenzitású végrehajtása során – amely 
magába foglalja az előkészítő részt és a fő részt is – fejlődik. Arra kell elsősorban 
ügyelni, hogy felesleges állásidő nélkül, szervezetten, a tárgyi-létesítményi feltételek 
jó kihasználásával történjen az aktuális didaktikai feladatok megoldása. 

• A gyorsaság fejlesztése az iskolai testnevelés keretén belül elsősorban a természetes 
mozgások (futások, szökdelések, ugrások, dobások), a testnevelési játékok és a sport-
ági technikai-taktikai elemek felhasználásával történik. 

• A futásokkal történő gyorsaságfejlesztés a rövidebb táv teljes iramú és többszöri 
lefutását jelenti elsősorban. A mozgásgyorsaságot befolyásolja a mozgás koordinált-
sága, ezért áttételesen a futómozgás technikai kivitelezésének javítása a gyorsaságra 
is pozitív hatással van. A különböző futóiskolai gyakorlatok a koordinált mozgás 
javítását szolgálják. A helyes technika megtanulása után arra kell törekedni, hogy 
a futóiskolai gyakorlatokat minél nagyobb sebességgel hajtsák végre a tanulók. 
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• A fokozó futás, a repülőfutás, a rajtok – a gyors indulás – gyakorlása szintén fejleszti 
a gyorsaságot. A rajtokat különböző kiinduló helyzetből (ülésből, hason és hanyatt 
fekvésből, a menetiránnyal szemben, illetve háttal), változatos körülmények között 
célszerű gyakoroltatni. A rajtokhoz hasonlóan a gyors indulást feltételező játékok 
a játékos gyorsaságfejlesztés lehetőségét nyújtják.

• A koordinációs képességek fejlesztésének kiemelt életkori szakasza a 6–14 éves kor. 
A felső tagozatos életkorra esik a reagálóképesség, a ritmusképesség, az egyensú-
lyozás képességének és a téri tájékozódási képességek szenzitív időszaka. Néhány 
javaslat a felsorolt koordinációs képesség fejlesztésére:

 Reagálóképesség: fogójátékok; fekete-fehér nevű játék különböző kiinduló hely-
zetből; hangjelzésre vagy vizuális jelzésre különböző feladatok végzése; fogyasztó 
játékok több labdával; labdahajsza több labdával; tűzharc két labdával; röplabda alap-
érintéssel, több labda adogatása körben vagy cikcakkban; labdaadogatás párokban 
két labdával; szalagszerző játék; kézvívás mellső fekvőtámaszban; rajtgyakorlatok 
stb.

 Ritmusképesség: ugrókötél-gyakorlatok egyénileg, párokban és csoportban fel-
adatokkal is; zenére végzett gimnasztika; Labdavezetés azonos ütemben párokban, 
csoportokban; futások karikába lépve, vagy tömött labdák fölött; szökdelések hang-
jelzésre, azonos ritmusban és ritmusváltással stb.

 Egyensúlyozó képesség: gerendán, felfordított padon járások, fordulatok, statikus 
helyzetek; zsámolyról, szekrényről leugrások különböző feladatokkal, fordulattal; 
labdavezetés padon járva, szekrényen átjutva, karikán átbújva stb.; különböző kézi-
szerek tartása, hordása fejen, tenyéren, lábon stb.

 Téri tájékozódóképesség: talajgyakorlati elemek; bordásfalon, gyűrűn, KTK-szere-
ken feladatok végzése; zsámolyról, szekrényről célba ugrások, feladattal is; célba 
dobások különböző kiindulóhelyzetből álló, illetve mozgó célba; labdás ügyességi 
gyakorlatok különböző labdákkal (a kosárlabdát vezeti, a teniszlabdát feldobja és 
elkapja a tanuló); labdavezetés akadályok felhasználásával stb.

Megjegyzések
• A testnevelés oktatási-nevelési folyamatában a sokoldalú képzésre kell törekedni, 

miközben hangsúlyosan kell kezelni az adott életkori szakasz lehetőségeit.
• Számolni kell a biológiai életkorral, hiszen 2–3 év eltérés lehet a naptári és biológiai 

életkor között. 
• Eltérés van a nemek között is a fejlesztést illetően, a lányoknál a szenzitív időszakok 

korábban fejeződnek be. 
• Gondot kell fordítani a képességfejlesztő gyakorlatok helyes technikai kivitelezésé-

nek megtanítására.
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Példák a képességfejlesztéshez

9. ábra
Kondicionális képességek fejlesztése

Akadálypálya 1.

Akadálypálya 2.
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10. ábra
Gyakorlatok és ötletek az akadálypálya felhasználására I.
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11. ábra
Gyakorlatok és ötletek az akadálypálya felhasználására II.
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12 ábra
Gyakorlatok és ötletek az akadálypálya felhasználására III.
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13. ábra
Erősítő hatású gyakorlatok I.
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14. ábra
Erősítő hatású gyakorlatok II.
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15. ábra
Koordinációs képességek fejlesztése

A téri tájékozódást fejlesztő gyakorlatok

Egyensúlyozó képességet fejlesztő gyakorlatok
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16. ábra
Nyújtó hatású gyakorlatok
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Ellenjavallt gyakorlatok

Sok olyan gimnasztikai gyakorlatot ismerünk, végzünk és végeztetünk, amelyek a funkcioná-
lis anatómia szempontjainak nem felelnek meg. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatok szerkezete 
és végrehajtásuk nem veszi figyelembe az anatómiai adottságokat. Ezek vagy az ízületek 
nemkívánatos terheléséhez vezetnek, vagy nem a kitűzött célt szolgálják, vagy pedig egy 
észrevétlen mozdulat miatt a test kivonja magát a terhelés alól. 

Minden olyan gyakorlatot kerülni kell,
• amely lordotikus testtartást idéz elő,
• amely a gerincoszlop ágyéki szakaszát erőteljesen terheli,
• amely az ízületet kivezeti a tengelyéből,
• amely a térdízület meniszkuszait megfeszíti, 
• amely az izom hirtelen nyújtását idézi elő,
• amelynél a testrész lendületét, mivel az izomzat nem tudja az energiát lefékezni, az ízü-

let mozgáshatása állítja le. (Oettinger–Oettinger, 1998)

17. ábra
Ellenjavallt gyakorlatok I.
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18. ábra
Ellenjavallt gyakorlatok II.
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Prevenció – megelőzés

A prevenció jelentősége, lényege az iskolai testnevelésben

Prevenció alatt általában a betegségek, jelen esetben a mozgásszervek betegségeinek meg-
előzését értjük. A megelőzésnek két egymással összefüggő, de eltérő funkciójú aspektusa 
a betegségek vagy egy konkrét betegség megelőzése, illetve a már kialakult betegség romlá-
sának (progressziójának) és a tünetek súlyosbodásának megelőzése. A mozgásszervrendszer 
valamennyi kóros funkciója vagy állapota következményes kopásos ízületi betegséghez 
vezethet. 

A mozgásszervrendszer betegségei lehetnek veleszületettek vagy szerzettek. A vele-
született fejlődési rendellenességek megelőzése orvosi feladat. A szerzett betegségek egy 
része sorsszerűen alakul ki (mint például a szisztémás reumás ízületi gyulladás, köszvény 
stb.), vagy balesetes eredetű állapotok. Ezek megelőzése sem testnevelői feladat. A szerzett 
mozgásszervi betegségek másik csoportja funkcionális eredetű. Ilyen esetekben a gyenge 
izomzat okozta kóros funkció az elsődleges kiváltó tényező, amely az évek során másodla-
gos, immár irreverzibilis mozgásszervi betegséghez vezethet. 

Más lesz tehát a prevenció lehetősége, jelentősége és eredménye aszerint, hogy egy 
veleszületett vagy szerzett betegség tüneteit vagy következményeit kívánja megelőzni, vagy 
a még egészséges, legalább potenciálisan teljes funkciójú mozgásszervrendszer fejleszté-
se által kíván megelőzni egy következményes funkcionális eredetű betegséget. A meglévő 
betegségek progressziójának és tüneteinek csökkentése nem az iskolai testnevelés feladata, 
gyógytornászok, illetve szakképzett gyógytestnevelők végzik orvosi közreműködéssel.

Prevenció alatt mozgásszervi szempontból az izmok és az ízületek funkcionális eredetű 
kóros állapotainak megelőzését értjük. Ez hatékonyan történhet az iskolai testnevelés keretei 
között, mivel az ilyen elváltozások hosszú évek alatt vezetnek irreverzibilis betegségekhez. 
Így tehát a prevenció lehetősége nemcsak elvileg, hanem gyakorlatilag is adott. 

A funkcionális betegségek leggyakrabban gyermekkorban vagy a gyermek- és puber-
táskor határán alakulnak ki. Hazai és nemzetközi felmérések egyaránt bizonyítják, hogy 
arányuk nem jelentéktelen, ráadásul emelkedő tendenciát mutat. A gyermekortopédia 
számos olyan önmagában jóindulatú betegséget és állapotot ismer, amelyek elhanyagolt 
esetben súlyos irreverzibilis állapotokhoz vezethetnek. Ezek közül a fiatalkorban gyakori 
hanyag tartás a népbetegségnek számító kopásos, degeneratív gerincbetegség (spondylosis) 
kialakulásában játszik szerepet, a gyermekkori lúdtalp pedig a felnőttkori másodlagos sta-
tikai lábdeformitások (kalapácsujjak, bütykök, tyúkszemek) okozója. Általában véve egy-
értelmű, hogy a gyenge, funkcióját ellátni képtelen vázizomzat a fokozott sérülésveszély, 
illetve passzív ízületi struktúrák következményes túlterhelése által vezethet másodlagos 
degeneratív, immár visszafordíthatatlan mozgásszervi betegségekhez, amelyek a felnőtt po-
puláció túlnyomó többségét érintik. A hazánkban sajnos gyakori gyermekkori elhízás hasonló 
módon vezethet másodlagos betegségekhez. A túlsúlyosság szintén megelőzhető vagy akár 
kezelhető is a testmozgás által. Talán ezen a példán látszik a legjobban, hogy a prevenció 
milyen összetett hatású.

Ismert tény, hogy sokkal egyszerűbb egy betegség megelőzése, mint kezelése. Ez a moz-
gásszervek kóros állapotaira fokozottan áll, hiszen ezek, mint fentebb hangsúlyoztuk, 
törvényszerűen vezetnek következményes degeneratív ízületi betegségekhez (ízületi  kopás 
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betegség – arthrosis, gerinckopás – spondylosis), amelyek már gyógyíthatatlanok a szónak 
abban az értelmében, hogy az elkopott ízületi felszín visszaadása lehetetlen. Ilyen esetekben 
már csak a prevenció második, illetve harmadik funkciója, tehát az újabb következményes 
betegségek kialakulásának megelőzése, illetve a tünetek enyhítése, vagy súlyos esetben 
a műtéti kezelés jöhet szóba. A prevenció annál hatásosabb, minél korábban kezdődik. 

Egyértelmű tehát, hogy mind a gyermek-, mind pedig a felnőttkori életminőség-javítás 
leghatékonyabb eszköze a korai prevenció. 

A prevenció módszere azon a tényen alapul, hogy a fiziológiás izom- és ízületi funkció 
ellenállóbbá teszi az egyént mind a sérülésekkel, mind a sorsszerűen bekövetkező, az életkor 
előrehaladtával törvényszerű elhasználódással, vagy akár a szerzett betegségekkel szem-
ben is. Ennek megértése után már világosan áll előttünk a feladat és a lehetőség. Az iskolai 
testnevelés az egyik, ha ugyan nem a legmegfelelőbb eszköz a mozgásszervek egészségének 
megőrzésére. Ehhez azonban nemcsak tornateremre, fogékony gyermekekre, hanem a pre-
venció elvét, módszereit és gyakorlatát is ismerő testnevelőkre és edzőkre is szükség van. 

A preventív szemlélet az iskolai testnevelésben hosszú távú befektetés. Eredménye 
csak évtizedek múltán, és akkor is csak nehezen mérhető. Mindemellett a jövő generációja 
iránti felelősség megköveteli, hogy olyan testnevelők kezébe kerüljön az életminőség javí-
tásának az a talán leghatásosabb fegyvere, amelyet prevenciónak nevezünk, akik ismerik 
annak módszereit, célját és gyakorlatát. Ez annál is fontosabb, mert a mozgásszervrendszer 
egyenlőtlen, esetleg afiziológiás terhelése az ellenkező hatással járhat, nemhogy megelőzné, 
hanem provokálja a mozgásszervek kóros funkcionális állapotait. A megfelelő prevenció 
pedig hatékonyabb eszköz a legtöbb konkrét orvosi tevékenységnél is. 

Módszertani elvek és javaslatok

A prevenció, megelőzés jelentőségére az utóbbi tantervek (NAT, Kerettanterv) határozott 
célok és feladatok megfogalmazásával minden szakember figyelmét felhívják. A riasztó sta-
tisztikai adatok miatt szükségszerű és nélkülözhetetlen, hogy testnevelőink az e feladatok 
és célok megvalósítását szolgáló gyakorlati ismereteket és módszereket megismerjék és be-
építsék az iskolai testnevelés feladatrendszerébe. 

A tartalmak, gyakorlatok konkrét megfogalmazása bővebb kifejtést igényel, mivel sok 
esetben ezt a feladatkört az iskolai gyógytestnevelés feladataihoz sorolták. Ez a felfogás 
helytelen, mivel a prevenció nemcsak a mozgásszervrendszer betegségeinek megelőzését 
jelenti, hanem a szív-érrendszeri betegségek megelőzésének lehetőségét is. A helyes testtartás 
kialakításában és megőrzésében szerepet játszó izmok funkcionális fejlesztése, a jó izomfűző 
segít a helyes testtartás automatizálásában, ezáltal a különböző mozgáscselekvések, sportági 
technikák helyes kivitelezésében, és így nagyobb esélyt nyújt az esetleges egyoldalú terhe-
lések által okozott ártalmak rizikójának elkerülésére is. 

A testnevelés alacsony óraszáma ellenére is fontos feladat a helyes testkép, a biomecha-
nikailag helyes testtartás szükségességének tudatosítása, mivel oktatási rendszerünk egyetlen 
területe az iskolai testnevelés, amely erre megoldási lehetőséget nyújt. Hosszú távú céljaink 
között megfogalmazhatjuk, hogy a tanulók egészséges testi fejlődéséhez nélkülözhetetlen 
a preventív szemlélet. Ez a felfogás az iskolai testnevelés feladatrendszerét kibővíti, és meg-
győződésünk szerint a tanulók és a testnevelők számára egyaránt új kihívást jelent. Különösen 
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fontos a testnevelés egészségügyi szempontjainak tudatosítása a testnevelésben kevésbé aktív 
tanulók esetében. A testnevelést, sportot kedvelő tanulók viszont megtanulhatják, milyen 
gyakorlatokkal, ismeretekkel tudják kivédeni az esetleges ártalmakat.

Az oktatás logikája 

Az óvodai és az alsó tagozatos testnevelés programjában is szerepel az egészséggel kapcso-
latos feladatok között az „ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása, megfelelő 
felkészítés keringési és légzőszervi betegségek megelőzésére, a károsodások csökkentésére, 
a prevenció lényegének és a relaxációs eljárásoknak megismerése, megértése.”

Az 5–8. osztály egészséggel kapcsolatos feladatai az előző osztályok feladataira épül-
nek, azonban az életkori sajátosságok figyelembevételével más módszerekre, megoldásokra 
van szükség. A testileg és szellemileg érettebb korosztály tudatosabb együttműködésére szá-
míthatunk a prevenció jelentőségének megértésében. A játékos feladatmegoldások mellett 
a magyarázaton és meggyőzésen alapuló tudatos tanári és tanulói tevékenységek kerülnek 
előtérbe. A helyes és helytelen testtartások közötti lényeges különbségekre szemléletes pél-
dákat kell adni, a tartásjavító gyakorlatok célját és elveit a tanulók számára is érthetővé kell 
tenni. 

Célunk, hogy ezeket a gyakorlatokat a tanulók önállóan, otthon is alkalmazzák, jelen-
tőségüket ismerjék. A célok elérése együttműködést igényel a tanulók részéről is. 

A gyakorlatok felépítésének sorrendjében a következő logikát szerettük volna érvé-
nyesíteni:

1. Helyes testtartás megéreztetése különböző kiindulóhelyzetekben.
2. Speciális testtartásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence közép-

állásának automatizálását szolgáló gyakorlatok. A medence megfelelő dőlésszögét 
és stabilitását biztosító izmok erejének növelését, funkciójának javítását szolgáló 
gyakorlatok.

3. A lábboltozat fenntartásában legfontosabb szerepet játszó izmok funkciójának javí-
tását szolgáló gyakorlatok.

4. Az izomtónus és a pszichés feszültségi állapot akaratlagos csökkentésére szolgáló 
relaxációs gyakorlatok.

5. Kéziszer- és szergyakorlatok jelentősége a testtartás javításában.

Az 1–3. pontokban felsorolt gyakorlatok alkalmazása a testnevelésórákon több meg-
oldási lehetőséget is kínál. Elfogadható és javasolható, hogy a testnevelésóra bemelegítése 
folyamán (inkább az elején) építsük be, és tudatosan alkalmazzuk a gyakorlatokat. Külön 
órarészként is tervezhető a gyakorlatok végeztetése, azonban a gyakorlatok jellege és tem-
pója miatt az óra többi részében mozgalmasabb feladatokat, gyakorlatokat végeztessünk 
a tanulókkal. Nem célszerű a gyakorlatok monoton végeztetése, a tanulók érdeklődésének 
csökkenése a fáradtság jele, ami nem teszi lehetővé a további tudatos együttműködést. A 4. 
pontban felsorolt gyakorlatokat célszerű az óra levezető részébe tervezni, mivel ezek lénye-
ge ezt kívánja meg. A prevenció lényegének és a helyes testtartás kialakításának jelentősége 
megkívánja, hogy az oktatási folyamatban egy-két órát önállóan is e feladatok megoldására 
szánjunk. 
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Terjedelmi okok miatt a lehetséges gyakorlatok töredékét közölhetjük, azonban a gya-
korlatok számtalan variációs lehetőséget jelentenek. 

Fontos alapelv, hogy a gyakorlatok végzése közben tudatosan figyeljünk az izmok 
munkájára, illetve a helyes testtartást mindig ellenőrizzük. 

Segítséget és gyakorlati példákat ad a Magyar Gerincgyógyászati Társaság által szer-
kesztett módszertani segédanyag (Somhegyi és mtsai, 1999), amely az iskolák legnagyobb 
részében megtalálható.

Az oktatásban alkalmazott módszerek

Az ismertetésre kerülő gyakorlatok helyes végrehajtása nem okozhat nehézséget a tanulók 
számára, mivel ismert gimnasztikai alapformák szerepelnek a gyakorlatokban. A magya-
rázat, szemléltetés és a gyakorlat végrehajtása közbeni önellenőrzés együttes alkalmazása 
kiemelten fontos, mivel az önmagunkról kialakított elképzelés sokszor nagyon távol áll a va-
lóságtól. A különböző testalkati arányok, testfelépítés következtében a helyes testtartásról 
kialakított elképzelés sok tanulónál nem reális. Az önmagukról kialakított testkép túl ideális, 
vagy túl negatív. A tanári magyarázat során mindig a gyakorlatok pontos végrehajtására 
hívjuk fel a figyelmet, tanítsuk meg a legfőbb izmok működésének elveit, mindig figyeljék 
a tanulók az izmaik működését.

A gyakorlatok végeztetésének tempója a megszokott gyakorlat-végrehajtásnál lassabb, 
de tudatosabb. A szemléletes tanári bemutatások mellett hasznos videófilmek alkalmazása, 
illetve videófelvételek készítése, ahol erre megoldás található. Egy nagyobb méretű tükör 
alkalmazása segítségével minden tanuló önmaga is képes testtartását ellenőrizni szemből 
és oldalnézetből egyaránt. A tudatos gyakorlás és gyakoroltatás során a hibajavítás ösztönző 
legyen, a tanulók egymás hibáit is megfigyelhetik, illetve egymás hibáiból is tanulhatnak. 
A gyakorlatok végzésének lényegét a tanulók csak tudatos együttműködéssel képesek meg-
érteni az ellenőrzés, önellenőrzés állandó megléte mellett.

Alkalmazható munkaformák

Az oktatás kezdeti szakaszában alkalmas munkaforma az együttes osztálymunka. Előnyei 
mellett hátrányt jelent, hogy az egyéni hibajavítás nem elég hatékony, mivel ez rendkívül idő-
igényes, azonban a végrehajtás szempontjaira a tanár állandóan felhívja a tanulók figyelmét. 

A helyes testtartás megéreztetése minden tanuló számára fontos, így az egyéni gya-
koroltatás munkaformája is szükséges. Az otthoni egyéni gyakorlás is alkalmazható, ezzel 
a tanulók tudatos együttműködésének az eredményességét ellenőrizhetjük. 

A fejlesztő és célgyakorlatok gyakran igénylik, hogy társ segítségével végeztessük, 
illetve a társ segítségadóként és kontrollként is szerepel. Például hanyatt fekvés során a ge-
rinc ágyéki szakaszának a leszorítását társ segítségével ellenőriztetjük. Párokban végezhető 
a kéziszer- és szergyakorlatok nagy többsége, így ezt a gyakorlási formát is alkalmazhatjuk, 
ha a tanulók már önállóan is képesek a gyakorlatokat végrehajtani.
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Ötletek és javaslatok a tantervi tartalmak feldolgozásához (5. osztály)

Ezek a gyakorlatok a pontos kiindulóhelyzetek megéreztetését szolgálják, illetve azzal a ki-
emelt céllal végeztetjük őket, hogy a gyakorlat végrehajtása során a tanulók mindig a helyes 
testtartásra törekedjenek. 

Tartásjavító gyakorlatok

ÁbrákGyakorlatok

1. gyakorlat
Kh.: alapállás, párhuzamos láb-
tartás 10–15 cm-re nyitottan, láb-
ujjpárna talajra szorítása, lábszár-
izomzat megfeszítése, laza térd.

2. Gyakorlat
Kh.: lásd előző gyakorla-
tot. J. kéz a hason, b. kéz 
a keresztcsonton. A medence 
előre-, majd hátrabillentése 
középállásba a has erőteljes 
behúzásával, a farizmok össze-
szorításával.

3. gyakorlat
Kh.: hanyatt fekvés, kéz a csí-
pőlapáton. 1–4. ü.: hasizom 
erőteljes behúzásával a kereszt-
csont leszorítása a talajhoz, erő-
teljes kilégzés, láb lazán nyúj-
tott. 5–8. ü.: légzésszünet. 9–12. 
ü.: fokozatos belégzés, a has 
előredomborodik, a keresztcsont 
felengedése a talajról. 

4. gyakorlat 
Kh.: hason fekvés, a homlok 
a talajt érinti, a kar derékszög-
ben hajlítva a talajon a fej mel-
lett, a tenyér a talajon. Farizom 
erőteljes összeszorítása, a has-
izom behúzásával a medence 
hátrabillentése pár másodperc-
re, lazítás, ismétlés.

Módszertani javaslatok

A biztos egyensúlyi helyzet érde-
kében a lábak nyitottak, párhu-
zamosak. Ez a gyakorlat mindig 
kiindulóhelyzet az álló helyzet-
ben végzett gyakorlatokhoz.

Tanári magyarázat és be-
mutatás után a helyzet pontos 
megéreztetése, a gyakorlatot 
többször ismételjük. Párokban 
is végeztetjük. Egymás testtar-
tásának megfigyeltetése. Tükör 
előtti gyakorlás.

Egyénileg és párokban is vé-
geztessük. A gyakorlat akkor 
helyes, ha a társ a tenyerét nem 
tudja becsúsztatni a gyakorla-
tot végző keresztcsontja alá. 
Ez a gyakorlat alaphelyzetül 
szolgál a hanyatt fekvésben 
végzett hasizom-erősítő gya-
korlatokhoz.

Ügyeljenek a tanulók a ke-
resztcsont leszorítására, mivel 
a medence középhelyzete így 
alakul ki. Ez a gyakorlat min-
den hason fekvésben végzett 
tartásjavító gyakorlat kiinduló-
helyzetéül szolgál (medence- 
középállás).
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Fejlesztő gyakorlatok
ÁbrákGyakorlatok

5. gyakorlat 
Kh.: lásd 1. gyakorlat, csípő-
retartás, medence beállítása 
a has behúzásával, a farizom 
megfeszítésével, a térd enyhén 
hajlított. 
Lépés 2 × b-ra, vissza. 
Lépés 2 × j-ra, vissza. 
Lépés 2 × előre, vissza kh-be. 
Lépés hátra 2 ×, vissza kh-be.

6. gyakorlat 
Kh.: terpeszállás, mélytartás, 
ujjfűzés, tekintet a tenyéren. 
1–4. ü.: karemelés magastar-
tásba, nyújtózás vállból. 5–8. 
ü.: a kar leengedése.

7. gyakorlat 
Kh.: alapállás, dőlés előre, 
karemeléssel hátsó rézsú-
tos mélytartásba. Dőlés hátra 
karemeléssel mellső rézsútos 
mélytartásba.

8. gyakorlat 
Kh.: alapállás. 1–2. ü.: test-
súlyáthelyezés b-ra dőléssel. 
3–4. ü.: kh. 5–6. ü.: testsúly-
áthelyezés j-ra dőléssel. 7–8. 
ü.: kh. 9–10. ü.: lábujjhegyre 
emelkedés. 11–12. ü.: kh-be 
ereszkedés.

9. gyakorlat 
Kh.: alapállás. 1–4. ü.: törzs-
hajlítás előre, a gerinc szaka-
szonkénti hajlításával, fejjel 
indítva. 5–8. ü.: törzsemelés 
kh-be, a gerinc ágyéki szaka-
szával indítva.

Módszertani javaslatok

A tanulók ügyeljenek a he-
lyes medencetartásra! A fej 
és a mellkas emelt, a törzs vé-
gig egyenes legyen!

A 4. ü. végén vállból erőteljes 
legyen a nyújtás. A helyes 
medenceállást végig tartsák 
meg a tanulók! A tekintet vé-
gig kövesse a tenyeret! Ágyé-
ki szakaszból ne végezzenek 
hátrahajlítást.

A törzs végig maradjon egye-
nes! A gyakorlat során a ta-
nulók ügyeljenek a helyes 
medencetartásra! Végeztessük 
csukott szemmel is. Játékos 
formában is gyakoroltassuk!

A gyakorlat során a törzs végig 
maradjon egyenes! A tanulók 
ügyeljenek a medence helyes 
tartására! Végeztessük csukott 
szemmel is!

Az alapállás során a meden-
ce középhelyzetét tartsák meg 
a tanulók! A tanulók végez-
zenek enyhe térdhajlítást, 
a gyakorlat végzése során 
medencéjük ne kerüljön hátra! 
A gyakorlatot a gerinc szaka-
szonkénti hajlításával végez-
tessük! A gyakorlatot lassú 
tempóban végeztessük!
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10. gyakorlat 
Kh.: hason fekvés, magastar-
tás, homlok a talajon. 1–4. ü.: 
farizmok összeszorítása a has 
behúzásával, a medence hátra-
billentése, karral-lábbal nyúj-
tózás. 5–8. ü.: kh.

11. gyakorlat 
Kh.: lásd a 10. gyakorlatot. 
1–4. ü.: a medence beállítása, 
majd nyújtás karral és lábbal. 
Karemelés a fül szintje fölé, 
kitartás 3 sec. 5–8. ü.: karle-
engedés kh-be, lazítás.

12. gyakorlat 
Lásd előző gyakorlat, törzs-
emeléssel.

13. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés, a térdek 
hajlítva, talp a talajon. Kéz 
a combtőn. 1–4. ü.: a fej, a váll, 
a lapocka és az ágyéki gerinc 
emelése, a kéz csúsztatása 
a térdig. 5–8. ü.: leengedés kh-
be. A 4. ü. végén 3 sec.  
kitartás.

14. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés, oldalsó 
középtartás. 1. ü.: térdhajlítás 
a hashoz, majd térdnyújtás 
függőleges helyzetbe. 2–4. 
ü.: lábleengedés a talaj fölé. 
5–7. ü.: lábemelés függőleges 
helyzetig. 8. ü.: lábleengedés 
kh-be.

Helyes medencetartással és tu-
datos izomérzékeléssel végez-
tessük a gyakorlatot!

A fej a homlokon támaszkod-
jon, ne nyomják a tanulók 
a homlokukat a talajra kareme-
léskor. A medence helyzetét 
a gyakorlat során ne változtas-
sák a tanulók! Az 5–8. ü. alatt 
lassú levegőkifújással végez-
tessük a gyakorlatot. Tudatos 
izomérzékeléssel végeztessük!

Csak kis mértékű törzsemelést 
végeztessünk, a gyakorlat 
végrehajtása során a medence 
a talajon, a fej a karok között 
maradjon!

A gyakorlat tempója lassú 
legyen. A keresztcsont végig 
a talajon van. Törzsemelés 
közben végeztessünk erő-
teljes kilégzést a tanulókkal. 
Az egyes gerincszakaszok 
emelését és leengedését egy-
más után végeztessük.

A lábleengedés addig tör-
ténhet, amíg a gerinc ágyéki 
szakaszát a tanulók a talajon 
tudják tartani. A gyakorlatot 
lassan végeztessük.
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ÁbrákGyakorlatok

1. gyakorlat 
Kh.: párhuzamos lábfejtartás, 
lábujjpárna talajra nyomása, 
farizmok összeszorítása, has 
behúzása, a medence közép-
helyzetének beállítása. 
1–4. ü.: mellkas előretolása 
a kar hátrahúzásával, előrenéző 
tenyérrel, a lapockák közelíté-
sével. Laza váll- és fejtartás. 
5–8. ü.: kar előreforgatásával 
és a fej előrehajlításával a felső 
háti gerincszakasz domborí-
tása. 

2. gyakorlat 
Kh.: vállszéles terpeszállás, 
a b. kar mélytartásban, a j. kar 
magastartásban. 
1–4. ü.: törzshajlítás b-ra, a kéz 
csúsztatásával a combon. 
5–8. ü.: törzsemelés kh-be. 
9–16. ü.: ellenkezőleg.

3. gyakorlat 
Kh.: alapállás. 
1–2. ü.: karemelés hátra rézsú-
tos mélytartásba. 
3–4. ü.: karemelés oldalsó kö-
zéptartásba a váll és a mellkas 
emelésével és a tenyér felfelé 
fordításával. 
5–6. ü.: hajlítás előre a háti 
gerincszakaszból, a fej indítá-
sával, karleengedéssel mély-
tartásba. 
7–8. ü.: törzsnyújtás kh-be.

4. gyakorlat 
Járás a fejre helyezett könnyű 
tárggyal.

Módszertani javaslatok

A gyakorlatot helyes láb- 
és medencetartással végez-
tessük. A lapockák közelítése 
során a váll- és a fejtartást lazán 
végeztessük. Az 1–4. ü. alatt 
a nyaki gerinc laza legyen.

Az oldalra hajlítás során az el-
lenkező oldali törzsizmok 
nyújtása lassan történjen. A test 
mindig oldalsíkban maradjon. 
A gyakorlatot a törzs felső 
szakaszának megnyújtásával 
indítsák a tanulók.

A gyakorlat indítása a helyes 
testtartásból történjen. A felső 
háti gerincszakaszt erőteljesen 
homorítsák, illetve dombo-
rítsák a tanulók a gyakorlat 
végzése során. A lapockákat 
erőteljesen közelítsék egymás-
hoz a tanulók.

Lassú futással, játékos formá-
ban is végeztessük. A helyes 
testtartást járás és futás közben 
is őrizzék meg a tanulók.

(6. osztály)
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5. gyakorlat 
Hason fekvésben labda pat-
tintása a falhoz, jobb, bal 
és mindkét kézzel.

6. gyakorlat 
„A” hason fekve gurítja (dob-
ja) társának a labdát „B” gug-
golásból gurítja azt vissza. 
Szerepcsere.

7. gyakorlat 
A párok egymással szemben 
hason fekvésben, egy köny-
nyű labdával. Törzsemelés 
és oldalra hajlítás ellenkező 
irányba, középütt a labda át-
adásával.

8. gyakorlat 
„A” hanyatt fekvésben, „B” 
térdel „A” lábánál.„A” hanyatt 
fekvésből felül, miközben „B” 
a lábát emeli.

9. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés, a láb la-
zán nyújtott, kéz a tarkón. 
1–2. ü.: talpcsúsztatással térd-
hajlítás. 
3–4. ü.: térdnyújtás függőlege-
sig, hajlított lábfejjel. 
5–6. ü.: lábleengedés max. 45 
fokos helyzetig. 
7–8. ü.: lábelemlés vissza füg-
gőlegesig. 
9–10. ü.: térdhajlítással lábfej-
csúsztatással kh.

Versenyfeladatban végezhe-
tő gyakorlat, például ki tudja 
a labdát a legtöbbször a falhoz 
pattintani.

Hason fekvésből a törzs nyúj-
tásával végeztessük a gyakor-
latot. Két könnyű labdával 
gyorsíthatjuk a végrehajtást.

A labda átadása középen tör-
ténjék. A törzsüket ne emeljék 
túl magasra a tanulók.

Ügyeljünk arra, hogy a tanulók 
a törzsüket csak addig emeljék, 
amíg a gerinc ágyéki szaka-
sza a talajon marad. A felülést 
lassú tempóban, kivárással 
végeztessük.

Hanyatt fekvésben a medence 
ágyéki szakasza mindig a ta-
lajon legyen. Csak addig en-
gedjük a lábat a talaj felé, amíg 
a keresztcsontot a talajra tud-
ják szorítani a tanulók. A társ 
oldalról ellenőrizheti a helyes 
végrehajtást. 
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10. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés. Kar a test 
mellett. Lábemelés és keresz-
tezés függőleges helyzetben, 
a kéz a csípőlapáton. A meden-
ce lassú elemelése a talajról, 
sorozatban.

11. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés, térdhajlí-
tás, talp a talajon. Mindkét kéz 
a b. combon. 
1–3. ü.: törzsemelés fej, váll 
és a háti gerincszakasz fokoza-
tos bevonásával. Kézcsúsztatás 
a combon. (Kitartás 3 sec-ig.) 
Karemelés oldalra a comb 
mellé. 
4–8. ü.: ereszkedés kh-be. 
9–16. ü.: ellenkezőleg.

Kiindulóhelyzetben a gerinc 
ágyéki szakasza végig ma-
radjon a talajon. A medencét 
lendületszerzés nélkül emeljék 
el a talajtól a tanulók. Tuda-
tos izomérzékeléssel (hasizom 
alsó szakasza) végeztessük!

A törzsemelés szakaszos le-
gyen. A gerinc ágyéki szakasza 
végig maradjon a talajon. Ki-
tartás során erőteljes kilégzést 
végeztessünk. 

Relaxációs gyakorlatok

ÁbrákGyakorlatok

1. gyakorlat 
Kh.: sarokülés. Törzshajlítás 
előre, kar a test mellett, a te-
nyér felfelé.

2. gyakorlat 
Kh.: törökülés, combratartás. 
Ki- és belégzés nyugodt tem-
póban, teljes hasi légzés.

3. gyakorlat 
Kh.: térdelés, sarkak kissé 
eltávolodnak egymástól. Kar 
lazán a test mellett. Törzsfordí-
tás j-ra és b-ra.

Módszertani javaslatok

A kh. felvétele után teljes izom-
ellazítás történjen. Csukott 
szemmel, 0,5–1 percig nyugodt 
légzéssel tartsuk a kh-t. Lassú 
felemelkedés.

Váll, kar laza, a fejet könnye-
dén hajtsuk előre, 0,5–1 percig 
kellemes emlékkép felidézése. 
Nyugodt ki- és belégzés. Vé-
geztessünk teljes hasi légzést.

A törzsfordítás során a karok 
lazán kövessék a törzs moz-
gását.



76 Gyakorlatgyűjtemény és módszertani segédanyag 

4. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés. Lábak 
lazán nyitottak. Kar hajlítva 
lazán, a test mellett. Erőteljes 
kilégzés. Lassú, mély belégzés 
a hasfal emelésével.

5. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés. Térdhaj-
lítás, talptámasz. Térdek lazán 
nyitottak, alkartámasszal lassú 
felülés.

A pontos kh. felvétele után 
Erőteljes kilégzést, majd lassan 
a hasfal előredomborodásával 
mély belégzést végeztessünk. 
A teljes ellazulásig végeztes-
sük a gyakorlatot. Csukott 
szemmel, nyugodt, zajmentes 
környezetben eredményes 
a végrehajtás. Alkalmazható 
formula: „A légzésem teljesen 
nyugodt”.

Az ún. nehézségérzés a követ-
kező formulával történhet: „tel-
jesen nyugodt vagyok, a fejem, 
a vállam, a karom elnehezedik, 
belesimul a talajba, érzem, 
hogy mindkét karom nehéz. 
Érzem, hogy mindkét karom 
meleg, a légzésem teljesen nyu-
godt”. A formulákat többször 
ismételjük meg. Visszavezetés: 
a tanár halk, de határozott 
utasítására a kéz ökölbe szorí-
tása, a kar megfeszítése, a szem 
kinyitása történjen. 

(7–8. osztályok)
ÁbrákGyakorlatok

1. gyakorlat 
Kh.: terpeszállás, vállratartás. 
1–2. ü.: könyökkörzés hátra. 
3–4. ü.: könyökkörzés előre.

2. gyakorlat 
Kh.: alapállás. 
1–4. ü.: testsúlyáthelyezés a j. 
lábra, a b. térd hajlításával, 
a gerinc szakaszonkénti j-ra 
hajlítása. 
5–8. ü.: törzsnyújtás kh-be. 
9–16. ü.: ellenkezőleg.

Módszertani javaslatok

Nagy ívű köröket végeztessünk, 
a lapockák erőteljes összehú-
zásával! Ügyeljünk a medence 
helyes tartására!

Ellenőrizzük a pontos kh-t, 
a törzs végig maradjon a fron-
tális síkban. Lassan, szaka-
szonként végeztessük a törzs-
hajlítást! A gyakorlat mindig 
egy felfelé történő nyújtózással 
érjen véget.
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3. gyakorlat 
Kh.: terpeszállás, j. kéz a b. 
vállon, b. kar hátsó rézsútos 
mélytartásban. Fejfordítás j-ra, 
törzshajlítás hátra, tekintet 
a b. tenyérre néz. Ellenkező 
irányban is.

4. gyakorlat 
Kh.: alapállás. 
1. ü.: a fej hajlítása előre, áll 
közelítése a szegycsonthoz. 
2. ü.: fejemelés kh-be, a nyak 
nyújtása.  
3. ü.: a fej hajlítása a b. 
vállhoz. 
4. ü.: kh. 
5. ü.: a fej hajlítása a j. vállhoz. 
6. ü.: kh. 
7. ü.: a fej hajlítása hátra. 
8. ü.: kh.

5. gyakorlat 
Kh.: párhuzamos lábfejtartás, 
kar a test mellett. Tenyér befelé 
néz, könyök, csukló és ujjak 
lazák, a lapockák egymáshoz 
közelítenek, a tekintet 
előre néz, a fej természetes 
tartásban, járás.

6. gyakorlat 
Kh.: térdelőtámasz. Lassú 
gerinckörzés a csípő tudatos 
rögzítésével.

7. gyakorlat 
Kh.: sarokülés, törzshajlítás 
előre, támasz a talajon. 
Törzshomorítás, a mellkas 
közelítése a talajhoz a kar 
hajlításával, majd vissza kh-be 
ugyanezen az úton.

A törzs ne forduljon el! 
A gyakorlat végrehajtása lassú 
legyen! Pár másodperces ki-
tartással végeztessük!

Erőteljesen nyújtsák a nyakiz-
mokat a tanulók. A váll mindig 
maradjon természetes tartás-
ban. Oldalra hajlításkor a b., 
illetve a j. füllel a váll meg-
érintése a cél. A gyakorlatot 
lassú tempóban végeztessük.

Az állásban kialakított helyes 
testtartást járás közben is tart-
sák meg a tanulók. Tükör vagy 
társ segítségével ezt ellenőriz-
zük is. Járás közben természe-
tes legyen a kar mozgása.

Nagy ívű körzést végeztes-
sünk, a könyök végig marad-
jon nyújtva.

A mozgást a fej emelése kíséri. 
Lassan, tudatos izomérzékelés-
sel végeztessük a gyakorlatot. 
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8. gyakorlat 
Kh.: térdelőtámasz, tenyér 
befelé néz. Lassú lábemeléssel 
egyidejű karhajlítás és törzs-
homorítás. (Jobb és bal lábbal.)

9. gyakorlat 
Kh.: hason fekvés, alkar-
támasz. Emelkedés térdelőtá-
maszba a derék domborításával 
és a medence hátrabillentésé-
vel. A comb a lábszárral derék-
szöget zár be. A kar a talajon 
előre nyújtott, a hát egyenes. 
A két kar csúsztatása a test b. 
és j. oldalán, a lábszárak mel-
lé. A homlok közben a térdhez 
közeledik. A nyaki, a háti és az 
ágyéki gerincszakasz domborí-
tásával emelkedés sarokülésbe, 
majd a gerinc ágyéki szakaszá-
val indítva emelkedés térdelés-
be. Ugyanez vissza kh-be.

10. gyakorlat 
Kh.: hason fekvés, magastartás. 
A farizmok összeszorítása, 
a medence hátrabillentése, a kéz 
lassú húzása a váll mellé. Al-
karnyomással a talaj felé a fej, 
a váll és a mellkas emelése. Te-
kintet a talajon. Lassú ereszke-
dés kh-be, a kar csúsztatásával.

11. gyakorlat 
Kh.: hason fekvés, magastar-
tás, homloktámasz a talajon. 
1–2. ü.: kar és lábnyújtás, 
a medence hátrabillentése, a j. 
kar és a b. láb emelése. 
3–4. ü.: kh. 
4–8. ü.: ellenkezőleg.

A véghelyzetet 3 sec kitar-
tással végeztessük. A lábat ne 
emeljék magasra, az ágyéki 
gerincet ne homorítsák a ta-
nulók.

A gyakorlatot a medence kö-
zéphelyzetének beállításával 
kezdjük. Lassan, a gerinc kü-
lönböző szakaszainak egymás 
utáni bekapcsolásával végez-
tessük.

Ügyeljünk a pontos kh-re. 
A gyakorlat során a fej ne 
emelkedjen előre. A medence 
végig a talajon marad. A me-
dence helyzetét végig meg kell 
tartani.

A gyakorlat végrehajtása 
előtt karral és lábbal erőteljes 
nyújtást végeztessünk! A vég-
helyzetet 3 sec-ig kell kitarta-
ni. A homlokot kissé emeljék 
el a talajtól, de a fej nem emel-
kedik.
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12. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés, test előtt 
keresztezett karral a kéz a váll-
ba kapaszkodik, a könyök 
felfelé néz. 
1–2. ü.: térdhajlítás a talpak 
csúsztatásával, lábemelés 
függőleges helyzetbe lábfej-
hajlítással.
3–4. ü.: térdhajlítással láble-
engedés a b. oldalra. 
5–6. ü.: térdnyújtással vissza 
függőleges helyzetbe. 
7–8. ü.: a 3–4. ü. ellenkező 
irányba. 
9–10. ü.: ua. mint az 5–6. ü. 
11–12. ü.: térdhajlítás és talp-
csúsztatással vissza kh-be.

13. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés, mély-
tartás. Lábemelés 10-15 cm-re 
a talajtól, és lábtartáscserék 
folyamatosan.

14. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés, mély-
tartás. 
1–2. ü.: lábemelés zsugorhely-
zetbe. 
3–4. ü.: lábnyújtás függőlege-
sig a lábfej hajlításával. 
5–6. ü.: térdhajlítás zsugor-
helyzetbe. 
7–8. ü.: kh.

15. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés, tarkóratar-
tás. Hajlított térddel lábkeresz-
tezés a zsámolyon. Folyamatos 
törzsemelés.

A feladatot végig leszorított 
ágyéki gerinccel végeztessük. 
A 3–4. ü. és a 7–8. ü. végzése 
során a törzs ne forduljon el! 
A gyakorlatot lassan, pontos 
végrehajtással, tudatot izom-
érzékeléssel végeztessük!

A gerinc ágyéki szakasza végig 
maradjon a talajon!

A gyakorlat tempója lassú 
legyen! A csípő ne emelkedjen 
fel a talajról! A lábnyújtás so-
rán a lábfejet a tanulók feszít-
sék vissza a sarok felfelé nyúj-
tásával úgy, hogy mind a térd-
hajlító, mind a bokaízületet 
hajlító izmok nyúljanak meg. 

A törzsemelés 45 fokos hely-
zetig történjen. A könyök ne 
kerüljön a váll síkja elé.
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16. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés, tarkóra-
tartás. Térdhajlítás, a b. lábfej 
a j. térden. 
1. ü.: törzsemelés a b. térdhez.  
2. ü.: ereszkedés kh-be. 
3. ü.: a farizmok összeszorítá-
sával a medence elemelése. 
4. ü.: kh. ellenkezőleg is.

A gyakorlat első felében 
(1–2. ü.) az ágyéki gerincet 
szorítsuk a talajhoz, és törzzsel 
forduljunk j-ra, illetve b-ra. 
A gyakorlat 2. felében töre-
kedjünk a medence magasra 
emelésére. 

A kéziszer- és szergyakorlatok felhasználásának lehetőségei a helyes testtartás 
kialakításában

A biomechanikailag helyes testtartás egyrészt a testrészek egymáshoz viszonyított optimális 
helyzetét, másrészt az ezt fenntartó izmok funkcionális működését jelenti. Az előzőekben 
felsorolt gyakorlatok hatásának a fokozását, illetve játékos formákban történő alkalmazását 
különböző kéziszerek, szerek felhasználásával oldhatjuk meg, illetve tehetjük színesebbé. 
Általános alapelv, hogy a gyakorlatok technikailag helyes végrehajtására, a kéziszerek sú-
lyára és az ismétlésszámokra fordítsunk figyelmet, mivel a fő célunk itt is a helyes végre-
hajtás. Például túl nehéz kézisúlyzó, labda alkalmazása esetén csak más felesleges izmok 
bekapcsolásával képesek a tanulók a gyakorlatot végezni, így a figyelem nem a gyakorlat 
helyes végrehajtására irányul. Az iskolai testnevelés mozgásanyagában leggyakrabban al-
kalmazott kéziszerek és szerek közül a labda-, tornabot-, gumi- és ugrókötél-, kézisúlyzó-, 
bordásfalgyakorlatok egyaránt alkalmasak azon izomcsoportok erősítésére és nyújtására, 
amelyek a testtartás szempontjából kiemelkedően fontosak. Terjedelmi okok és az észsze-
rűség szempontjából is csupán néhány alapelvet és gyakorlatot ismertethetünk. 

Az alsó tagozatos testneveléstől a középiskoláig minden korosztály számára legkedve-
sebb szer a labda. Minden testnevelő ismeri e szer varázsát, gazdag gyakorlatanyagát, sajátos-
sága, hogy szórakoztató, játékos megoldásokra ad lehetőséget. Játékos formában fokozható 
a gimnasztikai gyakorlatok hatása, minden tanuló számára élményt nyújthatnak e gyakorlatok, 
amelyek a tanulók motivációját fokozzák és egyben a tartásjavító gyakorlatok célját szolgálják. 
A gyakorlatok célja a törzsizmok erejének növelése, a hasizmok erősítése, a farizmok (gluteá-
lis) erősítése, a lábboltozat fenntartásában szerepet játszó lábszárizomzat erősítése úgy, hogy 
nem feledkezünk meg a tartó, poszturális izmok megfelelő nyújtásáról sem.

ÁbrákGyakorlatok

1. gyakorlat 
Kh.: hajlított ülés, támasz há-
tul, talpak a labdán. A labda 
gurítása talppal előre-hátra, 
j-ra, b-ra.

Módszertani javaslatok

A talpak alatt gördüljön a labda. 
A labda ne guruljon el! A gya-
korlatot cipő nélkül végeztes-
sük! A végrehajtás során a hát 
maradjon egyenes! 
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2. gyakorlat 
Kh.: hajlított ülés, fallal vagy 
bordásfallal szemben. Támasz 
hátul, a test mögött. Labda-
gurítás talppal a falon felfelé, 
majd lefelé.

3. gyakorlat 
Kh.: hajlított ülés, támasz há-
tul, a test mögött, labda az egy-
más felé fordított talpak közt. 
Labdaemelés, a labda forgatása 
a szorító lábfejekkel.

4. gyakorlat 
Hajlított lebegőülés. Labda-
fogás a talpak között. A labda 
ismételt elengedése és elkapá-
sa a lábbal.

5. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés, labda 
a talpak közt, láblendítéssel 
a labda továbbítása a társ ke-
zébe.

6. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés, magas-
tartás, labda a talpak közt. 
1. ü.: térdhajlítással a labda 
emelése a fej mögé, labda át-
vétele a kézbe. 
2. ü.: kh. 
3. ü.: törzshajlítás előre, a lab-
da elhelyezése a talpak közé. 
4. ü.: kh.

A medence végig maradjon 
a talajon. A tanulók talpukkal 
szorítsák a labdát a falhoz. Ne 
engedjék a labdát elgurulni!

A tanulók talpukkal erősen 
szorítsák a labdát. Ne engedjék 
a labdát elgurulni!

Versenyeztetéssel is végeztes-
sük a gyakorlatot. Igyekezze-
nek a tanulók minél hosszabb 
ideig birtokolni a labdát. Pá-
rokban végzett átadásokkal 
is végeztessük!

A láb lendítésével kell a labdát 
a társ kezébe dobni. Egyéni 
versengéssel is végeztessük! 

Kh-ben a gerinc ágyéki szaka-
szát szorítsuk a talajra! A ta-
nulók ügyeljenek a medence 
beállítására. Erőteljesen szorít-
sák a labdát a talpak közé!
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7. gyakorlat 
Kh.: nyújtott ülés, támasz há-
tul, labda a bokák közt. 
1. ü.: labdaemelés vízszintes 
fölé. 
2. ü.: térdhajlítás a mellkashoz.  
3. ü.: ua., mint 1. ü. 
4. ü.: kh. 
5–7. ü.: emelés lebegőülésbe 
és labdakörzés b-ra. 
8. ü.: kh.

8. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés, kar mély-
tartásban, támasz a talajon, 
lábemelés hajlított térddel 
és hátrafeszített lábfejekkel 
a függőlegesig. A labda egyen-
súlyozása a talppal folyama-
tosan.

9. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés, labda 
magastartásban. 
1–2. ü.: térdhajlítás és a térd 
letétele a test b. oldala mellé, 
kar és labda leengedése j. ol-
dalsó középtartásba. 
3–4. ü.: térdnyújtás és labda-
emelés kh-be. 
5–8. ü.: ellenkezőleg.

10. gyakorlat 
Kh.: nyújtott ülés, ma gas  tar tás, 
labda a test mögött a talajon. 
1–2. ü.: ereszkedés hanyatt 
fekvésbe, a labda mellé b-ra.  
3–4. ü.: törzsemelés kh-be. 
5–8. ü.: ellenkezőleg.

A tanulók ügyeljenek a helyes 
testtartásra a gyakorlat végre-
hajtása közben. A hát végig 
maradjon egyenes! Mindkét 
irányba végeztessük a gyakor-
latot. A labdát végig a bokák 
közt tartsák a tanulók!

A tanulók gerincük ágyéki 
szakaszát végig szorítsák le 
a talajra. A gyakorlatot egyéni 
versengéssel is végeztessük.

Kh-ben a gerinc ágyéki sza-
kaszát szorítsuk le a talajra! 
Vállal és talppal végeztessünk 
erőteljes nyújtózást a gyakor-
lat megkezdése előtt. A tekin-
tet kövesse a labdát. A térdet 
és a labdát a testtől minél 
távolabb tegyék le tanulók.

A kh-nél ügyeljünk a tanu-
lók helyes testtartására, lassan 
engedjék a törzsüket hátra, 
a lábat ne emeljék el a talajtól! 
Ügyeljünk arra, hogy a lab-
dához testükkel ne érjenek 
hozzá!
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11. gyakorlat 
Kh.: terpeszülés, a párok egy-
másnak háttal, érintő távolság-
ban. Labda az egyik tanulónál 
mellső középtartásban. 
1–2. ü.: törzsfordítással a labda 
átadása a társnak. 
3–4. ü.: kh. labda a másik ta-
nulónál. Ellenkezőleg is.

12. gyakorlat 
Kh.: párok egymásnak hát-
tal, bal térdelés, labda mellső 
középtartásban 
1–2. ü.: törzshajlítás hátra 
labdaemeléssel magastartásba, 
labdaátadás. 
3–4. ü.: kh., a labda a másik 
tanulónál.

13. gyakorlat 
Kh.: párok egymás mellett, 
érintő távolságban. Terpeszál-
lás, magastartás, labda „A” ta-
nulónál. 
1–2. ü.: törzshajlítás oldalra, 
labdaátadás „B”-nek. 
3–4. ü.: kh., labda „B” tanu-
lónál. 
5–8. ü.: ellenkezőleg.

Ügyeljünk a tanulók helyes 
távolságtartására. Mindkét ta-
nuló erőteljesen fordítsa a tör-
zsét a labdaátadás irányába. 
A labda ne essen le!

A párok megfelelő távolságra 
helyezkedjenek el. Erőteljes 
hajlítást végeztessünk, mind-
két tanuló egyszerre végezze 
a gyakorlatot! Az átadásnál 
a labda ne essen le!

A tanulók egymástól megfelelő 
távolságra álljanak. Egyszerre 
végezzék a törzshajlítást oldal-
ra. A törzs a gyakorlat során 
végig a frontális síkban ma-
radjon. Átadáskor ne essen le 
a labda!
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14. gyakorlat 
Kh.: hason fekvés, labda ma-
gastartásban. 
1–2. ü.: labdacsúsztatással 
karhajlítás és mellkasemelés, 
labda a mellkas alatt. 
3–4. ü.: nyújtás kh-be.

15. gyakorlat 
Kh.: hason fekvés, labda ma-
gastartásban. 
1–2. ü.: törzsemelés, 
3–4. ü.: a labda leengedése 
a tarkóra. 
5–6. ü.: ua., mint 1–2. ü. 
7–8. ü.: törzs és kar leengedése 
kh-be.

16. gyakorlat 
Kh.: hason fekvés, oldalsó kö-
zéptartás, labda a bal kézben. 
1–2. ü.: labdagurítás nagy ív-
ben a jobb kézbe. 
3–4. ü.: kh.

17. gyakorlat 
Kh.: terpesz hason fekvés, lab-
da magastartásban. 
1–2. ü.: törzsemelés és a bal kéz-
zel labdagurítás a bal térdhez. 
3–4. ü.: vissza kh-be. 
5–8. ü.: ellenkezőleg.

18. gyakorlat 
Kh.: párok egymással szem-
ben, hason fekvés. Egyik ta-
nulónál labda. Törzsemelés 
és labdaátadás folyamatosan.

A kh. során a farizmok ösz-
szehúzásával és a hasizmok 
megfeszítésével biztosítsuk 
a medence középállását. Erő-
teljes nyújtást végeztessünk 
karral és talppal a gyakorlat 
megkezdése előtt! Labda végig 
a talajon csússzon, a tekintet 
végig a labdán legyen!

A kh-ben a medence legyen 
középállásban. A gyakorlatot 
a törzs nyújtásával kezdjék 
a tanulók. A törzsemelés kisfo-
kú legyen. A gyakorlatot kitar-
tással is végeztessük!

A tanulók a gyakorlat során 
törzsüket csak kissé emeljék 
meg. A tekintet végig kövesse 
a labdát. Karral hosszan kísér-
jék a labdát!

Kh-nél törekedjenek minél na-
gyobb terpeszre a tanulók.  
Nagy ívben vezessék ki a lab-
dát, és kísérjék karral oldalra. 
A törzset kismértékben emel-
jék, majd hajlítsák oldalra.

A labda ne guruljon el. A gya-
korlat végrehajtása folyamatos 
legyen! Versengéssel is végez-
tessük!
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19. gyakorlat 
Kh.: hanyatt fekvés. Labda 
magastartásban. 
1–2. ü.: törzs- és lábemelés 
zsugor-lebegőülésbe, labda-
nyújtás a térd fölé. 
3–4. ü.: nyújtás kh-be. 
5–6. ü.: fordulás hason fek-
vésbe b-ra, a labda nyújtása 
magastartásba. 
7–8. ü.: vissza kh-be. Ellenke-
zőleg is.

20. gyakorlat 
Kh.: hajlított terpeszülés. Ol-
dalsó középtartás. Labda a b. 
kézben. 
1. ü.: a labda lendítése magas-
tartásba, átvétel a jobb kézbe. 
2. ü.: a labda leengedése ol-
dalsó középtartásba. 3–4. ü.: 
az 1–2. ü.: ellenkezőleg.

A tanulók a kh-ben az ágyé-
ki gerincet szorítsák a talajra. 
A j-ra és b-ra fordulást a törzs 
kisfokú emelésével végez-
tessük! Hason fekvés során 
ügyeljenek a tanulók a me-
dence középállására! A labdát 
végig nyújtott karral tartsák.

A törzs végig maradjon egye-
nes! A tekintet végig kövesse 
a labdát!
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Torna

A sokoldalúan felhasználható tananyag

A torna mozgásanyagának oktatása hozzájárul a testnevelés tantervekben meghatározott 
céljai megvalósításához. A felső tagozatos tantervi tartalmakat alkotó sport-, illetve test-
gyakorlati ágak az alsó tagozatos oktatás értékeire építve tovább fejlesztik a tanulók 
motorikus cselekvésbiztonságát, a mozgás és a sportolás iránti igényüket, és a szükséges 
terhelés biztosításával egészséges testi fejlődésüket is elősegítik. Ebben az összetett fel-
adatrendszerben a torna mozgásanyaga sokoldalú felhasználhatósága révén fontos szerepet 
tölt be. A támaszban, függésben, illetve egyensúlyi helyzetben végzett különböző gyakor-
latok kiválóan fejlesztik a tanulók testi és pszichikai képességeit, amelyek közül most csak 
néhány fontos szempontra hívjuk fel a figyelmet. 

A biztonságos gyakorlás feltételei mellett is állandó kockázatvállalásra kényszerül-
nek a tanulók. A sikeres feladatmegoldás növeli a tanulók bátorságát és magabiztosságát. 
A kevésbé sikeres produkciók megfelelő tanári segítséggel megtámogatva emelik a saját 
teljesítmény iránti elvárás szintjét, összpontosításra, a nehézségek leküzdésére, céltartásra 
serkentenek. Az igényesség kialakulása és helyes önértékelés lesz az eredmény.

Az önállóság és az együttműködés a gyakorlatok során alapvető követelmény. Az ön-
állóságra nevelés a tornagyakorlatokkal kiválóan fejleszthető. A saját mozgásérzékelés, 
biztonság, önellenőrzés a gyakorlati munka során a tornaelemekhez kapcsolható. A tanulók 
egymást segítve közvetlenül is mozgástapasztalatokat szerezhetnek a társak által végre-
hajtott tornaelemek kapcsán. Képesek felismerni a durva hibákat, így tudatosan alakíthatják 
saját mozgásképüket a technikáról. A nagyobb önállóság növeli az egészséges önbizalmat. 
Az egymás iránti odafigyelés, tapintat, megértés és segítő szándék jellemnevelő szerepe 
nem elhanyagolható. 

A tornagyakorlatok különlegessége a végrehajtás során a testtartás egyedi kivitelezé-
sében nyilvánul meg. A koordinált és szépen kiművelt mozgás egyben esztétikai élményt 
is jelent, mind a végrehajtó, mind a külső szemlélő számára. Az esztétikai nevelés hatását 
fokozhatjuk a zene felhasználásával. A zene és mozgás összehangolása fejleszti a tanulók 
ritmusképességét, és növeli a mozgás élményszerűségét.

Az izmok működésének sajátosságait a tornagyakorlatok végeztetésével tudatosíthat-
juk, ezzel hozzájárulunk az értelmi képességek fejlesztéséhez is, amely a tudatos gyakorlás 
és az önkontroll elengedhetetlen feltétele.

A tornaanyag olyan mozgástapasztalatok megszerzésére nyújt lehetőséget, amelyek 
a mindennapi élet cselekvéseiben is hasznosíthatók. 

A torna betegségmegelőző és egészségmegőrző szerepe nyilvánvaló. Ugyanakkor fel-
tárhatja a születési rendellenességeket, kiszűrheti az idegrendszeri fejletlenséget, amelyek 
szakemberek felügyeletével még korrigálhatók.
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A tornagyakorlatok tanulására a kisiskolás kort tartjuk legalkalmasabbnak, amikor 
még a szervezet kellően rugalmas, alakítható, formálható. Ez vonatkozik az idegrendszer-
re is. A hajlékonyság és az erő fejlesztése optimalizálható, arányos testalkat kialakítását 
teszi lehetővé. A lánytanulók ekkor a legfogékonyabbak az összetett, látszólag bonyolult 
mozgásokra (például koreográfia a talajon). De a felső tagozatos életkor is lehetővé teszi 
a torna sajátosságainak érvényesülését az iskolai testnevelés céljaival összhangban. 

A torna kiváló fejlesztő hatásaiból, mint pédául a hajlékonyság és koordinált mozgás, 
számos más sportág is profitál. 

A torna fent érintett értékeire való tekintettel mindig fontos alkotórésze volt és marad 
is az iskolai testnevelésnek.

Az oktatás felépítése

1. Képességfejlesztés

Minden tanórán törekedni kell a kondicionális és koordinációs képességek céltudatos, 
következetes fejlesztésére. Különös tekintettel a hajlékonyságra, az ízületi mozgékonyság-
ra, az egyensúlyérzékre. Az erő fejlesztése a tanulók saját testsúlyának felhasználásával, 
valamint szereken történő gyakorlással hatékonyan megoldható. A kondicionális képessé-
gek közül az erő-állóképesség a gyakorlatok ismétlésszámának növelésével fejleszthető. 

2. Az előkészítő és rávezető gyakorlatok 

Az oktatási folyamat egészében az előkészítő és rávezető gyakorlatok fontos szerepet töl-
tenek be. A bemelegítés közismert céljainak elérésére a gimnasztikai gyakorlatok gazdag 
mozgásanyaga a legalkalmasabb. A szervezet általános bemelegítését követően a speciális 
előkészítés, illetve a rávezető gyakorlatok olyan mozgásformákkal, gyakorlatokkal va-
lósíthatók meg, amelyek a sorra kerülő mozgásanyag lényegi mozzanatait tartalmazzák. 
A speciális előkészítő és rávezető gyakorlatok mindvégig jelen vannak a tornaoktatás 
folyamatában. 

Az említett gyakorlatok fő kritériumai a következők: 
• Tartalmazniuk kell a gyakorlat olyan lényeges műveletrészét, amelynek pontos 

végrehajtásától függ a mozgásos cselekvés eredményessége. Ezt nevezzük a moz-
gásfeladat vezető műveletének. A tornaelemek nagy részéből önállóan is kiemel-
hető ez a lényeges mozzanat, és önállóan gyakorolható. E módszer alkalmazása 
a feladat megértését segíti elő. 

• Törekedni kell arra, hogy a rávezető gyakorlatok az izommunka jellegét, dinami-
káját és ritmusát tekintve megfeleljenek az elem végrehajtása során kifejtett izom-
munka jellemzőinek. De ez nem minden esetben valósítható meg, mert gyakran arra 
alkalmasak, hogy megkönnyítsék a tanulást, de az izolált gyakorlás nem minden 
esetben felel meg gyakorlat ritmusának. 



88 Gyakorlatgyűjtemény és módszertani segédanyag 

3. Kellő jártasság megszerzése

A tanulásban/tanításban tervezett eljárások, technikák sorában vannak olyanok, amelyek 
a tanulók előzetes tudásának előhívására, illetve amelyek az új tudás szerves beépülésére, 
alkotó felhasználására szolgálnak.

Kritérium, hogy a tanuló eljusson a saját megszerezhető tudásának legmagasabb szint-
jére, pontosan és kontrollálva legyen képes végrehajtani a mozgásokat, tekintettel a ritmusra 
és esztétikumra, a fegyelmezett, szép testtartásra. A differenciálás alappillérei a tanulói ké-
pességek különbözősége, a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok.

4. Összefüggő gyakorlatok végrehajtása

A tanulók sokszori és önálló gyakorlása során szerzett változatos mozgásélményei bizto-
sítják azt a kellő mozgástapasztalatot – ennek kapcsán pedig azt a tanultsági fokot, vala-
mint önbizalmat –, amelynek birtokában maguk is képesek a tornaelemek kifogástalant 
megközelítő végrehajtására. Az elsajátított gyakorlatelemek lehetővé teszik azok össze-
kapcsolását. A variációs lehetőségeket – tanári iránymutatás mellett – bízzuk a tanulók 
kreativitására. 

Módszertani javaslatok

Az azonos szerkezeti csoportba sorolható elemek, az egyszerűbb technika előkészíti a kö-
vetkező, nehezebb mozgás elemeit, és így lényegesen lerövidíti annak tanulási idejét. 
A mozgásoktatás ilyenfajta megtervezésének előnye, hogy a tanítvány az adott speciális 
fizikai képességszintjének megfelelő, egyszerű koordinációs elem elsajátítására alkalmassá 
válik. Ha nagyobb lépésekben haladunk, akkor csak a legtehetségesebbek képesek a tempót 
követni. Túlságosan nagy lesz a lemorzsolódás, olyanok is lemaradnak, akik a megfelelő 
előkészítés és gyakorlási idő biztosítása esetén jobb eredmények elérésére lennének képesek. 
Az egymást követő elemek oktatására akkor térhetünk át, ha a megelőzővel a kifogástalant 
megközelítő végrehajtást érünk el.

Az oktatás során javasolt törekedni a változatosságra, amely többek között a kiinduló- 
és befejezőhelyzetekkel, a mozgásirány és sebesség változtatásával vagy az alátámasztási 
felület növelésével, illetve csökkentésével valósítható meg. Ezek a megoldások élvezetessé 
teszik a tanulók számára a többnyire igen kötött technikai végrehajtást igénylő feladatokat. 

Segítségnyújtás:
A tornaoktatásban a segítségadás kiemelt szerepet kap. A szereken végrehajtott mozgások 
balesetmentes oktatása, gyakoroltatása felkészült szakmai munkát igényel. A mozgástanu-
láskor a biztonság kialakítása a sokszori ismétléssel érhető el. 

A segítségadás módjai: 
A közvetett módszer lényege az, hogy a szóbeli irányítás mellett valamilyen eszköz segíti 
a munkánkat. Ki kell használni a kiegészítő eszközök alkalmazási lehetőségeit, a ferdén 
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 kialakított gyakorlóhelyeket, zsámolyokat, szekrénytetőket, ugródeszkát kombinálva. Pél-
dául lejtőképzés dobbantó és szőnyeg használatával, bordásfalra rögzített szőnyeg a kéz-
állás oktatásánál, gyakorlásánál, zsámolyokon történő futás a helyes dobbantóhasználatnál. 
A biztonságérzet motivációs tényezőként hathat, és előmozdíthatja a tanulás sikerességét. 

A segítő biztosításnál a tanár csak feltételesen avatkozik be a végrehajtásba.
A közvetlen segítségadásnál a tanár aktívan beavatkozik a mozgástevékenységbe, ezzel 

segítve a technikai elem helyes végrehajtását. Ebben a tevékenységben befolyásoló tényező 
a tanuló mozgássebessége, a testsúlyából eredő tehetetlenség, az elem mozgásiránya, va-
lamint a gyakorlat befejező mozzanata. A tornaelemek gyakorlása során mutatkozó típus- 
és egyéni hibákat is javasolt feltétlenül javítani.

Segítségadásnál lényeges a tanár helyes elhelyezkedése, a tanuló és a szer figyelem-
bevételével. A segítségadás formái lehetnek a gyakorlat végrehajtásánál a megfelelő fogás, 
a megtámasztás, az emelés, szükség esetén pedig egy-egy testrész hajlítása, nyomása, illetve 
összerendezése. 

Az oktatásmódszertani lépések betartása, a tudáselemek egymásra épülése, a jól fel-
épített oktatás megkönnyíti a segítségadás fizikailag megterhelő munkáját. 

Az alábbiakban bemutatásra kerülő gyakorlatsorok ebben kívánnak segítséget nyújtani. 

Ötletek, javaslatok a tantervi tartalmak feldolgozásához

Gurulóátfordulás előre és hátra

Előkészítő és rávezető gyakorlatok
1. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz. 
Csípőemelés hátgömbölyítéssel. 
Ereszkedés vissza kh-be.

2. Gyakorlat
Kh.: zsugorülés, térdkulcsolás. 
Gördülés hátra, majd vissza kh-be. 
Folyamatosan.

3. Gyakorlat
Kh.: guggolóállás, térdkulcsolás. 
Mint az előző gyakorlat.

4. Gyakorlat
Kh.: guggolóállás. 
Gurulás hátra zsugor-tarkóállásba, 
kéztámasz a fül mellett (a könyök párhuzamos).
Gördülés vissza kh-be.
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5. Gyakorlat
Kh.: térdelőtámasz.
A hát domborítása, tekintet a mellkason („cicahát”). 
A hát homorítása, tekintet felfelé irányul.

6. Gyakorlat
Kh.: térdelőtámasz.
Csípőemelés a hát gömbölyítésével  
láb kinyújtásáig, 
tekintet a térden. 
Ereszkedés vissza kh-be.

7. Gyakorlat
Kh.: hanyatt fekvés, párhuzamos könyökkel 
támasz a fül mellett, 
hüvelykujj a fej felé irányul.
Lábemelés a fej mögé, majd leengedés 
vissza kh-be.

8. Gyakorlat
Kh.: tarkóállás támasz, 
mint az előző gyakorlatnál.
Gurulás előre pillanatnyi térdkulcsolással 
guggolótámaszba.

9. Gyakorlat
Kh.: terpeszülés, támasz a csípő előtt.
Csípőemelési kísérletek a törzs előredöntésével, 
a terpesz fokozatos szűkítésével.

Fejállás

Különböző változatok, kapcsolatok

1. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz.
Emelés zsugorfejállásba, lábnyújtás, 
majd lábhajlítással vissza zsugorfejállásba, 
és ereszkedés guggolótámaszba.

2. Gyakorlat
Kh.: terpeszállás, oldalsó középtartás.
Emelés terpeszfejállásba, lábzárás, 
majd lábterpesztés és ereszkedés vissza kh-be.
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3. Gyakorlat
Kh.: bal vagy jobb térdelőtámasz.
Emelés fejállásba a lábak helyzetének 
megtartásával, térdnyújtással lábzárás, 
majd ereszkedés kh-be.

4. Gyakorlat
Kh.: bal vagy jobb guggolótámasz.
Emelés fejállásba a lábak helyzetének 
megtartásával, térdnyújtással lábzárás, 
majd ereszkedés vissza kh-be.

5. Gyakorlat
Kh.: bal vagy jobb mérlegállás.
Emelés fejállásba a lábak helyzetének 
megtartásával, térdnyújtással lábzárás, 
majd ereszkedés vissza kh-be.

6. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz.
Gurulóátfordulás előre nyújtott testű 
fejállásba; majd gurulóátfordulás előre.

7. Gyakorlat
Kh.: mellső fekvőtámasz.
Láb húzása bicskahelyzetig, 
emelés fejállásba, majd dőlés 
vissza nyújtott, megfeszített 
törzzsel fekvőtámaszba.

8. Gyakorlat
Kh.: nyújtott testű fejállás. 
Lábterpesztés, -zárás.

9. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Nyújtott lábbal emelés fejállásba, ha-
rántterpeszben lábtartáscserék.

10. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz.
Emelés zsugorfejálláson keresztül 
nyújtott testű fejállásba, lábhajlítások 
és nyújtások.
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Kézállás

Előkészítő és rávezető gyakorlatok

1. Gyakorlat
Utánzó gyakorlatok: nagykutya, 
sánta róka, fókajárás, pókjárás, 
rákjárás, nyusziugrás.

2. Gyakorlat
Kh.: hajlítottállás a tornapad bal 
oldalán, támasz a padon. 
Zsugorkanyarlati átugrások 
a pad másik oldalára, 
folyamatos haladással.

3. Gyakorlat
Kh.: guggolás, támasz a zsámolyon. 
Nyusziugrás a zsámolyra.

4. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz.  
Rugdalózó kiscsikó.

5. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Törzshajlítás előre, támasz a talajon. 
Támlázás fekvőtámaszig 4 ütemen 
keresztül, majd vissza kh-be.

6. Gyakorlat
Kh.: mellső fekvőtámasz.
Csípőrugózással karlökés, taps 
és érkezés kh-be.

7. Társas gyakorlat
„A” mellső fekvőtámaszban, 
„B” térdhajlatnál fogja „A” lábát.
Talicskázás szerepcserével.

8. Páros gyakorlat
Kh.: mint 7. gyakorlat, 
de „B” a bokáknál fogja „A” lábát. 
Talicskázás szerepcserével.
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9. Csoportos gyakorlat
Kh.: „A” mellső fekvőtámaszban, 
„B” mély mellső fevőtámaszban, 
lábbal „A” vállán, „C” a térdhajlatnál 
fogja „A” lábát.
Talicskázás a szerepek variálásával.

10. Gyakorlat
Kh.: mellső fekvőtámasz.
Lépegetés a bordásfalon kézállás  
helyzetéig, majd vissza. 

Repülő gurulóátfordulás 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok
 

1. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Helyben szökdelésből gurulóátfordulás 
előre, guggoláson át felállás.

2. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Páros lábon szökdelés előrehaladással, 
elugrásból gurulóátfordulás előre, gug-
goláson át felállás.

3. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Lépésből, majd lassú futásból, két lábról 
elugorva gurulóátfordulás előre, guggo-
láson át felállás.

4. Gyakorlat
Kh.: hajlítottállás a tornazsámolyon. 
Gurulóátfordulás előre a szőnyegen, 
guggoláson át felállás.
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5. Társas gyakorlat
Kh.: „A” hajlítottállás, 
„B” hason fekvés keresztben. 
Gurulóátfordulás a társ felett, 
guggoláson át felállás 
(helyből, illetve néhány lépés után 
összeugrásból).
Szerepcserével.

6. Társas gyakorlat
Kh.: „A” hajlítottállás, 
„B” térdelőtámasz, keresztben.
Mint előző gyakorlat.

7. Gyakorlat
Kh.: „A” alapállás, 
„B” karikát tart keresztben. 
Mint előző gyakorlat.

8. Gyakorlat
Kh.: alapállás a tornazsámoly előtt. 
Gurulóátfordulás a zsámoly felett, 
guggoláson át felállás 
(helyből, illetve néhány lépés után 
összeugrásból).

9. Gyakorlat
Kh.: alapállás a dobbantón.
Gurulóátfordulás a szekrény felett, 
guggoláson át felállás 
(helyből, illetve néhány lépés után 
összeugrásból).

10. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Lendületszerzésből repülő guruló- 
átfordulás előre, guggoláson 
át felállás.
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Dobbantóhasználat 

Előkészítő gyakorlatok
1. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Szökdelés helyben hajlított karlendítéssel 
mellső középtartásba.

2. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Kilépés után összeugrásból felugrás  
karlendítéssel hajlított mellső  
középtartásba, érkezés hajlított állásba  
a kar helyzetének megtartásával.

3. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Néhány lépés után összeugrás a karikába.

4. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Pár lépés nekifutás után elrugaszkodás 
az egyik lábról, összeugrás a karikába,  
majd kiugrás karlendítéssel mellső 
középtartásba.

5. Gyakorlat
Néhány lépés nekifutásból összeugrás 
a karikába, onnan nyusziugrás a zsámolyra 
(szekrénytetőre), és függőleges repülés.

6. Gyakorlat
Néhány lépés nekifutásból összeugrás 
dobbantóra, majd függőleges repülés 
a tornaszőnyegre karlendítéssel mellső 
rézsútos magastartásba, érkezés hajlított 
állásba, karleengedéssel oldalsó 
középtartásba.

7. Gyakorlat
Nekifutás a zsámolyokon, a dobbantóról 
elugrás, érkezés a hosszában állított 
szekrénytetőre hajlított állásba;  
szökkenés előre, függőleges  
repülés mint a 6. gyakorlatnál.
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8. Gyakorlat
Pálya berendezése, mint az előző gyakor-
latnál. Felguggolás az első zsámolyra,  
alapállás, nekifutás, dobbantás,  
felguggolás a szekrényre,  
nyusziugrás után mint  
előző gyakorlat.

9. Gyakorlat
Szerek elhelyezése mint előző  
feladatnál. Nekifutás és dobbantás után 
felguggolás a szekrényre,  
majd gurulóátfordulás előre.

10. Gyakorlat
A dobbantó távolságának növelése.
A svédszekrény és a dobbantó közé helyezett 
zsámoly helyzete változtatható: keresztben, 
hosszában, álló helyzetben.

Függőleges repülés 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok
1. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Szökdelés helyben hajlított karlendítéssel.

2. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Szökkenés hajlított karlendítéssel, érkezés 
hajlított állásba, majd kh. felvétele.

3. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz.
Felugrás karlendítéssel rézsútos 
magastartásba, érkezés hajlított állásba, majd 
kh. felvétele.

4. Gyakorlat
Kh.: mellső fekvőtámasz.
Csípőrugózásból ugrás guggolótámaszba, 
ezt követően felugrás karlendítéssel rézsútos 
magastartásba, érkezés hajlított állásba a kar 
helyzetének megtartásával.
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5. Gyakorlat
Kh.: hason fekvés, magastartás.  
Egyidejű nyújtott kar- és láblendítés.

6. Gyakorlat
Kh.: mint előző gyakorlatnál.
Egyidejű nyújtott kar-  
és láblendítés után hintázás  
előre-hátra.

7. Gyakorlat
Kh.: hajlítottállás,  
hátsó rézsútos mélytartás.
Homorított felugrás karlendítéssel  
mellső rézsút magastartásba,  
érkezés hajlított állásba,  
kar helyzetének megtartásával.

8. Gyakorlat
Kh.: mellső fekvőtámasz.
Ugrás guggolótámaszba,  
homorított felugrás karlendítéssel  
mellső rézsút magastartásba,  
érkezés hajlított állásba  
(mint az előző gyakorlat).

9. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz.
Nyusziugrás után homorított  
felugrás karlendítéssel mellső  
rézsútos magastartásba,  
érkezés mint előző gyakorlat.

10. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Kilépést követő összeugrásból  
nyusziugrás végrehajtása  
guggolótámaszba,  
ebből felugrás és érkezés  
mint előző gyakorlat.
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Előkészítő és rávezető gyakorlatok
1. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz.
Nyusziugrás guggolótámaszba, majd 
ugrás terpeszállásba karlendítéssel 
mellső rézsútos magastartásba. 
Folyamatosan is.

2. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz a padon.
Nyusziugrás guggolótámaszba a padon, 
majd ugrás terpeszállásba a talajra, 
karlendítéssel rézsútos magastartásba.

3. Gyakorlat
Kh.: mellső fekvőtámasz.
Csípőrugózás után csípőlendítéssel ugrás 
terpeszállásba a talajra, karlendítéssel 
mellső rézsútos magastartásba.

4. Gyakorlat
Kh.: hajlítottállás a hosszában állított 
zsámoly előtt. Támasz a zsámoly túlsó 
végén, ellendüléssel és karlökéssel 
ugrás a zsámoly elé terpeszállásba, 
karlendítéssel mellső rézsútos 
magastartásba.

5. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz a padon.
Nyusziugrás folyamatosan,  
a pad végén az utolsó fogás után 
leterpesztéssel ugrás a pad elé, 
szögállásba, karlendítéssel mellső 
rézsútos magastartás.

6. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz a szekrénytető 
közelebbi végén. Ugrás a szer túlsó 
végére támaszba, majd karlökéssel 
és karlendítéssel rézsútos  
középtartásba leterpesztés,  
érkezés terpeszállásba.

Hosszában állított szekrényen: felguggolás és leterpesztés (kismacska)
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7. Gyakorlat
Kh.: alapállás pár lépésre 
a szekrénytetőtől. 
Mint előző feladat, 
nekifutást követő összeugrásból.

8. Gyakorlat
Kh.: alapállás a szer előtt.
Mint előző gyakorlat, 
nekifutást követő összeugrásból.

Zsugorkanyarlati átugrás 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok

1. Gyakorlat
Kh.: négykézlábállás. 
Rugdalózó kiscsikó.

2. Gyakorlat
Kh.: mint 1. gyakorlat a bordásfalnál. 
Rugdalózó kiscsikó.

3. Gyakorlat
Kh.: hajlítottállás a tornapad mellett, 
támasz a padon.
Nyusziugrás a padra fel és le.

4. Gyakorlat
Kh.: hajlítottállás a tornapad mellett, 
támasz a padon. 
Átlendülés térdhajlítással a pad felett 
(zsugorkanyarlat).

5. Gyakorlat
Kh.: hajlítottállás a zsámoly előtt.
Fellendülési kísérletek 
zsugorkézállásba zsámolyra, illetve 
szekrénytetőre.
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6. Gyakorlat
Kh.: mellső fekvőtámasz.
Jobb vagy bal karlökéssel 90 fokos 
fordulat jobbra vagy balra karlendítéssel 
oldalsó középtartásba.

7. Gyakorlat
Kh.: hajlítottállás, hajlított mellső 
középtartás. Fellendülés zsugorkézállásba, 
egyik kar kiemelésével 90 fokos 
fordulattal érkezés guggolásba.

8. Gyakorlat
Mint előző gyakorlat zsámolyon 
végrehajtva.

9. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Mint előző gyakorlat, 
lendületszerzéssel.

10. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Zsugorkanyarlati átugrás 
2–4 részes szekrényen.

Guggolóátugrás 

Előkészítő és rávezető gyakorlatai

1. Gyakorlat
Kh.: mellső fekvőtámasz.
Csípőrugózással beguggolás, 
karlendítéssel mellső középtartásba.

2. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz.
Nyusziugrás folyamatosan karlendítéssel 
mellső rézsútos középtartásba.
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3. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz.
Nyusziugrások a karikákba karlendítéssel 
mellső rézsútos középtartásba (a karikák 
távolsága variálható).

4. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz.
Mint előző gyakorlat, 
medicinlabdák fölött.

5. Gyakorlat
Kh.: guggolótámasz a hosszában 
állított zsámoly előtt.
Nyusziugrás a zsámolyra.

6. Gyakorlat
Kh.: alapállás a hosszában állított 
zsámoly előtt. Mint előző feladat 
néhány lépés lendületszerzésből, 
páros lábról történő elrugaszkodással.

7. Gyakorlat
Kh.: mint előző feladat 
(életkornak megfelelő 
magasságú) szekrény 
előtt. Lendületszerzésből 
felguggolás, majd 
leguggolás karlendítéssel 
mellső rézsútos magastartásba.

8. Gyakorlat
Kh.: alapállás.
Keresztben állított  
szekrényen átguggolás.

9. Gyakorlat
Kh.: mint előző gyakorlat. 
Guggolóátugrás 
lebegőtámaszra 
törekvéssel 
(a dobbantó fokozatos 
távolításával).
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Ritmikus gimnasztika – a legnőiesebb sportág

A ritmikus gimnasztika sportág térhódítása a mozgásművészet, művészi torna, illetve 
modern gimnasztikai irányzatok megjelenésével indult útjára. A klasszikus balettel szem-
ben szinte mindenki számára elérhető kifejezési forma, a későbbi sportág rendelkezik 
azokkal a tulajdonságokkal, amelyek a lánygyermekek pszichoszomatikus fejlődésére 
pozitív hatással vannak.

A sportágban alkalmazott eszközök közül a kötelet, karikát, labdát a gyerekek já-
tékként régóta használják. A karika mint kéziszer az 1936-os olimpián tartott bemutató 
után vált népszerűvé. A buzogány fegyver volt, tornaeszközként a 19. század közepe óta 
alkalmazzák. A bambuszhoz erősített szalagot a tradicionális kínai táncokban lelhetjük 
fel, az 1940-es években vált népszerűvé mint tornaeszköz. A Nemzetközi Tornaszövetség 
a kötelet, karikát és labdát 1963-tól, a szalagot 1971-től, a buzogányt 1973-tól a világ-
bajnokságok hivatalos kéziszereként jegyzi. 

Talán meglepő, de nem csak a lányok oktatásában tölthet be fontos szerepet a ritmikus 
gimnasztika. Az előkészítő gyakorlatok egy része fiúknak is bátran ajánlható. Gondoljunk 
például a kötéllel végezhető szökdelésekre, játékos feladatokra stb. 

Nem igényel nagy összegű beruházást, szinte bármilyen tornateremben végezhető, 
a gyakorláshoz szükséges szerek könnyen és viszonylag olcsón megvásárolhatók. Az öt, 
versenyen is alkalmazott szerből a kötelet, karikát és labdát sokrétű felhasználhatóságuk 
miatt mindenképpen érdemes beszerezni. Alkalmazhatunk kiegészítő szereket is, így 
fátylat, sálat, botot, ritmusbotot stb. Az eszközök tárházának csak fantáziánk szab határt. 

Az eszközök alkalmazása játékossá teszi a képességfejlesztést is. Egy egyszerű 
szökdelés érdekes feladattá változik, ha közben ritmizált és keresztezett, esetleg dupla 
kötéláthajtást végez a tanuló, vagy körzésekkel kombinálja. A különböző irányok és síkok 
további variációs lehetőséget adnak.

A ritmikus gimnasztika oktatásának időbeli lehetőségeit a kerettanterv meghatározza. 
Először nevesítve a 6. osztályban jelenik meg. Ez az időpont egyes, a sportág oktatásában 
szükséges képességek fejlesztése szempontjából már későinek tűnik, gondoljunk csak 
arra, hogy egyesületi keretek között már 4-5 éves korban kezdjük a sportág alapjainak 
oktatását. De maradjunk az iskolai testnevelésnél: a gyerekek érdeklődése alsó tagozatban 
élénkebb e sportág iránt, a felső tagozatos tanulók a különböző táncos mozgásformákat 
részesítik inkább előnyben. Más szempontból is szerencsésebb lenne a korábbi oktatás, 
ugyanis lehetővé válna, hogy a tehetséges elsős, másodikos gyermekeket a versenysport 
számára megnyerjük. A felső tagozatos oktatás előnye az, hogy a lánytanulókkal külön 
tudunk foglalkozni, s azokat a női nemre jellemző mozgásformákat is gyakoroltatni tudjuk, 
amelyek egy alsó tagozatos vegyes osztályban nehézséget okoznak.

A kéziszerek oktatásának sorrendjénél elsőnek a kötelet javasoljuk. Iskolai testneve-
lésben a legsokrétűbben használható eszköz. Nem szükséges drága, színes köteleket vásá-
rolni, nagyon jól használható a hegymászó boltokban, áruházakban, műanyagboltokban, 
vásárban is beszerezhető 8-10 mm átmérőjű, méterben vásárolható kötél. Ezt a tanulók 
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magassága szerint feldarabolhatjuk rövidebb, közepes és hosszabb méretre. A kötelek vé-
gére csomót kötünk, a csomó mellé méretek szerint színes ragasztószalagot teszünk, így 
a tanulók gyorsan ki tudják választani a számukra megfelelő méretű kéziszert. 

Mind a négy felső tagozatos évfolyamra terveztünk kötélgyakorlatokat. Ennek egyik oka 
az, hogy számos játékot, képességfejlesztést megoldhatunk kötél segítségével, másik oka, hogy 
ha az iskolának nincs lehetősége több szert vásárolni, ezzel az egy eszközzel is bőven tud fel-
adatot adni a tanulóknak, akár mind a négy évfolyamon, és mindkét nemnek.

A kéziszerek oktatásának javasolt menete

Az 5. évfolyamon kötélgyakorlatokat oktatunk. A 6. évfolyamon folytatjuk a kötélgya-
korlatok oktatását, és hozzávesszük a karikát. A 7. évfolyamon kötelet és labdát, a 8. év-
folyamon kötelet és fátyolgyakorlatokat oktatunk. A buzogány és szalag oktatását iskolai 
testnevelés keretein belül, ilyen kevés óraszám mellett nem javasoljuk. 

Ötletek és javaslatok a tantervi tartalmak feldolgozásához (5. osztály)

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok
1. Kötélátugrások oszlopban
A tanulókat létszámuk szerint egy vagy több  
oszlopra osztjuk. Két tanuló (az egyik tanár is le-
het) egy nyitott kötél két végét fogja mélytartás-
ban. Az oszlop rájuk merőlegesen, a kötéltől  
2-3 m-re áll. A tanulók egymás után  
átugorják a kötelet. 

2. Lengő kötél átugrása oszlopban
A kötelet folyamatosan lengetik előre-hátra. 
A tanulók a kötél előrelendítésénél befutnak, 
visszafelé lendítésénél átugorják, egymás után 
folyamatosan.

3. Kötélkörzés átfutással a kötél alatt, oszlopban
Két tanuló folyamatos, lassú kötélkörzést végez 
az oszlop felé. A tanulók egymás után átfutnak 
a kötél alatt.

4. Kötélkörzés a kötél átugrásával, oszlopban
Két tanuló folyamatos, lassú kötélkörzést végez 
az előzővel ellentétes irányban. Az oszlopban 
állók egyesével átugorják a feléjük lendülő 
kötelet. 

Módszertani javaslatok

A tanulókat úgy osszuk be, hogy egy-egy osz-
lopban maximum 6-10 fő legyen. A kötelet lazán 
fogják, és beleakadás esetén azonnal engedjék el. 
A kötelet tartó tanulókat folyamatosan váltogassuk.

Minden lendítésnél a következő tanuló kerül 
sorra.

Akkor tudják sikeresen végrehajtani a feladatot, 
ha éppen akkor futnak át a kötél alatt, amikor 
az a legmagasabb ponton, magastartásban van. 
A körzés nagy ívű legyen.

Akkor tudják könnyen átugrani a kötelet, ami-
kor az a legmélyebb ponton van. Igazodni kell 
a kötél mozgásához, a megfelelő pillanat kivá-
lasztásához jó ritmusérzék kell.
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Csak akkor próbáljuk meg párokban végeztetni, 
ha a feladatok egyénileg már elakadás nélkül 
sikerülnek. A többször hibázó tanulókat, illetve 
akik nem mernek elindulni, külön oszlopban 
gyakoroltassuk.

A tanuló talajhoz közel vezesse a kötelet. 
A középen álló bal kezével a kötél végét, jobb 
kezével majdnem a közepét fogja, így vezesse 
körbe.

Lehet két vagy három hunyóval is játszani, 
ez esetben több „nyertese” lesz egy-egy játék-
nak, a gyerekeknek így nagyobb élményt nyújt, 
több sikerélményt ad. 

A teremben nyitott vagy szétszórt alakzatban 
állnak a tanulók. Mindenki saját magasságához 
illő kötéllel gyakorol. 
Figyeljünk, hogy elegendő hely álljon rendel-
kezésükre.

5. Kötélkörzés a kötél átugrásával, kettes osz-
lopban
Mind a négy feladat, amelyet sikerült folyama-
tosan, elakadás nélkül végrehajtani, megismé-
telhető kettes oszlopban. A feladatok végrehaj-
tása így párosával történik.

6. Vízszintes kötélkörzés nyitott kötéllel, körben
A tanulókat létszámuktól függően egy vagy 
több körbe állítjuk. Egy a kör közepére áll, 
és folyamatos forgással a felugró társai lába 
alatt vezeti a nyitott kötelet. Akibe beleakad, 
5 lábemelést végez a bordásfalon, majd ő forog 
középen a nyitott kötéllel.

7. Szoborjáték
A tanulók szétszórt alakzatban helyezkednek el. 
Egy tanuló a többiek elé áll, és hátat fordít (hu-
nyó). Három számolás alatt a tanulók egy szobrot 
készítenek magukból, majd az elöl álló tanuló 
megfordul. Kiválasztja azt, akinek a legjobban si-
került, és az áll ki a többiek elé hunyónak. Minél 
nehezebb, érdekesebb szobrot készítenek a tanu-
lók, az annál értékesebb. A lényeg, hogy mozdu-
latlanul tartsák meg a megalkotott pózt. A képzet-
tebbek például spárgát, állóspárgát készítenek.

8. Szoborjáték párokban, hármasban
A tanulók párosával, hármasával készítenek 
szoborcsoportokat. Nem beszélhetik meg, ki 
mit készít, és valamelyik testrésszel kapcsolód-
niuk kell egymással, vagy egymás alatt-fölött 
kell lenniük. Például egyik tanuló támadóállás-
ban áll, a másik lábemelést végez sarokfogással, 
a harmadik térdelésben hátrahajlást végez stb.

9. Kötéllengetések
Szögállás, oldalsó középtartás. A kötélvégek két 
kézben, kötél a test előtt, mellső oldalsíkban. 
Kötéllendítés előre, mellső rézsútos magas-
tartásig, majd bal oldalsó középtartásban hátra 
a test bal oldalán. Lendítés előre, mellső, rézsú-
tos magastartásba, majd jobb oldalsó közép-
tartásban hátra. A lengetést összekötjük lábujjra 
emelkedéssel (előrelendítés), majd térdhajlítás-
sal és talpra ereszkedéssel (hátralendítés).
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10. Kötéllengetések átugrással
Szögállás, oldalsó középtartás, kötélvégek két 
kézben, szer a test előtt, mellső oldalsíkban. 
Kötéllendítés mellső középtartásba, 
emelkedéssel lábujjállásba. Kötéllendítés hátsó, 
rézsútos mélytartásba hajlított ollóugrással, 
majd lendítés vissza előre, hajlított ollóugrással. 

11. Kötéláthajtások szökdeléssel
Szögállás, kar oldalsó középtartásban, 
kötélvégek két kézben, szer a test mögött, 
hátsó oldalsíkban. Kötéláthajtás előre, páros 
lábon szökdeléssel, egyéni tempóban. Néhány 
próbálkozás után tapsra végeztessük.

12. Kötéláthajtások helyben futással
Térdemeléssel helyben futás, kötéláthajtással 
előre. 

13. Szimpla és keresztáthajtások szökdeléssel
Páros lábon szökdelés szimpla 
és keresztáthajtással előre. A keresztáthajtásnál 
a kötélvég elengedése nélkül 
alkarkeresztezéssel hajtják végre az áthajtást.

14. Szimpla és dupla áthajtások
Páros lábon szökdelés 3 szimpla, majd egy dup-
la áthajtással. A dupla áthajtásnál egy felugrás 
közben kétszer halad át a kötél a láb alatt.

15. Áthajtásvariációk
Páros lábon szökdelés szimpla, kereszt-, 
szimpla, dupla áthajtásokkal.

16. Áthajtásvariáció átlagon felüli képességű 
tanulók részére
Páros lábon szökdelés szimpla, dupla, szimpla, 
dupla áthajtásokkal. Másik variáció: páros 
lábon szökdelés szimpla, szimpla, dupla, dupla 
áthajtásokkal. 

17. Áthajtásvariáció kiemelkedő képességű 
tanulók részére
Páros lábon szökdelés szimpla, kereszt-, 
szimpla, kereszt-, szimpla, dupla, dupla, dupla 

Először kötél nélkül próbálják vérehajtani 
a tanulók a hajlított ollóugrást. Néhány 
próbálkozás után kössék össze kötéllengetéssel. 

Ha az áthajtás már sikerül, végeztessünk páros 
lábról felugrásokat térdnyújtással a levegőben. 
Próbálják meg a lábfejüket is lefeszíteni. Ha nem 
sikerül, próbálják meg kötél nélkül vagy ülésben. 
Hajlított ülés, pipáló lábfejjel. Térdnyújtással 
lábfej lefeszítése, majd térdhajlítás pipálással.

Próbálják meg először lassan végrehajtani 
úgy, hogy minden futólépés alatt áthaladjon 
a kötél. Fokozatosan gyorsítsuk, majd lassítsuk 
az áthajtás tempóját.

Minél jobban keresztezik az alkart, annál 
nagyobb hely lesz az áthajtásra, annál 
könnyebben sikerül végrehajtani.

A dupla áthajtás a ruganyosabb tanulóknak nem 
okoz gondot.

Ha nem sikerül a dupla áthajtás, a negyedik 
szökdelésre is végezzenek szimpla áthajtást.

Ha a dupla áthajtás nem okoz nehézséget, meg-
próbálhatnak két dupla áthajtást egymás után.

Jó ugró- és ritmusképességekkel rendelkező 
tanulók tudják végrehajtani.



106 Gyakorlatgyűjtemény és módszertani segédanyag 

áthajtásokkal. Ha végre tudják hajtani a variációt 
(ez összesen 8 felugrást jelent), elejétől 
ismételhető. 

18. Kötéláthajtások páros lábon szökdeléssel, 
harántterpesztéssel a levegőben
Páros lábról felugrás, a levegőben 
harántterpesztéssel, bal láb elöl, kötéláthajtás 
előre, érkezés páros lábra. Páros lábról felugrás 
jobb harántterpesztéssel, kötéláthajtással.

19. Harántkörzés előre
Szögállás, mellső középtartás. Könyökök 
enyhén hajlítottak. Két kezüket ökölben egymás 
mellé téve harántkörzés előre a test jobb és bal 
oldalán. 

20. Harántkörzés-áthajtás kombináció
Páros lábon szökdelés 4 ×. Az első szökkenésre 
harántkörzés előre bal oldalon, a másodikra 
áthajtás előre, a harmadikra harántkörzés jobb 
oldalon, a negyedikre áthajtás előre.

21. Vízszintes kötélkörzés
Nyújtott ülés, kötél két rétben (mindkét csomó 
a jobb kézben), oldalsó középtartás. Vízszintes 
kötélkörzés magastartásban, előre a lábak felé 
indítva a körzést. Magastartásban kötélátadás 
bal kézbe, a kötélkörzés folytatásával. 
Törzshajlítással előre, a hát mögött visszaadják 
jobb kézbe.

22. Vízszintes kötélkörzés átadással a láb alatt
Az előző gyakorlat ismétlése, lábemeléssel 
és kötélátadással az emelt láb alatt, körzés 
közben. 
Nyújtott ülés, kötél két rétben (mindkét csomó 
a jobb kézben), oldalsó középtartás. Vízszintes 
kötélkörzés magastartásban, előre, a lábak 
felé indítva a körzést. Jobbláb-emeléssel 
kötélátadás a láb alatt bal kézbe, a kötélkörzés 

Lehet az egyik oldalon több körzést is végrehaj-
tani, de lehet akár egyet jobb, egyet bal oldalon. 
Kombinálhatjuk a körzéseket áthajtással is.

A kötélátadás történhet jobb, bal és páros láb 
alatt is.
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folytatásával. Törzshajlítással előre, a hátuk 
mögött visszaadják jobb kézbe. Vízszintes 
kötélkörzés magastartásban. Balláb-emeléssel 
kötélátadás a láb alatt stb. 

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

1. Karikagurítások
Karikagurítás a társnak. Jobbkezesek a test jobb 
oldalán harántsíkban leteszik a karikát a talajra. 
Felső fogással megpróbálják átgurítani a társ-
nak.

2. Karikagurítás társnak, hintalépéssel
Bal lépőállás előre, karika a test jobb oldalán, 
harántsíkban. Hintalépéssel előre karikagurítás 
a társnak.

3. Karikagurítás társnak hintalépéssel, lebegő-
állásba
Bal lépőállás előre, karika a test jobb oldalán, 
harántsíkban. Hintalépéssel előre lebegőállásba, 
karikagurítás a társnak. 

4. Karikadobás a társnak, harántsíkban
Jobb kézzel harántsíkban fogva a karikát, lendí-
tés mellső, rézsútos magastartásba, majd a jobb 
könyök oldalra emelésével lendítés a test  
mellett hátra. Néhány lendítés után átdobás 
a társnak.

5. Karikakörzés a derékon
Egyik tanuló belebújik a karikába, és folyama-
tos vízszintes körzéssel megpróbálja a derekán 
tartani. A társa ezalatt kiegészítő feladatot vé-
gez, amit számolhatnak is.

Módszertani javaslatok

A tanulók párokba állnak, szemben egymással, 
kb. 4-5 m-re egymástól, páronként 1 karikával. 

Ügyesebb tanulók próbálják meg oldalirányban 
ollóugrással átugrani a guruló karikát.

Ezt a gyakorlatot lábujj-lebegőállásban is végre 
lehet hajtani. Próbálják meg ellentétes lábbal 
és ellentétes kézzel is! 

Először közelre, majd fokozatosan növekvő tá-
volságra dobják egymásnak a karikát.

Az a legügyesebb páros, amelyik a legtöbb ki-
egészítő feladatot tudta végrehajtani.

(6. osztály)
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6. Karikalendítések oldalsíkban
Terpeszállás, karika a test előtt, mellső oldal-
síkban a földön. Felső fogás vállszélességben. 
Karikaemelés oldalsó középtartásba, karika 
a jobb kézben. Az oldalsík megtartásával ka-
rikalendítés fejmagasságban középre, majd 
bal oldalra, ismét középre, majd jobb oldalra. 
Sikeres végrehajtás után ugyanez zárt hármas-
lépéssel oldalra. 

7. Karikaáthajtás előre
Alapállás, karika a test előtt, mellső oldalsíkban 
a földön. Alsó fogás vállszélességben. A tanulók 
belelépnek a karikába, majd kézzel átfordítják 
maguk elé. Néhány próbálkozás után lépés he-
lyett futás vagy hajlított ollóugrás következik, 
az áthajtásoknál a karika nem érhet a talajra.

8. Karikalendítés harántsíkban
Bal lépőállás előre, karika jobb kézben a test 
mellett, harántsíkban, bal kar oldalsó középtar-
tásban. Hintalépéssel előre karikaemelés mell-
ső, rézsútos magastartásba, majd hintalépéssel 
hátra karika leengedése a test mellé könyök-
emeléssel, oldalra.

9. Bumeránggurítás a talajon
Alapállás, karika jobb kézben a test mellett, ha-
rántsíkban. A karika kigurítása közben a csukló 
erőteljes visszafeszítése. Akkor sikerül jól, ha 
a karika néhány méter után visszagurul. 

10. Átbújás a karikán
Alapállás, a karika harántsíkban a test jobb ol-
dalán, a talajon. Jobb kézzel felső fogás. Átbú-
jás a karikán hintalépéssel oldalra guggoláson 
keresztül, majd felállás és lábzárás. 

11. Karikapörgetés a talajon
A talajon álló karikát felső fogással befelé 
fordítják a tanulók, majd gyors kifelé fordítás 
közben elengedik. A karika szabadon pörög 
a talajon, amit megállítanak.

Az ügyesebb tanulók páros lábon szökdelés 
közben hajtsák át a láb alatt a karikát.

A tanulók a visszaguruló karikát ollóugrással 
átugorhatják, vagy felveszik és körzéssel kom-
binálják.
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12. Karikapörgetés a talajon, szökdeléssel
Az előző feladat szökdeléssel kombinálva. 
Amíg a karika pörög a talajon, meghatározott 
helyben szökdeléseket, szökdelésvariációkat 
végeznek.

13. Karikapörgetés a talajon, lábkörzéssel 
Jobb támadó állásban pörgetés, bal láb körzés-
sel a karika fölött. 

14. Kötéláthajtás párokban, a tanulók egymás-
sal szemben állnak
Az egyik tanuló kötelet tart oldalsó középtar-
tásban, a háta mögött. Áthajtással mindketten 
egyszerre átugorják a kötelet.

15. Kötéláthajtás előre párokban, a tanulók 
egymás mellett állnak
Egymás mellett állnak a tanulók, a jobb olda-
lon álló mögött nyitva a kötél. A jobb oldalon 
álló jobb kézzel fogja a csomót, társa szintén 
jobb kézzel a kötél másik végét. (Tehát mindkét 
tanuló a kötél egyik végét fogja csak!) Áthajtás 
előre, a jobb oldalon álló tanuló átugorja 4 × 
a kötelet hajlított ollóugrással. 
A negyedik ugrás után maguk előtt átveszik 
saját bal kezükbe a csomót. Most a társ folytatja 
átugrással 4 ×. Átveszik jobb kézbe, és a jobb 
oldali tanuló átugorja 2 ×. Átveszik bal kézbe, 
és a bal oldali tanuló jön 2 ×. A legnehezebb 
része a feladatnak ezután jön, egyszer a jobb 
oldali ugrik, majd gyors váltással a bal oldali. 
Ismét a jobb oldali, és ismét a bal oldali.

16. Kötéláthajtás hátra, a tanulók egymás mel-
lett állnak
Az előző feladat ismétlése hátra áthajtással. 

Ha sikerül végrehajtani a 2 × 8 ütemet, a feladat 
elölről ismételhető.

A kötélvég átadása a test előtt történik! 
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17. Kötéláthajtás előre és hátra, a tanulók egy-
más mellett állnak, ellentétes irányban
Az előző feladat végrehajtása úgy, hogy a tanu-
lók egymás mellett állnak, de ellentétes irány-
ban. Így, ha a kötél mozgását nem állítják meg, 
az egyik tanulónál előre áthajtás lesz az ugrás 
alatt, a másik tanulónál hátra áthajtás. 

18. Vízszintes kötélkörzés párokban
A tanulók egymással szemben állnak. Az egyik 
tanuló ügyesebb kezében a kétrét hajtott kötél 
két vége. Vízszintes körzést végez fejük fölött, 
majd láb alatt a kötél átugrásával.

A kötélvég átadása mindkét tanulónál saját 
maga előtt történik.

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

1. Gurítás párokban egy labdával, terpesz-
ülésben
A tanulók egymással szemben, egymástól 
3–4 m távolságra, terpeszülésben helyezkednek 
el. Átgurítják egymásnak a labdát, és megpró-
bálnak a terpeszülésben törzsdöntést végezni, 
karemeléssel íves magastartásba. 

2. Labdagurítás párokban, tarkóállással
Az előző feladat terpeszülésből gurulással hátra 
és lábemeléssel tarkóállásba. A tanuló terpesz-
ülésben várja a társától felé guruló labdát. 
Amikor a labda kb. 2 m-re van tőle, hátragurul 
tarkóállásba, és ott kapja el a szert. Innen gurítja 
vissza, miközben előregurul terpeszülésbe. 

3. Labdagurítás a társnak, egy kézzel a talajon 
Bal kilépőállásban áll a tanuló, jobb láb féltal-
pon. Jobb kar mélytartásban, tenyerében a lab-
dával, bal kar oldalsó középtartásban. Ereszke-
déssel guggolásba labdagurítás a társnak. A társ 
a labda gurulási irányába helyezkedve tenyerét 
fölfelé fordítva felveszi a szert. 

Módszertani javaslatok

Mozgékonyabb csípőízülettel rendelkező tanu-
lók a gurítás után megpróbálhatják mellkasukat 
a talajhoz érinteni.

A labda megfogása látótéren kívül történik, ami 
a labda megfogását nehezebbé, s egyben érde-
kesebbé teszi.

A labda fogásánál ügyeljenek arra, hogy a te-
nyér mindig fölfelé nézzen, a kéz vegye fel 
a labda formáját, az ujjak nyitottak legyenek. 
A labdát ne „markolják” a tanulók. 

(7. osztály)
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4. Labdaleütés a társnak egy kézzel, elkapás 
egy kézzel
A leütést a tanulók mélytartásból indítják. A te-
nyér fölfelé néz. A labda emelésével a tenyeret 
lefelé fordítják, majd erőteljesen a talajhoz 
nyomják. A talajról felpattanó labdát folyamatos 
fékezéssel kapja el a társ, egy kézzel. 

5. Labdaleütés társnak hintalépéssel előre, el-
kapás két kézzel kézháton
Bal lépőállás előre, labda a jobb kézben, mély-
tartásban, bal kar oldalsó középtartásban. Hinta-
lépéssel labdaleütés a talajra. A társ két kézzel 
kézháton kapja el a kéziszert. 

6. Gurítás testen
A tanulók személyenként egy labdával gyako-
rolnak. Nyújtott ülésben bokájukra helyezik 
a labdát. Lábemeléssel lebegőülésbe, az ágyéki 
szakasz talajra szorításával labdagurítás a mel-
lig, majd nyújtott ülésbe emelkedés, labdagurí-
tással két karon át a tenyérbe. 

7. Hintalépés oldalra labdaleütéssel
Bal lépőállás oldalra, oldalsó középtartás, labda 
a jobb kézben. Hintalépéssel oldalra labdale-
ütés, elkapás bal kézzel. Ismétlés ellenkezőleg.

8. Szökkenő hármaslépés oldalra, labdaleütéssel
Bal lépőállás oldalra, oldalsó középtartás, labda 
a jobb kézben. Szökkenő hármaslépéssel balra, 
labdaleütés, elkapás bal kézzel. Ismétlés ellen-
kezőleg.

9. Spirálkörzés Z ülésben
Z ülés, jobb láb elöl, jobb kézzel támasz a test 
mellett. Bal kar oldalsó középtartásban. Törzs-
hajlítással előre spirálkörzés indítása alkarkör-
zéssel. Csípőemeléssel és hátrahajlással vízszin-
tes karkörzés (a spirálkörzés második fele).

10. Labdalendítések
Alapállás, labda mélytartásban. Törzsfordítással 
jobbra labda emelése oldalsó középtartásba 
térdrugózással, majd ismétlés az ellentétes ol-
dalra. 

A kézháton történő elkapásnál a kéz folyamatos 
süllyesztésével a labdát folyamatosan kell le-
fékezni, így nem pattan el.

Ügyesebb tanulók nyújtott ülésben tetszőleges 
láb emelésével indítják a labdagurítást az emelt 
lábról, majd lábzárással és az ágyék leszorításá-
val gurítják mellkason keresztül kézbe.
Ügyesebb tanulók próbálják meg az egyik vál-
lon át a hát mögé gurítani a labdát, és ott két 
kézzel elkapni.

A tenyér a leütés előtt fölfelé néz, a labdát mar-
kolni nem szabad.

Mivel a tanuló oldalirányban halad ennél a fel-
adatnál, a leütésnek is erőteljesen oldalra-lefelé 
kell irányulnia. 
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11. Labda dobása, elkapása egy kézzel
A szer kidobása mellső, rézsútos magastar-
tásban történik, az elkapás ugyanitt, folyama-
tos fékezéssel hajtható végre. Térdrugózással 
és karlendítéssel kapcsolják össze.

12. Labda dobása hintalépéssel, tapssal a hát 
mögött
Bal lépőállás előre, labda a jobb kézben, mély-
tartásban. Hintalépéssel a labda feldobása, majd 
gyors taps a hát mögött, és a szer elkapása, 
összekötve karlendítéssel és hintalépéssel hátra. 

13. Kötélátugrás előre, hármas csoportokban 
Két tanuló egy kötél két végét fogja, egymással 
szemben állnak, egymástól kb. 2 m-re. A har-
madik tanuló beáll közéjük, háttal a kötél kö-
zepének. Kötélkörzés közben a középen álló 
tanuló folyamatosan átugorja a kötelet. 

14. Kötélátugrás hátra, hármas csoportokban
Mint az előző feladat, csak a középen álló a kö-
tél közepével szemben áll. Így felugráskor nem 
látja a felé közeledő kötelet, amelyet át kell 
ugrania.

15. Kötélátugrás befutással, hármas csopor-
tokban
Néhány méterről a kötélre merőlegesen vagy 
rézsútosan befut a tanuló, és folyamatosan át-
ugorja a kötelet. 

16. Kötélátugrás-variáció, hármas 
csoportokban
Két tanuló folyamatos körzést végez a kötéllel. 
A középen álló folyamatosan átugorja fordula-
tokkal, talajérintéssel stb. Különböző kartartás-
sal és karmunkával is variálhatjuk.

Cserével gyakoroljanak a tanulók.

A befutás irányától és a körzés irányától füg-
gően a befutás után vagy beleugrik, vagy aláfut 
és ugrik.



113Ritmikus gimnasztika

Módszertani javaslatok

Olyan méretű fátyollal gyakoroljunk, hogy a szé-
lessége megfeleljen egy átlagos nyolcadik osztá-
lyos lány tanuló karhosszának oldalsó középtar-
tásban, vagy annál legyen valamivel rövidebb.

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

1. Keringőjárás, kar oldalsó középtartásban, 
fátyol a test mögött
A keringőjárást haladással előre hajtsák végre 
a tanulók.

2. Keringőjárás törzshullámmal, fátyollendí-
téssel előre, majd hátra
Keringőjárás előre (jobb-bal-jobb, bal-jobb-bal).
Kar oldalsó középtartásban, fátyol a test mögött.
Lábzárással törzshullám a fátyol előrelendíté-
sével magastartáson keresztül, majd lendítés 
hátra, törzshajlítással hátra. 

3. Összetett gyakorlat fátyollal
Alapállás 90 fokban kifelé fordított lábfejekkel, 
kezek hátul, a derékon. Jobb lábbal rézsút előre 
(2-es irány), hintalépés jobb kilépőállásba, jobb 
kar emeléssel mellső középtartásba. Balláb-eme-
lés mérlegállásba. Törzsemeléssel ereszkedés 
féltérdelésbe, karemelés oldalsó középtartásba.
Térdelőülés jobbláb-nyújtással előre, a fátyol 
előrelendítésével magastartáson keresztül, 
törzshajlítás előre. Emelkedés féltérdelésbe 
a fátyol hátralendítésével, kar oldalsó közép-
tartásban. Térdnyújtással támadóállásba törzs-
hajlítás hátra. Hintalépés rézsút hátra (6-os 
irány) jobb láb zárással a bal mellé, kiinduló 
helyzetbe.

4. Törzskörzés fátyollal
Jobb támadóállás törzshajlítással hátra, oldalsó 
középtartás, fátyol a test mögött. Törzskörzés-
sel jobbra kezdve vízszintes körzés a fátyollal, 
érkezés a kiinduló helyzetbe. Balláb-zárással 
előre a jobb lábhoz törzsív előre, fátyollendítés-
sel magastartáson át mellső középtartásba. Jobb 
lábbal kilépés hátra támadóállásba, fátyollendí-
téssel magastartáson át oldalsó középtartásba.
Ismétlés ellenkezőleg.

(8. osztály)
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5. Hintalépés, zárt hármaslépés oldalra
Jobb lépőállás oldalra, kar bal oldalsó közép-
tartásban, fátyol a test előtt, törzshajlítás jobbra. 
Hintalépéssel jobbra törzshajlítás balra,
karlendítéssel jobb oldalsó középtartásba. Is-
métlés ellenkezőleg. Zárt hármaslépés jobbra, 
függőleges nyolcas körzés a fátyollal oldalsík-
ban (test előtt, test mögött, test előtt) jobb kilé-
pőállásba oldalra, kar jobb oldalsó középtartás-
ban. Az egész gyakorlat ismétlése ellenkezőleg.

6. Szimpla és keresztáthajtás kötéllel
Térdemeléssel futás, kötéláthajtással előre 4 × 
(szimpla, kereszt-, szimpla, keresztáthajtás) ol-
lózó futás szimpla áthajtással előre 4 ×.

7. Futásvariációk szimpla kötéláthajtással
Térdemeléssel futás 2 × kötéláthajtással előre.
Ollózó futás 2 × kötéláthajtással előre.
Térdemeléssel futás 2 × kötéláthajtással előre.
Sarokemeléssel futás 2 × kötéláthajtással előre.

8. Galoppszökdelés oldalra, kötéláthajtással 
előre
Bal lépőállás oldalra, oldalsó középtartás, kötél 
a test mögött. A szökdelés megindításával egy 
időben elindítják a kötéláthajtást a tanulók, így 
az akkor halad át a láb alatt, amikor a tanuló 
lábzárást végez a levegőben.

9. Galoppszökdelés oldalra, kötéláthajtással 
hátra
Bal lépőállás oldalra, kar oldalsó középtartás-
ban, kötél a tanuló előtt. A szökdelés megindítá-
sával egy időben áthajtás hátra.

10. Ollóugrás, hajlított ollóugrás (ördög), 
kötéláthajtással előre

11. Ollóugrás, hajlított ollóugrás szimpla 
és keresztáthajtással előre

12. Körzés-áthajtás kombináció
Páros lábon szökdelés helyben, vagy haladással 
előre, harántkörzés előre bal oldalon, áthajtás elő-
re, harántkörzés előre jobb oldalon, áthajtás előre.

Az áthajtásoknál a kötél közepe ne érjen a ta-
lajra.

Folyamatosan végrehajtható többszöri ismét-
léssel is.
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13. Indiánszökdelés, a kötél négy rétben ma-
gastartásban

14. Indiánszökdelés harántkörzéssel előre
A körzés a test jobb, illetve bal oldalán felváltva 
történik. Azon az oldalon célszerű végrehajtani, 
amelyik térdet emelik a szökdelésnél. 

15. Indiánszökdelés kötéláthajtással előre
Bal vagy jobb lépőállás előre, oldalsó közép-
tartás, kötél a test mögött. Felugrással kötélát-
hajtás előre.
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Sportjátékok

Röplabdázás 

Tanítsuk-e a röplabdázást?

Akik a röplabdázást igazán ismerik, játsszák vagy oktatják, bizonyára értetlenül fogadják 
a kérdést. Hogyan vetődhet fel ilyen gondolat ezzel az izgalmas és élményt nyújtó játékkal 
kapcsolatban? Igazuk van. Sokoldalú képességfejlesztésre, a mozgásos cselekvéskultúra 
és értékes személyiségtulajdonságok kialakítására alkalmas sportjátékról van szó. 

Ennek ellenére a valóság az, hogy kevés iskolában oktatják. Ezért jogos a kérdés 
felvetése. 

Mi lehet a magyarázat? A röplabdázás megfelelő színvonalú elsajátítását csak kitartó 
és szorgalmas tanár-tanuló együttes tevékenysége biztosíthatja. (A sportszakmai tudást 
feltételezve.) A heti 2-3 testnevelésóra, a szerteágazó feladatok elvégzése mellett, a gyors 
sikerekkel nem kecsegtető röplabdaoktatásnak nem kedvezett. 

De most, hogy bevezetésre került a mindennapos testnevelés, megnőtt e sportjáték 
oktatásának esélye. 

Kiváló testnevelők és edzők tevékenysége bizonyítja, hogy döntően a játékos formá-
ban, testnevelési játékok felhasználásával történő oktatás tud sikeres és eredményes lenni. 
A monoton gyakorlás időt és fáradságot igénylő munkája helyett e szemléletben fogant 
oktatás a tanulóknak kezdetektől fogva élményt nyújt, és hatékonyan segíti a sportjáték 
alapvető technikai és taktikai elemeinek elsajátítását. Ahol ezzel a módszerrel tanítják 
a röplabdázást, ott a tanulók kedvelt sportjátékává válik, és értékeivel gazdagítja a tanulók 
személyiségét. E módszer felel meg igazán az iskolai testnevelés céljainak. Hiszen az ok-
tatás keretei között nem röplabdásokat, mint ahogy nem atlétákat, tornászokat stb. neve-
lünk, hanem rajta keresztül (is) a sportolást, a testmozgást kedvelő és gyakorló tanulókat. 

A röplabdázás olyan játék, amely rugalmasan alakítható a különböző tudásszinthez, 
igényekhez és körülményekhez, korra és nemre való tekintet nélkül. Változatai révén 
(miniröplabdázás, strandröplabdázás, különböző neműek közös szabadidős játéka, vízi 
röplabdázás) a szabadidősport világszerte kedvelt eszköze, nem kisebbítve ezzel a ver-
senysportban betöltött szerepét. 

Amennyiben komolyan vesszük az iskolai testnevelés egyik alapvető célját és funk-
cióját, azt, hogy felkészítsen az iskolai életet követő egészséges életvezetésre, elsősorban 
a sport életmódbeli tényezővé válásával, akkor a röplabdázás nem hiányozhat az oktatási 
tartalmak közül. Nincs vita, tanítani kell a röplabdázást az iskolai testnevelésben. 

Hogyan tanítsuk? Erre a kérdésre igyekszik a továbbiakban választ adni a kézikönyv. 
A gyakorlatgyűjteményt olyan példatárnak szántuk, amely – reményeink szerint – hozzá-
járul a röplabdázás megszerettetéséhez és elsajátításához. Ugyanakkor a testnevelő kollé-
gákat további ötletek kimunkálására serkentheti. 
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Az oktatás (lehetséges) logikájáról

1. A röplabdázás játékelemeinek elsajátítását elősegítő képességfejlesztő gyakorlatok

A röplabdázás oktatását az alsó tagozatos testnevelés tartalmát alkotó mozgásformák készítik 
elő. A futások, ugrások, dobások, elkapások, a test különböző helyzetekben való érzékelését 
elősegítő feladatok stb. komplex módon fejlesztik a tanulók kondicionális, valamint koordi-
nációs képességeit, és megteremtik a felső tagozatos mozgástanuláshoz szükséges általános 
feltételeket. Ezért csak néhány speciális, a röplabdázás elsajátítását kedvezően befolyásoló 
képesség fejlesztésére kell további gondot fordítani. Ilyen lehet a koordinációs képességek 
közül az egyensúlyérzék és a térbeli tájékozódó képesség fejlesztése. Például különböző bi-
zonytalan egyensúlyi helyzetben való állás, mozgás labdával vagy anélkül, a testhelyzetek 
változtatása (pad vagy gerenda felhasználásával, testnevelési játékok, talajtornaelemek); 
a labda és a test különböző helyzeteinek összehangolása: a labda feldobása és elkapása kö-
zötti időben különböző egyszerű feladatok elvégzése (talajérés, fordulatok, gurulás stb.).

A sajátos érintési formákra való tekintettel az ún. elpattanó érintést elő kell készíteni. 
Például a labda levegőbe juttatása kézfejjel, tenyérrel, karral; a labda levegőben tartása el-
pattanó érintésekkel stb.

Előkészíthetjük a labdához való igazodás lényegének megértését is különböző játé-
kos gyakorlatokkal. Például a tanár vagy társ által dobott különböző erősségű és ívű labdát 
a homlok előtt hajlított, a test előtt nyújtott karral kell elkapni. Ezeket a gyakorlatokat fallal 
szemben, zsinór vagy háló fölött dobott labdával is végre lehet hajtani.

A felsoroltak azt kívánják érzékeltetni, hogy különösebb előkészítés nélkül, a terv-
szerűen folyó alsó tagozatos testnevelésre építve a röplabdázás a felső tagozattól kezdve 
sikeresen oktatható.

2. Az alapérintések megtanulása, majd gyakorlásuk és alkalmazásuk játékos feladatokban 
és testnevelési játékokban.

A sajátos érintési formák eltérnek a többi sportjáték labdakezelési módjaitól. Elsajátításuk 
és eredményes alkalmazásuk szükségessé teszik a technika gondos kialakítását, viszonylag 
gyors tanulást biztosító feladatok segítségével. Tehát kezdetben az ismert tanári eljárások 
és módszerek segítségével meg kell tanítani a játék alapjait képező technikai elemeket. 
Amennyiben célravezető és ügyes feladatokon keresztül történik az oktatás, akkor a gya-
korlás, melynek alapvető célja a rögzítés, már játékos feladatokon és testnevelési játékokon 
keresztül folytatódhat. Ez az oktatási szemlélet azt eredményezi, hogy rövid koncentrált 
technikai oktatás után, jóformán a kezdetektől játékélményben, méghozzá a sajátos technikai 
elemek révén „röplabdás” játékélményben van részük a tanulóknak. A játékok felhasználá-
sával az említett élményszerűség mellett még a motoros képességek fejlődéséhez szükséges 
ingereket is biztosítani tudjuk. 

A technikai elemek a játékban különböző funkciót töltenek be, erre való tekintettel 
az alapformákat a körben bővülő oktatási menet segítségével fejlesztjük tovább. Tehát 
például 5. osztályban a tanulók megtanulják a kosárérintést végrehajtani, a későbbi osztály-
fokokon célszerű gyakorlási körülmények között tanítványaink a feladás alapvető formáit, 
illetve a támadás befejezésére is alkalmas ejtést sajátíthatják el.
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Az alaptechnikák gyakorlása, tökéletesítése – mint említettük – a testnevelési játé-
kok röplabdásított formáin keresztül történhet. Számtalan játékba lehet beépíteni az alap-
érintéseket, és miközben az adott játékot játsszák a tanulók, alkalmazzák és gyakorolják 
is az érintési formákat. Például váltóversenyek alkar- vagy kosárérintéssel; a labda leve-
gőben tartása az alapérintésekkel, versenyszerűen is. Fogyasztó nevű játék az alkarérintés 
és a felső ütőérintés beépítésével. A kosár- és az alkarérintés pontos végrehajtására ser-
kentő célba „juttató” versenyek. Célzások felső ütőérintéssel, például a bombázó nevű 
játékban. Szabadulás a labdától nevű játék nyitással vagy felső ütőérintéssel stb. (Gya-
korlatgyűjteményünk számtalan példával szolgál a testnevelési játékok röplabdásítására.)
Megjegyzendő, hogy az általános iskolában tanult technikai elemek különböző mértékben 
alkalmasak a „röplabdásításra”. Például az egyenes leütés teljes mozgássorát (az ütőérintés 
kivételével) vagy a sáncolást nem tudjuk ugyan testnevelési játékokba beépíteni, de játé-
kos gyakorlatok segítségével gyorsan elsajátíthatók. A 8. évfolyamon a játékhoz szükséges 
valamennyi játékelem birtokában a legnagyobb élményt maga a röplabdajáték jelentheti. 

Arra minden technikai elem esetében törekedjünk, hogy a tanulás folyamatában ne 
csak a technikai végrehajtásra, hanem a hozzá kapcsolódó alapvető szabályokra és takti-
kai ismeretekre vonatkozóan is kapjanak információkat tanulóink.

3. Az alapszintű játék kialakítása

A 6:6 elleni, „igazi” játék kizárólagos alkalmazása ellen több érv szólhat. Elsősorban az, 
hogy egyidejűleg kevés tanulót tudunk foglalkoztatni. A tanulócsoportok adottságai, ké-
pességük színvonala is kedvezőtlen helyzetet teremthet: sok a holtidő, alacsony a terhelés, 
unalmas az óra stb. 

Röviden, az adott helyzet birtokában dönthetünk a játék jellegéről. Ha minden adott, 
akkor nem kell ötleteken törni a fejünket. Elég „csak” játszani, és a játékba időről időre 
beépíteni valami újat, valami olyat, amitől kiteljesedik maga a játék, és általa az élmény is. 

Az alapszintű játék kialakításának kiváló eszköze a miniröplabdázás. Teljes értékű 
röplabdázás élményét nyújtja, és teljes értékű fejlesztést biztosít. Kis létszámmal, ki-
sebb téren, több érintést feltételezve, alacsonyabb hálónál, jól áttekinthető játékot jelent. 
A különböző szabálymódosításokkal pedig kiemelten tudunk meghatározott készségeket 
fejleszteni, például miniröplabdázás csak kosárérintéssel vagy csak alkarérintéssel. Ezt 
a játékot feltétlenül be kell iktatni az oktatási folyamatba, a körülmények legjobb ki-
használásával.

Az alapszintű játék elemeinek gyakorlására, a játékszituációk kialakítására minden 
körülmények között alkalmasak a testnevelési játékok különböző változatai. Még a leg-
kedvezőbb adottságok mellett is kiválóan felhasználhatók a komplex képesség- és kész-
ségfejlesztésre. A tűzharc és a zsinórlabda nevű játékok kiemelkednek a sorból. Már az 5. 
osztálytól kezdve lehet azokat úgy röplabdásítani, hogy az alapjáték koncepciója megma-
rad, de közben röplabdáznak a tanulók. A testnevelési játékok a röplabdás mozgásanyag 
megismertetésének és megszerettetésének is nagyszerű eszközei. 

Igyekezzünk mindig olyan játékot kiválasztani, amely egyidejűleg a legtöbb 
(minden) tanuló bevonására nyújt lehetőséget.

(Kézikönyvünk arra törekszik, hogy a fent ismertetett logikának megfeleljen, és azt 
konkrét példákkal illusztrálja.)
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Az oktatásban alkalmazott módszerekről

A technikai elemek oktatása a célszerűségnek megfelelően induktív és deduktív oktatás-
irányítási módszer segítségével is történhet. Például a kosárérintést induktív úton, az alsó 
egyenes nyitást deduktív úton tanulhatják meg a gyerekek. A módszer megválasztását az adott 
technikai elem összetettsége befolyásolja, valamint az, hogy elkerüljük az optimális végre-
hajtást kedvezőtlenül befolyásoló hibás beidegződéseket.

Az előbbivel szoros összefüggésben beszélhetünk az egész, illetve rész módszerről, 
amelyek az ismeretfeldolgozás alapvető módszerei. Az előbbi példák alapján a kosárérintés 
esetében a rész módszer, a nyitás esetében az egész módszer lehet célszerű. A kosárérintésnél 
kiemelt szerepe van a helyes érintőfelület kialakításának és a megfelelő karmunka alkalma-
zásának. Ezt külön gyakoroltatjuk, majd természetesen összekötjük a láb emelő munkájá-
val. Ami az alsó egyenes nyitást illeti, a bemutatás után a tanulók a teljes mozgást önállóan 
végrehajthatják, és a gyakorlás során saját maguk tapasztalhatják meg a számukra megfelelő 
és eredményes végrehajtási módot. 

Mint minden mozgásos cselekvés tanulási folyamatában, így a röplabda oktatásában 
is kiemelt szerepe van a hibajavításnak. Ez az eljárás a szemléltetés mellett az elsajátí-
tást segítő legfontosabb tipikus tanári tevékenység. A hibajavításba vonjuk be a tanulókat, 
ez a motiválásnak és a tudatos tanulásnak is nagyszerű eszköze. A módszerek felsorolásából 
nem hagyható ki az értékelés, amely leegyszerűsítve a tanulói produkciókra adott pedagó-
giai reagálásnak nevezhető.

Utoljára maradt a didaktikai differenciálás a felsorolásban, amely nem értékrangsort 
jelent. Az iskolai testnevelésben biztosítani kell minden tanuló számára a lehető legnagyobb 
fejlődést. Ezért a tanulók képességeire, adottságaira figyelemmel kell megteremteni a fej-
lődés lehetőségét. A röplabdázás oktatása rengeteg ilyen lehetőséget rejt magában. Például 
a nyitásoknál a hálótól való távolság megválasztása még a játékban is lehetővé teszi a tanulók 
eltérő adottságaihoz és képességeihez való rugalmas alkalmazkodást. A gyakorlásnál pedig 
számtalan lehetőség nyílik a testre szabott feladatok adására a gyorsabban vagy a kevésbé 
gyorsan haladó tanulók számára. A lényeg az, hogy minden tanuló játszhassa és élvezhes-
se a röplabdázást, illetve a röplabdázás játékelemeit tartalmazó játékokat és gyakorlatokat. 

A módszerek vázlatos áttekintésével csak alkalmazásuk lényegére és a tanári attitűd 
jellegére kívántunk utalni.

Munkaformák
Kezdetben egyedül

A röplabdázás technikai elemeinek oktatása alkalmat nyújt az önálló tanulásra, hiszen a tech-
nikai elemek többsége egyedül is végezhető, és önálló gyakorlásuk is élményt nyújt. Fontos, 
hogy a tanulók saját tanulási-tapasztalási lehetőségeik szerint tanulják meg az érintéseket. 
Az önálló gyakorlásnál a végrehajtás kritériumait úgy állapítsuk meg, hogy ezzel pontos, 
figyelmes és nem utolsósorban érdekes tanulásra késztessük a tanulókat.

A tanulásnál felhasználhatunk különböző eszközöket: műanyag labdát és röplabdát 
az alapérintéseknél, a leütésnél maroklabdát, illetve papírból összehajtogatott „csákót”, amely 
az ütés helyes végrehajtásakor a csukló csapásszerű mozdulatára kinyílik.
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A tanulási előmenetelnek megfelelően élhetünk a versengés lehetőségével is. (Ki tud 
több folyamatos érintést végrehajtani? stb.)

Majd párokban
A már többé-kevésbé helyesen végrehajtott elemeket ügyesen összeállított páros gyakorlatok 
követhetik. Ezzel még érdekesebbé és életszerűbbé válik a tanulás. A párok kiválasztásában 
többféle szempont játszhat szerepet. A párokban történő gyakorlásnál kezdetben pontos 
és megjátszható labdákat adjanak egymásnak a tanulók. A későbbiekben változatos feltételek 
mellett gyakoroljanak a koordinációs szint javítása érdekében. 

A páros gyakorlatoknál is jól lehet alkalmazni a versengést.

Párok kiválasztása
A párokban történő gyakorlás esetén felmerülhet a párok kialakításának kérdése. A tanu-
lás folyamatában változatos módon élhetünk az azonos és a különböző képességű tanulók 
„párosításával”. Mindkét változat fontos funkciót tölt be. Az azonos képességűek közös 
feladatmegoldása mindkettőjük számára gyorsabb és érdekesebb tanulást eredményezhet, 
nem elhanyagolható módon az egészséges rivalizálás miatt. A gyengébbeknek nagy segít-
séget jelent az ügyesebb tanulók mozgásának megfigyelése, amely utánzásra ösztönzi őket. 
Az ügyesebbek segítő együttműködése, hibajavításuk nemcsak párjuk munkáját motiválja, 
hanem őket is, a felelősségvállalás által. Segítő együttműködést jelent az, ha a társtól pon-
tos, jól helyezett labdákat kap a segítségre szoruló, míg a hozzá hasonló gyengébb tanulóval 
történő gyakorlásnál a gyakori pontatlanság fokozhatja a sikertelenség érzését. A tanulás 
hatékonyságát növelheti, a gyakorlást pedig változatosabbá is teheti, ha időnként, 2, illetve 3 
feladatonként cseréljük a párokat. 

A párok kialakításánál oktatási és nevelési szempontokat is vegyünk figyelembe. 

Végül csoportokban 
A csoportokban történő gyakorlással megkezdődik a játékos feladatok és versengések beikta-
tása a röplabdázás oktatásába, és ebben a munkaformában történik az oktatás túlnyomó része. 

Csoportokban történik a különböző testnevelési játékok röplabdásított változatainak 
játszása, a miniröplabdázás és maga a játék.

Milyen csoportokat, csapatokat alakítsunk?
A csoportok, csapatok kialakításánál a pároknál említetteket ajánlatos figyelembe venni. 
Amennyiben a testnevelési játékoknál vegyes csapatokat alakítunk ki, minden esetben meg-
közelítően azonos erőt képviselő csapatok játsszanak egymás ellen. Szükség van a homo-
gén csapatok egymás elleni játékára is. Ebben az esetben a megközelítően azonos fejlődési 
ütemben haladók játszhatnak egymással, illetve egymás ellen. Jó megoldás – elsősorban 
hely kérdése –, ha egyidejűleg két játéktéren tudjuk az azonos képességű csapatokat egymás 
ellen játszatni. Vegyes csoportösszetétel esetén a pároknál említett pozitív eredményekre 
számíthatunk. A lassabban fejlődők ellesik és leutánozzák társaikat. Nem beszélve arról, 
hogy az „igazi játékot” idéző szituációban vagy egy sikeres megoldásban való aktív részvé-
tel lelkesítően hathat a kevésbé ügyes és éppen ezért talán kevésbé motivált tanulókra. Arra 
azonban ügyelni kell, hogy mindenki számára biztosítsuk a fejlődést legjobban előmozdító 
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Alaphelyzet – Igazodás a labdához. Egyéni és páros gyakorlatok
Gyakorlatok Módszertani javaslatok

1. „Tükörkép” játék A rövid tanári magyarázat után a tanár, majd 
egy-egy tanuló mozgását tükörképszerűen utá-
nozzák a tanulók. Tudatosítsuk a vállszéles 
harántterpeszállás fontosságát! A súlypont ma-
gasságát változtassuk, és utaljunk ezek későbbi 
funkciójára.

2. Páros gyakorlat
„A” medicinlabdát tart, „B” különböző távolság-
ról dobja a gumi- vagy röplabdát. „A” a külön-
böző módon tartott tömött labdát az érkező labda 
alá tartja (nyújtott karral a test előtt; homlok előtt 
tartva). 

A bemutatás után párokban történik a gyakorlás. 
A dobás megfelelő távolságból és ívesen történ-
jen. Ezt a gyakorlatot a zsinór két oldalán állva 
is gyakorolhatják a tanulók. Felugrással is végez-
zék a tanulók! 

3. Páros gyakorlat
A társ által ívelten dobott labdát a homlok előtt 
vagy a test előtt nyújtott karral kell elkapni.
A dobott labda visszafejelése.

Hívjuk fel a figyelmet a megfelelő alaphelyzetre, 
mindig biztos egyensúlyi helyzetben végezzék 
a tanulók a feladatot.

Alkarérintés kialakítása egyéni és páros gyakorlatokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok
4. Egyéni gyakorlat
A mozgás végrehajtása labda nélkül.

1.  Alaphelyzetben a lábak helyzetének váltogatá-
sa. A kar a térd előtt, a térd a talp előtt legyen. 
A tanár többször mutassa be, és a tanulókkal 
együtt végezze a feladatot! Érzékeltessük 
a kar- és a lábmunka összhangját.

2.  Az érintőfelület kialakításánál lényeges szem-
pont a csuklóízület hátrafeszítése a talaj irányá-
ba, ezáltal a könyök nyújtott helyzetbe kerül.

élményszerű játékot, ha az oktatási szituáció nem is minden percében és mozzanatában lehet 
ebben részük a tanulóknak. Az oktatás és a nevelés komplex feladatait a megoldások célszerű 
variálásával valósíthatjuk meg. 

Ötletek és javaslatok a tantervi tartalmak feldolgozására

Kézikönyvünkben a játékelemek technikai leírását mellőzzük. Ezeket a testnevelő tanárok 
a képzésből már ismerik, másrészt a szükséges tájékozódáshoz kiváló szakkönyvek állnak 
rendelkezésre.

A gyakorlatanyag elsősorban a játékos gyakorlásra és a testnevelési játékok röplabdá-
sítására kíván választékot szolgáltatni. 
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5. Egyéni gyakorlat
A mozgás végrehajtása labda nélkül, igazodás 
után.

Először egy, majd több lépés után a tanár mozgá-
sát követve hajtsák végre a feladatot a tanulók.

6. Páros gyakorlat
„A” zsámolyon 
vagy medicin-
labdán ül, „B” 
ívelten dobja felé 
a labdát, „A” térd-
nyújtás közben 
nyújtott alkarral 
visszajátssza tár-
sának a labdát.

Ülésben ellenőrizzük a lábak helyzetét, a lab-
dát ne dobjuk a tanulóhoz közel! Hívjuk fel arra 
a figyelmet, hogy az érintéssel egy időben a törzs 
és a súlypont előremozog, a könyök nyújtva 
marad. A tanulók felváltva dobjanak egymásnak 
kétkezes alsó egyenes dobással, mert ez adja azt 
az ívet, amely optimális az érintéshez.  
Addig gyakoroljanak, amíg a labdát a kar meg-
felelő helyével (a csukló és könyök közötti alkar-
rész) tudják továbbítani a tanulók. Fontos a láb-
munka meghatározó szerepének érzékeltetése.

7. Egyéni gyakorlat
A tanuló a saját magának feldobott labdát alkar-
érintéssel feljátssza a feje fölé; többszöri fel-
játszás.

Először könnyű labdával, majd röplabdával 
folyamatosan végrehajtott alkarérintésre töreked-
jenek a tanulók. Ki mennyit tud folyamatosan 
végrehajtani?

8. Páros gyakorlat
A társ által ívelten dobott labda visszajátszása.

2-3 m távolságról, többszöri végrehajtás után, 
szerepcserével végezzék a feladatot a tanulók. 
A csípő munkájára hívjuk fel a figyelmet!

9. Páros gyakorlat
A társ által ívelten dobott labda feljátszása fej 
fölé, majd elkapása.

A karmunka irányának tudatosítása visszajátszás 
és fej fölé játszás esetén.

10. Páros gyakorlat
Társ által ívelten, de kissé előrefelé dobott labda 
igazodás utáni feljátszása fej fölé, illetve vissza-
játszása.

Növeljük a távolságot!
A dobásokat pontosan, ívesen, jól megjátszható 
módon hajtsák végre a tanulók.

11. Páros gyakorlat
A társ által oldalirányba ívelten dobott labda 
hozzáállás utáni fel-, illetve visszajátszása.

Ívelt és elérhető labdákat dobjanak egymásnak 
a tanulók.

12. Páros gyakorlat
Dobott labdával történő alkarérintések végre-
hajtása.

Meghatározott számú végrehajtás után szerep-
csere.
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Alkarérintés kialakítása játékos gyakorlatokkal 
Gyakorlatok Módszertani javaslatok

13. Egyéni gyakorlat
Alkarérintés a falnál:
•  minden falra ját-

szás után a labda 
elkapása; 

•  a falról a talajra 
pattanó labda ismé-
telt falra játszása;

•  versenyek falra játszással.

A labda ne guruljon a karon, hanem pattanjon el. 
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a karmunka irá-
nya és az erőkifejtés mértéke változik a feladattól 
függően.

A verseny lebonyolítása: x érintés után 1 pontot 
kap a tanuló, a verseny 10 pontig tart.
•  Variáció: sorsolással döntjük el az első ver-

senyzőt, rontás esetén a másik folytatja a ver-
senyt. Amelyik több pontot ér el, az a győztes 
(meghatározott számú győzelemig is tarthat 
a verseny).

14. „Tartsd a labdát a levegőben”
nevű játék.

Kisebb csoportokban köröket alakítanak a tanu-
lók, és alkarérintéssel igyekeznek a levegőben 
tartani a labdát. Lehet versenyszerűen is játszani 
ezt a játékot. Melyik csapat tudja tovább a leve-
gőben tartani a labdát?

15. „Célzó” verseny alkarérintéssel
A csoporttal szemben levő szekrénytetőbe melyik 
csapat tud több labdát alkarérintéssel bejuttatni?

A verseny többféle módon bonyolítható le: min-
denkinek x kísérlete van, és összesen hány talá-
lata van a csoportnak; vagy bizonyos időn belül 
hány találatot érnek el a csapatok?

Alkarérintés kialakítása testnevelési játékokkal 
Gyakorlatok Módszertani javaslatok
16. „Fogyasztó” alkarérintéssel
Az alkarral hárított dobás nem számít hibának.

Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy mindig 
szemben helyezkedjenek a dobóval, és mély 
lábmunkával és az érintőfelület megfelelő 
kialakításával fedezzék magukat (könnyű 
labdával). A tanulók derékmagasság alá 
célozzanak, a fej találata büntetéssel jár. 
A találat kivédésekor az alkarral ne lóbáljanak 
a tanulók. Cél a test védése a helyesen kialakított 
alkarfelülettel, a gyors lábmunka és a labdával 
való szembehelyezkedés segítségével.
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17. „Zsinórlabda” alkarérintéssel
Az ellentérfélről érkező labdát alkarral kell fej 
fölé játszani, majd elkapni. A labdát elkaphatja 
az, aki feljátszotta, és a csapatból másik játékos 
is. Eztán folytatódik a játék, aki elkapta, az dobja 
a labdát az ellenfél térfelére.

A zsinórlabda az alkarérintéssel kezdve már 
„röplabdásítható”, és fokozatosan beépíthető 
a játékba minden röplabda technikai elem. Kis 
osztálylétszám esetén az egész osztály
játszhatja együtt, vagy ha van elég hely, akkor 
két pályán is játszható egyidejűleg. A játékveze-
tésbe be lehet vonni a felmentett tanulókat (köny-
nyű labdával).

Az alkarérintés javítása egyéni és páros gyakorlatokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok
18. Egyéni gyakorlat
Meghatározott területen belül maradva az alkar-
érintések folyamatos végrehajtása.

A gyakorlat végrehajtható krétával rajzolt 
körben, vagy a teremben található vonalak 
által határolt területen. Versenyszerűen 
is gyakoroltatható. A verseny időre vagy 
érintésszámra történhet.

19. Egyéni gyakorlat
Alkarérintés falnál: folyamatos falra játszás, 
a földről felpattanó labdából is.

A feladat jellegéhez igazodva a tanulók alakítsák 
ki a faltól való optimális távolságot. Hívjuk fel 
a figyelmet arra, hogy elsősorban nem a kar-, 
hanem a lábmunkával kell az érintő távolságot 
kialakítani, és a láb emelő erejével, valamint 
a csípő mozgásával lehet segíteni a labda útját.

20. Páros gyakorlat a falnál
„A” a falra dobja a labdát, „B” a visszapattanó 
labdát alkarral a falra játssza; 
a labdát felváltva játsszák a falra alkarérintéssel.

Néhány dobás után cserével hajtsák végre 
a feladatot a tanulók. Igyekezzenek néhányszor 
folyamatosan adogatni a falra a tanulók. 
Versenyszerűen is.

21. Páros gyakorlat
„A” dobja a labdát, amelyet „B” először maga 
fölé dob, majd a társának továbbítja.

Néhány végrehajtás után csere. A dobásokat 
különböző távolságról és különböző erősséggel 
hajtsák végre a tanulók, de a dobott labda 
minden esetben ívelt és elérhető legyen. Hívjuk 
fel a figyelmet a lábmunka különbözőségére 
az alkarérintés kétféle végrehajtása során. 
Azt is tudatosítsuk, hogy nem a karmunka 
amplitúdójának növelésével kell a labdát 
a távolságot növelő társhoz továbbítani.
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22. Páros gyakorlat
„A” oldalt váll-
magasan tart egy 
labdát, feldobja, 
és a kb. 2 m-re 
levő „B” gyors 
mozgással el-
éri, és feljátssza 
alkarérintéssel maga fölé.

A labda feldobásának magasságát változtatni 
lehet a tanulók képességeihez mérten. Ügyeljünk 
a mély lábmunkára!
A gyakorlatot 3 fős csapatokban szerepcserével 
érdemes játszani.

23. Páros gyakorlat
„A” háttal áll, „B” jelzésére megfordul, és „B” 
dobott labdáját alkarérintéssel először maga fölé, 
majd társának játssza.

„B” a hangjelzéssel egyidejűleg dobja a meg-
forduló „A” felé a labdát, aki a meghatározott 
módon hajtja végre az alkarérintést. A gyakorla-
tot különböző távolságból és különböző erősségű 
labdával hajtsák végre a tanulók. Törekedjenek 
a labda pontos visszajátszására a dobó tanulóhoz. 
Szerepcserével.

Az alkarérintés javítása testnevelési játékokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok
24. Váltóversenyek alkarérintéssel
Alkarérintések végrehajtása közben a meghatá-
rozott távolságra helyezett tárgy/tárgyak meg-
kerülése. 

A tanulók képességeihez mérten lehet a felada-
tokat nehezíteni. Például zsinór felett átjátszani 
menet közben és folytatni a haladást.

25. „Alkartenisz” játék egyénileg és párokban
Alacsonyra helyezett zsinórral vagy hálóval el-
választott területen játszanak a tanulók. Az egyé-
ni versenyben a legeredményesebb végrehajtás 
megtalálása a cél.

Hívjuk fel a figyelmet az eredményességet dön-
tően befolyásoló lábmunkára. Lehet olyan sajátos 
szabályok szerint játszani, amelyeket a tanulók 
találnak ki. A páros verseny esetében az együtt-
működésre és a kommunikáció szükségességére 
hívjuk fel a figyelmet.
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26. „Tűzharc” alkarérintéssel
•  Amennyiben alkarral védi magát a tanuló, nem 

számít hibának;
•  ha sikerül a dobott labdát alkarral a feje fölé ját-

szani és el is kapni a labdát a tanulónak, akkor 
két élete van; 

•  a fogoly akkor szabadul, ha a fogolytáborba do-
bott labdát alkarérintéssel feljátssza, és a labdát 
ő vagy egy fogolytárs elkapja.

A játék többféleképpen módosítható. A játékot 
gumilabdával érdemes játszani az ütések el-
kerülése miatt. Derékmagasság alá célozzanak 
a tanulók. A szervezés és a foglalkoztatási forma 
megegyezik a zsinórlabdánál leírtakkal. A csa-
patokat és a fogolytábort padokkal válasszuk el 
egymástól, lehetőleg a játéktér egész szélessé-
gében. Tudatosítsuk, hogy a fogolyszabadítás 
a csapat érdeke.

Alsó egyenes nyitás kialakítása egyéni és páros gyakorlatokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok

27. Egyéni gyakorlat
A nyitómozgás végrehajtása labda nélkül.

Tanári bemutatás és rövid magyarázat után a ta-
nulók utánozzák a tanár mozgását. Ügyeljünk 
a kar mozgásirányára, valamint a karlendítés 
és a láb hajlításának, nyújtásának összhangjára.

28. Egyéni és páros gyakorlat
A mozgás végrehajtása gumilabdával, először 
a labda dobásával, majd nyitással.

Párokban, majd egyénileg falra történjen a vég-
rehajtás, a tanulóknak megfelelő távolságról. 
Az a jó végrehajtás, ha a labdát a comb mellett 
dobja fel a tanuló (a csukló mozgását jobban 
tudja követni), és a labda a tanuló síkjában pat-
tan vissza. A párok vagy a csoportok versenyez-
hetnek egymás ellen. Melyik csapat tud többet 
a saját falra történő nyitásából elkapni?

29. Páros gyakorlat
A háló két oldalán álló párok egymásnak nyitnak 
műanyag labdával vagy röplabdával.

Először közelről történjen a végrehajtás, majd 
növeljük a távolságot. A tanulók maguk választ-
hatják meg a számukra megfelelő gyakorlási tá-
volságot. A gyakorlás folyamatos. Lehet a párok, 
sorok között versenyszerűen is. Könnyű labdával 
kezdjük az oktatást.
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Alsó egyenes nyitás javítása játékos gyakorlatokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok

30. Páros- és csoportos gyakorlat
Célzás a háló túloldalán elhelyezett tornaszőnye-
gekre alsó egyenes nyitással.
Nyitóversenyek.

A párokból egyik nyit, a másik visszagurítja 
a labdát. A célzás a pálya szélességének több 
pontjáról is történjen. Lehet versenyszerűen 
is, az egy, illetve több pontról történő találatok 
összeadásával. A célzást végezhetik oszlopból 
egymás után a tanulók 1–2 labdaszedővel.

A nyitást 1:1 ellen mérkő-
zésszerűen is lehet játszani. 
Például 5 vonalat jelölünk 
ki, és akkor mehet eggyel 
tovább, ha jól nyit. Ki telje-
síti először az 5 vonalat?

31. Egyéni és csoportos gyakorlat
Célzás a falra, meghatározott sávra.

A meghatározott sáv segíti a megfelelő magassá-
gú nyitás kialakítását. A távolságot fokozatosan 
növeljük. Egyéni gyakorlás önállóan, mindenki 
a maga labdáját szedi. A csoportos gyakorlás 
esetén a nyitást végző és labdáját összeszedő 
beáll a sor végére. Lehet versenyszerűen is: 
Ha a nyitás „talált”, akkor tovább nyit a tanuló. 
Az a győztes, akinek több pontja van, vagy aki 
a meghatározott pontot eléri.

Alsó egyenes nyitás javítása testnevelési játékokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok

32. „Váltóverseny” alsó egyenes nyitással
•  A hálóval szemben meghatározott távolságra 

helyezkednek el a csapatok, szemben, a másik 
oldalon pedig az adogatók. A csapat tagjai egy-
más után az adogatónak nyitnak, aki a háló alatt 
visszagurítja a labdát.

•  A csapatok két részre vannak osztva, és a háló 
két oldalán egymással szemben helyezked-
nek el. Oda-vissza történik a nyitás. Győztes 
az a csapat, amelyik előbb fejezi be a feladatot.

•  Lehet úgy is, hogy minden tanuló átfut a háló 
alatt a saját labdájáért, és ezután visszafut, 
átadja a labdát a következő tanulónak, és beáll 
a sor végére.

A távolságot a tanulókhoz méretezzük. Lehet 
úgy is játszani, hogy nem egy vonal/bója mögül 
történik a nyitás, hanem kettő mögül, és a csa-
pat tagjai maguk döntik el, hogy a hálótól mi-
lyen távolságból végzik a feladatot. A játékot 
könnyű labdával játsszuk, egy vagy több soro-
zatot nyissanak.
Ismertessük a nyitás szabályait, és tudatosítsuk 
a nyitás játékban betöltött fontos szerepét. 
Ez utóbbi váltóversenyforma az állóképesség 
fejlesztésére is alkalmas. Fontos, hogy a váltás 
olyan legyen, hogy ne zavarják egymást a ta-
nulók.
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33. „Váltóverseny” célba nyitással
A háló túloldalán elhelyezett szőnyegekre kell 
végrehajtani a nyitást (labdaszedővel, vagy min-
denki a saját labdáját szedi és a sor végére fut).

A tanulók képességeinek megfelelően válasszuk 
meg a távolságot. Egy csapaton belül is lehet 
két különböző távolságból végrehajtani a fel-
adatot.

34. „Szabadulás a labdától” alsó egyenes nyi-
tással.

Térfelenként 2–3 labdával, a játék ismert szabá-
lyai szerint. Egyidejűleg minden tanuló foglal-
koztatható, a létszámtól függ a labdák száma, de 
sok labdával nem követhető a játék sem a tanár, 
sem a tanulók számára. Időnként cseréljenek 
helyet a tanulók, hogy több helyről és távolság-
ból gyakorolhassák a nyitást.

35. „Méta” alsó egyenes nyitással
A labdát dobás helyett nyitással hozzák játékba 
a tanulók, a játék többi eleme megegyezik a mé-
tajátéknál ismertetettekkel. 

A szabályok a métajátéknál ismertetettek sze-
rint.

Alsó egyenes nyitás és nyitásfogadás kialakítása, javítása egyéni, páros és csoportos 
gyakorlatokban.
A nyitás és nyitásfogadás gyakorlatai Módszertani javaslatok
36. Páros gyakorlat
„A” alsó egyenes nyitással nyit, „B” alkarérintés-
sel fogad, 
•  a fogadó játékos maga elé játssza és elkapja 

a labdát, majd ő nyit vissza, 
•  a fogadó játékos alkarral maga elé játssza ma-

gasan a labdát, a nyitó játékos előre futva el-
kapja.

A gyakorlat hálóval és anélkül is végrehajtható. 
Versenyszerűen is lehet játszani: pont „A”-nak, 
ha „B” oldalán leesik a labda, vagy nem 
tudja alkarérintés után elkapni a labdát; pont 
„B”-nek, ha „A” elrontja a nyitást, vagy sikerült 
alkarérintés után elkapnia a labdát. Nyitáscsere: 
ha „A” nyitást hibáz, ha „B” alkarérintés után 
elkapta a labdát. Igyekezzen a fogadó játékos 
olyan távolságra és magasságba játszani 
a labdát, hogy az elérhető legyen a nyitást végző 
játékosnak.

37. Csoportos gyakorlat
Hármas csoportokban háló nélkül és hálóval. 
„A” nyit, „B” nyitást fogad „C”-nek. Forgással.

38. Nyitásfogadó verseny
Nyitásfogadás alkarérintéssel, egy a hálónál álló 
csapattársnak. Az egy csapatba tartozók közül 
néhányan a háló túlsó oldalán helyezkednek el, 
mindig egy tanuló készül fel a fogadásra.

A hálónál áll a harmadik játékos, és elkapja a lab-
dát, majd gurítja a nyitónak. Néhány gyakorlat 
után csere.

A feladat (nyitás-nyitásfogadás a hálónál álló 
társnak) megoldása pontot ér, az a csapat nyer, 
amelyiknek több pontja van.
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Egy csapattárs ugyanazon az oldalon a hálónál 
áll. A nyitók egymás után a fogadókhoz nyitnak 
(helyezett labdával), akik alkarral bejátsszák 
a hálónál lévő tanulóhoz. Ez a tanuló átgurítja 
a labdát a nyitókhoz. Szerepcserével.

A gyakorlás időkényszer nélkül történik, és a fel-
adat megoldásáért járó pontok döntenek a ver-
senyben.

Alsó egyenes nyitás és az alkarérintés összekapcsolása, a nyitásfogadás előkészítése test-
nevelési játékokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok
39. „Váltóverseny” nyitással és alkarérintéssel 
A csapatok két részre vannak osztva, és háló 
két oldalán egymással szemben helyezkednek 
el. A nyitást egyik oldalon kezdik meg, a másik 
oldalon először alkarérintéssel fel kell játszani 
a labdát, elkapni és visszanyitni alsó egyenes 
nyitással.

A nyitás helyét egy vagy két a hálótól különbö-
ző távolságra levő vonallal/bójával jelöljük meg. 
A csapatokat oldalirányban megfelelő távolságra 
helyezzük el. A játékot kezdő tanulókat jelző-
szalaggal jelöljük meg, és ha ismét elöl vannak, 
akkor fejezte be a csapat a feladatot. A feladatot 
először befejező csapat a győztes.
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40. „Zsinórlabda” 
A dobás helyett alsó egyenes nyitással hozzák 
játékba a labdát a tanulók.
•  A nyitást alkarérintéssel kell feljátszani, majd 

vagy az alkarérintést végző, vagy egy csapattárs 
elkapja a labdát. A játék az alsó egyenes nyitás-
sal folytatódik.

•  A nyitás bejátszása alkarérintéssel a hálónál 
lévő tanulóhoz, aki elkapja a labdát, és hátra-
adja egy csapattársának nyitásra.

•  A középre játszott labdát elkapás előtt kosár-
érintéssel egyszer fel kell játszani. 

A játékosok időnként tanári jelzésre cseréljenek 
helyet.
A játékot úgy is próbáljuk ki, hogy a tanulók lét-
számát időlegesen 6 főre csökkentjük, vagy két 
pályán játsszuk. Hívjuk fel a figyelmüket arra, 
hogy a pályán minden játékoshoz meghatározott 
terület tartozik, és ezen belül az ő feladata a lab-
da fogadása. 
Ha ebben az alakzatban gyakorolnak a tanulók, 
akkor alkalom nyílik a nyitásfogadási alakzat 
és a forgásszabály alkalmazására.

41. „Tűzharc”
A fogolyszabadítás csak alsó egyenes nyitással 
történhet, és az a fogoly szabadul, aki alkarérin-
téssel fel tudja játszani a labdát, majd ő vagy egy 
másik fogoly elkapja azt.

A fogolyszabadítás sikeressége miatt a tanulók 
pontos, jól fogadható nyitásokat hajtsanak végre. 
A nyitást fogadó játékos igyekezzen magának 
feljátszani a labdát, ezzel a labda megszelídítését 
érzékeli. Ha azt akarjuk elérni, hogy egy társnak 
továbbítsa a bejátszás gyakorlása végett, akkor 
csak a pontos továbbítás esetében szabaduljon 
a nyitásfogadó tanuló.

Kosárérintés kialakítása egyéni és páros gyakorlatokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok

42. Egyéni gyakorlat
A karok vízszintesen nyújtva, a kézfejek hátra-
feszítve, és az ujjakból kosárformálás, ezt a ko-
sarat emelik könyökhajlítással a homlokuk elé 
a tanulók.

Ügyeljünk arra, hogy a hüvelyk- és a mutatóujj 
közel legyenek egymáshoz; az ujjak feszesek, de 
ne merevek legyenek.

43. Egyéni gyakorlat
Guggoljanak le a tanulók, és az előbbiekben 
leírt módon formált kosarat helyezzék a tanulók 
a lábuk előtt levő labdára, az ujjakkal fogják át, 
és emeljék a homlokuk elé.

A labda az utolsó ujjperceken nyugodjon, 
és a hüvelykujjukat ejtsék le a homlok elé.

44. Egyéni gyakorlat
A kosárban nyugvó labda feldobása és visszaejté-
se a homlok előtt tartott felületre.

Ügyeljünk arra, hogy a tanulók biztos egyensúlyi 
helyzetben végezzék a feladatot.

45. Páros gyakorlat
„A” térdel, és a homloka elé tartja a kosarat, „B” 
beleejti a labdát.

Néhány gyakorlat után felváltva végezzék a fel-
adatot a tanulók. A tanár információinak megfe-
lelően javítsák egymás „kosarát”.
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46. Páros gyakorlat
Egymással szemben vállszéles harántterpeszál-
lásban 2-3 m távolságra egy labdával helyezked-
nek el a párok. A labdát az egyik tanuló nyújtott 
karral a tenyerében tartja az érintést végző karja 
előtt. A másik karját könyökben hátrahúzza, a ke-
zéből kosarat formál, és ezzel a kosárral átpattint-
ja társának a labdát.

Főleg a visszahúzott hüvelykujjakra ügyeljünk, 
valamint a kar vízszintes irányba történő mozgá-
sára (a kar csőben mozog, a mozgó karral ellen-
tétes láb van elöl).
Felváltva 2-3 m távolságból végezzék a tanulók 
a gyakorlatot. A labda elpattanó legyen. Mindkét 
karral gyakorolják a feladatot.

47. Páros gyakorlat
Az előbbi formában állnak a tanulók. Az egyik fel-
dobja maga előtt a labdát, mindkét könyökét hátra-
húzza, és a lehulló labdát mellmagasságban a két 
kezéből formált kosárral átpattintja a társának.

A labda vízszintesen pattanjon a másik tanuló-
hoz. Ne csuklóból, hanem könyökből történjen 
a mozgás. A pattintó érintés után ellenőrizzék 
a karjuk és a csuklójuk helyzetét. Érintés előtt 
bökje meg a könyökével a hasát a tanuló.

48. Egyéni gyakorlat
A karmunka két fázisának – az előkészítés 
és a labda érintése – összekapcsolása labda nél-
kül, térdelésben. 
A labda fej fölé játszása először a kosárban nyug-
vó labdából, majd saját maguknak feldobott 
labdából történjen.

A tanári bemutatás után a tanulók utánozzák a ta-
nár mozgását.
Nagyon fontos, hogy a csukló megelőzze a kö-
nyököt, és a csukló mozgásának irányába tör-
ténjen a könyök kinyúlása. A kar előre-felfelé 
végezze a kinyúlást.

49. Páros gyakorlat
A tanulók egymással szemben térdelnek, az ível-
ten és gyengén dobott labdát kosárérintéssel 
visszajátsszák társuknak.

Az érkező labdát kísérjék be, majd előre-felfelé 
történjen a kar „pumpáló” mozgása. Felváltva 
végezzék a dobásokat.
Hívjuk fel a figyelmet a hüvelyk-, mutató- és kö-
zépső ujjak szerepére!

50. Egyéni gyakorlat
A tanuló a saját magának feldobott labdát a feje 
fölé játssza, majd elkapja. 
Ugyanez a gyakorlat, de többszöri feljátszásra 
törekvés.

Kiemelt szempontként ügyeljenek a tanulók arra, 
hogy a karral és a lábbal szinkronban mozogja-
nak, és sem lábbal, sem karral ne nyúljanak ki 
teljesen (rugózó mozgás). A fej fölé játszás ese-
tén a kar mozgása függőleges irányba történik. 
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a labda nem ra-
gadhat a tenyérbe, és nem lehet a labdát dobni.

51. Páros gyakorlat
A dobott labda visszajátszása a társnak; a dobott 
labda fej fölé játszása.

A labdához igazodó mozgás, a kar és a láb mun-
kája a labdatovábbítás irányától függően mó-
dosul. Erre hívjuk fel a figyelmet. Csak pontos 
és jól megjátszható labdákat adjanak a tanulók, 
később nehezíthetjük a feltételeket.
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Kosárérintés kialakítása játékos gyakorlatokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok

52. Egyéni gyakorlat
Különböző testhelyzetekben: állásban, guggolás-
ban, ülésben és hanyatt fekvésben történő kosár-
érintések.

Igyekezzenek a testhelyzetüket úgy változtatni a ta-
nulók, hogy közben folyamatosan végzik a felada-
tot. Ne csuklóból történjen a gyakorlat végrehajtása. 
A labda megfogása nélkül próbálják az érintéseket 
oda-vissza végrehajtani. Többször is. Versenyezhet-
nek is egymással a tanulók. Ki tudja többször folya-
matosan végrehajtani a feladatot?

53. Páros gyakorlat
„A” egy karikát tart a feje fölött, „B” kosárérin-
téssel „belecéloz” (szerepcserével).

A karikát tartó igazodik az érkező labdához. 
Később pedig a kosárérintést végrehajtó igazodik 
a karika helyéhez.

54. Egyéni és páros gyakorlat
Kosárérintéssel célzó versenyek különböző test-
helyzetből: ülésből, sarokülésből.

A cél lehet falra rajzolt karika, a bordásfal fölötti 
terület, egyénileg vagy páros mérkőzéssel. A ka-
rikába történő célzás zsinór felett történjen.

55. Egyéni gyakorlat
Fejelések a falra, fej fölé és a talajról történő fel-
pattanó labdával.

A különböző módon végrehajtott fejelő gyakorlat 
kikényszeríti a helyes lábmunkát.

A kosárérintés javítása egyéni, páros és csoportos gyakorlatokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok
56. Egyéni gyakorlat
A labda alacsony és magasabb feljátszása fej 
fölé.

A kétféle végrehajtás lábmunkájára hívjuk fel 
a figyelmet. Kezdetben tetszés szerinti végrehaj-
tás, majd a feladat váltogatott végrehajtása.

57. Egyéni gyakorlat
A fej fölé játszott labda egyszer a talajra pattan-
jon, és ebből igyekezzenek újra a fej fölé játszani 
kosárérintéssel a labdát a tanulók.

Kezdetben ne határoljuk be a teret, ahol a feladat 
végrehajtása történik. A későbbiekben igyekez-
zenek a tanulók meghatározott területen belül 
maradni, majd törekedjenek arra, hogy egy vonal 
közelében érjen talajt a labda.

58. Páros gyakorlat
Kettőzéssel adogatnak egymásnak a tanulók. 
Az első kosárérintés a fej fölé, a második pedig 
a társnak történjen.

A társ a felé irányuló labdát kezdetben kapja el, 
és feldobásból hajtsa végre a feladatot. Később tö-
rekedjenek a tanulók a folyamatos kosárérintésre.

59. Páros gyakorlat
Zsinór vagy háló fölött adogatnak egymásnak 
a tanulók; oldalra történő haladással is.

Az igazodás lábmunkájának javítása mellett 
ez a gyakorlat a feladás előkészítésére is alkalmas. 
Javítsuk az oldalirányú mozgást, ne lépjenek ke-
resztbe a tanulók, és igyekezzenek mindig biztos 
egyensúlyi helyzetből végrehajtani a gyakorlatot.
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60. Csoportos gyakorlat
Hármas csoportokban adogatják egymásnak 
a labdát a tanulók. A felállás háromszög, és el-
fordulás után végzik a gyakorlatot.

Az érkező labda irányába forduljanak a tanulók. 
Kezdetben kapják el, és a következő társ irányá-
ba történt elfordulás után hajtsák végre a kosár-
érintést. 

Később a gyakorlatot a labda elkapása nélkül 
próbálják végrehajtani. A labdát érkezése irá-
nyába fordulva várják, az érintést megelőzően 
forduljanak a továbbítás irányába, és úgy érintsék 
a labdát. Mindkét irányba gyakorolják, majd ké-
sőbb tetszőlegesen váltogassák az irányokat.

A kosárérintés javítása játékos gyakorlatokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok

61. Páros gyakorlat
Kosárérintés célba, a földre tett karikákba, kosár-
ba, alacsony zsinór felett stb.

A társ gurítja vissza a labdát, szerepcserével vé-
gezzék a tanulók a feladatot.

Először tetszőlegesen célozzanak a különbö-
ző tárgyakra a tanulók, később határozzuk meg 
a célzás sorrendjét.

62. Csoportos gyakorlat
Az egy csoportba tartozók egymással szemben 
sakktáblaszerűen (cikcakkban) helyezkednek 
el. A sor egyik végéről indul a labda, és minden 
tanulónak kosárérintéssel kell a következőhöz 
játszani a labdát.

A pontos végrehajtás legyen a cél. A gyakorlatot 
ne versenyszerűen hajtsák végre a tanulók. 
Minden esetben érkezzenek a megfelelő 
helyzetbe a tanulók az érintés előtt. Kezdetben 
egy irányba, majd a tanár jelére vagy a tanulók 
kezdeményezésére változtassuk meg az adogatás 
irányát.

63. Páros gyakorlat
A kosárérintést párokban hajtják végre a falnál 
a tanulók.

Határozzuk meg, hogy a falon milyen területre 
célozzanak a tanulók. Olyan magasságot jelöl-
jünk meg, ahonnan megfelelő kosárérintés esetén 
a gyakorlatot végzőkhöz pattan vissza a labda. 
A faltól való távolságot a párok maguk tapasz-
talják ki. Igyekezzenek egymás labdáját vissza-
játszani.

64. „Tartsd a labdát a levegőben” Több csoportban egy-egy labdával, versenysze-
rűen is. Melyik csoport tud több érintést végre-
hajtani?



134 Gyakorlatgyűjtemény és módszertani segédanyag 

A kosárérintés javítása testnevelési játékokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok
65. „Váltóversenyek” kosárérintéssel
•  Tárgykerüléssel, menet közben zsinór felett tör-

ténő átjátszással nehezítve;
•  falra történő célba érintéssel. A fallal szemben 

vonal, bója mögött állnak az oszlopok. A falon 
meghatározott célba hajtják végre a célba érintést 
(a visszapattanó labdát elkapja az érintést végző 
tanuló, és a labdát átadja következő társának;

•  adogató játékossal, aki szekrénytetőn áll, 
és visszajátssza a következő játékosnak a lab-
dát.

Az induló vonal és a megkerülésre kitett tárgy 
közötti távolságban zsinór van kihúzva, és a ta-
nulóknak e fölött kell átjátszani a labdát, majd 
folytatni az útjukat. Ahol leesik a labda, onnan 
kell ismét elindulni.
A játékot többféle módon lehet érdekessé tenni:
•  akkor van végre a versenynek, ha a csoport 2-3 

különböző távolságból, mindig egy vonallal 
vagy bójával hátrább lépve hajtja végre a gyakor-
latot Mindenkinek a találatig kell próbálkozni. 

•  A közeli pontról ülésből, eggyel hátrább térde-
lésből, majd állásból kell a feladatot végrehaj-
tani. Ez arra is jó, hogy a karmunkát javítsuk, 
és a távolabbról történő érintéseknél a láb eme-
lő erejének fontosságát érzékeltessük.

66. „Labdahajsza” kosárérintéssel
Az osztály létszámától függően több körben  
1-2 labdával játsszák a tanulók.

Bár a játék lényege a feladat gyors végrehajtása, 
mégis ragaszkodjunk ahhoz, hogy a kosárérintés 
legalább 1 m magasságig történjen. A labdához 
való igazodást így is gyors reagálással és erőteljes 
lábmunkával lehet végrehajtani. A játéknak több-
féle variációját alkalmazhatjuk: adogatóval; egy-
más mellett állóknak ívelve, elfordulás után.

67. „Vadászlabda” kosárérintéssel
A vadászok közötti összjáték kosárérintéssel 
történik. A másik variációban nemcsak az összjá-
tékra, hanem a „kilövésre” is kosárérintést alkal-
maznak a vadászok.

A második variációra a célszerűségnek megfelelően 
csökkentsük a játékteret. Az összjátékhoz szükséges 
érintéseket úgy is végrehajthatják a tanulók, hogy 
egymás után több érintést is végezhet egy tanuló 
a labdával, mintegy felkészül az átadásra. Amennyi-
ben kosárérintéssel kell kilőni a „nyulakat”, akkor 
ez átadásból egyből és feldobásból is történhet.

Felső ütőérintés kialakítása egyéni és páros gyakorlatokban
Gyakorlatok Módszertani javaslatok
68. Egyéni gyakorlat
A tanulók harántterpeszállásban állnak, az ütőkar-
jukkal ellentétes lábuk van elöl. A labdát az ütőkar-
juk előtt a másik kezük tenyerén tartják csípőmagas-
ságban. Az ütőkart könyökben behajlítva felemelik 
a fejük mellé, a könyök a fül mellett, a csukló hát-
ra van feszítve. A labda megütése a kar ostorcsapás-
szerű mozdulatával történik, amelyben az alkar elő-
re lendül, és a csukló rácsapódik a labdára.

A tanári bemutatás és a magyarázat emelje ki az al-
kar ostorcsapásszerű mozdulatát, és főként a csukló 
erős rácsapódását a labdára. Igyekezzenek a tanu-
lók a labdát úgy megütni, hogy az függőlegesen 
pattanjon felfelé. Mindkét kézzel próbálkozzanak 
a végrehajtással. A labda megütése nyitott tenyérrel 
és feszesen tartott újjakkal történjen.
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69. Egyéni gyakorlat
Az előbbi gyakorlatot folyamatosan hajtják végre 
a tanulók.

A visszapattanó labdát igyekezzenek minél 
többször visszaütni, csak az alkar mozogjon, 
és mindig ügyeljenek a tenyerük hátrafeszítésére.

70. Egyéni gyakorlat
A labdát nyújtott karral vállmagasságban tartják 
a tanulók, a könyökben hajlított ütőkart hátra-
emelik a tenyér hátrafeszített. A labda megütése 
a könyökből indul, az alkar és a csukló ráborítá-
sával fejeződik be.

Igyekezzenek a labdát úgy megütni a tanulók, 
hogy az ütés irányába pattanjon vissza a talajról.

71. Páros gyakorlat egy labdával
A szemben álló tanulók egymásnak ütik a labdát. 
A labdát ütőmagasságban tartják, nyújtott kar-
ral és a hátrakészített ütőkar gyors előre-felfelé 
történő csapásával ütik a labdát a társuk elé, aki 
megfogja, és végrehajtja a feladatot.

Tanári bemutatás után a párok önállóan gyako-
rolnak.

(Ütőmagasság:  
Olyan magasság, 
hogy a vállból meg-
emelt nyújtott kar 
csuklója rá tudjon 
csapódni a labda te-
tejére.)

72. Páros gyakorlat
A párok az előbbi gyakorlatot most zsinór felett 
hajtják végre. Az ütést végző tanuló ütőtávolság-
ra helyezkedik a hálóhoz.

A zsinórt olyan magasságra állítsuk, hogy 
a tanulók csak nyújtott karral, de a csukló rá-
csapódásával tudják átütni a labdát. A labdát 
a társ visszagurítja a háló alatt, néhány ütés után 
szerepcserével folytatódik a gyakorlás. A tanulók 
a tanár által mondott szempontok alapján javítsák 
egymás hibáit. Igyekezzenek úgy megütni a lab-
dát, hogy a gyakorlás a saját sávjukban történjen.

73. Páros gyakorlat
Az előző gyakorlat összekapcsolása a társ által 
végrehajtott alkarérintéssel.

A gyakorlatot úgy hajtsák végre a tanulók, hogy 
a labdát elkapás helyett alkarérintéssel fogadják. 
A párok önállóan alakítsák ki az egymástól való 
megfelelő távolságot. Ebben a gyakorlatban nem 
az erő, hanem a pontos végrehajtás a lényeg, 
ezért igyekezzenek az ütést a fogadásra felkészült 
társra helyezni. Tudatosítsuk, hogy a helyezett 
ütés gyakran célravezetőbb, mint csupán az erő-
ből végrehajtott.

74. Egyéni gyakorlat
„Falazás”, a labda folyamatos megütése (ütés 
a talajra, onnan pattan a labda a falra).

Ez a gyakorlat a kar ütőmozgásának javításán túl 
a labdához történő folyamatos hozzáállás gya-
korlására is jó.
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Felső ütőérintés javítása játékos gyakorlatokkal és testnevelési játékokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok
75. Csoportos gyakorlat
Célba ütés ütőmagasságba kifeszített zsinór  
felett.
A terem nagyságától függően két-három cso-
portban, oldalirányban egymástól megfelelő 
távolságban levő oszlopokban helyezkednek el 
a tanulók egy-egy labdával. Az ütőmagasságban 
kifeszített zsinór felett egymás után célba ütnek. 
A cél lehet zsámolytető, a zsámolyra helyezett 
tömött labda stb. 

A csoportból felváltva töltik be a labdaszedő és a ta-
lálatszámláló szerepét. A feladat versenyszerűen 
is végrehajtható. Lehet úgy is, hogy mindenki a sa-
ját labdáját összeszedi, beáll a sor végére, és a cso-
port fennhangon számlálja a találatokat. A verseny 
ne időkényszer mellett történjen, hanem a találatok 
száma döntsön. A játéknak számtalan variációja 
lehet. Például az oszlopban álló tanulókkal szem-
ben nem egy, hanem egymás után több céltárgy van 
elhelyezve, és mindenkinek mindegyik

céltárgyat el kell találni, 
ekkor próbálkozhat a kö-

vetkező tanuló. A feladatot 
végző tanuló kezébe egy 

mellette álló társa adja a labdá-
kat, akinek a háló túloldalán 

elhelyezkedő labdaszedő gurítja 
vissza. Ebben az esetben oszlopon-

ként csak néhány labda van játékban.

76. „Fogyasztó” ütőérintéssel
Két labdát dobunk be a játéktérre. Aki lab-
dát szerez, az ütőérintéssel kidobhatja a társát. 
A kidobott tanuló valamilyen kiegészítő feladat 
elvégzése, vagy pedig rövid pihenő után vissza-
térhet a játéktérre. Az lesz a győztes, akit nem 
vagy legkevesebbszer ütöttek ki.

A tanár dobja be a labdát, és irányítsa a kiesett 
tanuló munkáját, illetve visszatérését a játéktér-
re. Lehet az utolsó tanulóig is játszani a játékot, 
ebben az esetben folyamatosan csökkentsük 
a játékteret.

77. „Csapatfogyasztó” ütőérintéssel
Az osztályból két csapatot alakítunk, az egyik 
jelzőszalagot vesz. Melyik csapat győz?

A győzelem kivívása többféleképpen történhet. 
Lehet időkeretet megadni, és ekkor az a csapat 
a győztes, amelyik ezalatt a legtöbb ellenfelét 
kiütötte. Úgy is lehet játszani, hogy mindkét 
csapat kiüti a másikat az utolsó tanulóig, és a rö-
videbb időt elért a győztes. A játékot úgy is meg-
szervezhetjük, hogy az egyik csapat kör alakban 
áll, és a benti csapatot kell „elfogyasztani”, majd 
helycsere következik.
Amennyiben az együttműködés fejlesztése a cé-
lunk, akkor a szabályokat úgy is lehet módosítani, 
hogy a legjobb helyen lévő játékoshoz át lehet 
kosárérintéssel passzolni a labdát, és az „átadás-
ból” történő kiütés két pontot ér (ebben az esetben 
meghatározott pontszám eléréséig tart a játék).
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78. „Fekete-fehér” játék ütőérintéssel
A csapatok a játéknál megszokott variációkban 
állnak fel: állva, ülve, hason fekve, hanyatt fekve, 
egymással szemben, egymásnak háttal stb. Min-
denkinél van labda. A játékvezető bemondására 
a megnevezett csapat megpróbálja kiütni a mene-
külő csapatot. Minden találat egy pontot ér.

Az ismert játékot a változatosság kedvéért 
többféle kiindulóhelyzetből indítsuk. Legyen 
meghatározva az a terület, amelyen belül találat 
érheti a futókat. Az ütőérintést végrehajtó játékos 
szempontjából ez azért fontos, hogy legyen némi 
idejük az ütés végrehajtására koncentrálni, így 
próbáljuk elkerülni, hogy túlságosan elkapkodják 
a végrehatást.

79. „Bombázó” játék ütőérintéssel
A csapatok tornapad mögött egymással szemben 
helyezkednek el. Középen 2-3 kosárlabdát vagy 
tömött labdát helyezünk el, amelyeket az ellenfél 
padjáig kell ütőérintéssel eljuttatni.

A játékot az ismert szabályok szerint játsszuk. 
Mindig jelöljünk ki labdaszedőket, akik a röplab-
dákat visszadobják a saját csapatuknak. A játékot 
meghatározott időre vagy találatszámra lehet 
játszani.

80. „Tűzharc” játék az ütőérintés beépítésével. 
A tanulók már ismerik az alkarérintést és az 
alsó egyenes nyitást. A játék a következőképpen 
alakítható ki. Az ellenfél játékosait ütőérintés-
sel lehet kidobni. A foglyok kiszabadítása alsó 
egyenes nyitással és nyitásfogadással történik. 
A nyitást alkarral fogadják a fogolytáborban 
levő tanulók, és a feljátszott labdát el kell kapni. 
Ha leejtik, akkor nincs szabadítás. A fogolytábor-
ból bárki elkaphatja a labdát. 

A játék alkalmas több technikai elem egyidejű 
gyakorlására. A szabály alakításával lehet súly-
pontosan egy-egy technikai elem gyakorlására 
koncentrálni. Ha a játékot csak az ütőérintés 
gyakorlására szeretnénk felhasználni, akkor két 
labdával is lehet játszani. Ekkor alkalom nyílik 
az ütőérintés többszöri végrehajtására. 
Ha a nyitás és nyitásfogadás gyakorlása is a cél, 
akkor egy labdával célszerű játszani, hogy zavar-
talanul tudjanak koncentrálni a tanulók az egyes 
elemek végrehajtására.

Felső egyenes nyitás kialakítása egyéni és páros gyakorlatokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok
81. Egyéni gyakorlat
A mozgás végrehajtása a labda megütése nélkül.

A teljes mozgássor bemutatása után, amely 
a labda megütését is tartalmazza, a tanár a labda 
megütése nélkül is bemutatja a mozgást, hogy 
a lényeges mozdulatok megfigyelhetők legyenek 
(a térd rugózása, az ütőkar hátrakészítése, a váll-
ból és könyökből történő kinyúlás, az ütőfelü-
let – kanálérintés – kialakítása stb.). 
A mozgást néhányszor labda nélkül hajtják végre 
a tanulók, a tanár mozgását utánozva. 
Ezután a labda feldobásának gyakorlásával foly-
tatódik a tanulás. Ügyeljünk a labda helyes irá-
nyú és magasságú feldobására. A tanuló önmagát 
is tudja ellenőrizni, ha megmondjuk, hogy hova 
essen a talajra a labda (az ütőkar előtt az elöl lévő 
láb vonala előtt). 
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82. Egyéni gyakorlat
Fallal szemben a labda megütésének gyakorlása.

Ezután a feldobás, a kar hátralendítése és az ütő-
mozdulat imitálása lehet a feladat, amelyet olyan 
formában hajtanak végre a tanulók, hogy a lefelé 
hulló labdára rácsapódik az ütőkar csuklója, de 
a másik kézzel is alányúlunk a labdának, és a két 
tenyér közé fogjuk a labdát. Ekkor ellenőrizni 
tudják a tanulók az ütőfelületet és a labda meg-
ütésének helyét.

Az ütőkarjukat előre készítsék fel a tanulók, 
a feldobott labdát üssék a falra. Kezdetben ne 
engedjük meg, hogy távolról hajtsák végre a gya-
korlást. A mozgás javulásával fokozatosan lehet 
növelni a távolságot. Tudatosítsuk az önkontroll 
fontosságát és módját. A labda hangjából a csuk-
ló csapódására, a labda röppályájából pedig arra 
tudnak következtetni a tanulók, hogy jó helyen 
ütötték-e meg a labdát. Minél több hibajavítással 
igyekezzünk a gyorsabb tanulást elősegíteni. 
A falnál történő gyakorlásnál határozzuk meg 
a sávot, ahova a nyitás történjen. 10 kísérletből 
hányszor sikerült betalálni?

83. Páros gyakorlat a hálónál
A háló két oldalán egymással szemben helyez-
kednek el a tanulók.

Kezdetben közelebb, majd a távolságot növelve 
végezzenek a tanulók felső egyenes nyitásokat 
egymás felé. A kar megfelelő síkban történő len-
dítése érdekében igyekezzenek saját sávjukban 
nyitni. A gyakorlás ne időkényszer mellett, ha-
nem a pontosság szem előtt tartásával történjen. 
A tanulók javítsák egymás hibáit. Lehet verseny-
szerűen is folytatni a gyakorlást. Melyik pár 
tudott többször a saját sávba nyitni?

A felső egyenes nyitás javítása játékos gyakorlatokkal és testnevelési játékokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok
84. Egyéni gyakorlat
Nyitás különböző nagyságú célterületre. 
Ez lehet az alapvonaltól meghatározott távolság-
ra húzott vonal és az alapvonal által határolt sáv, 
vagy talajszőnyeg stb.

Kezdetben a célterület nagy felület legyen, a gya-
korlás későbbi fázisában csökkenthetjük azt. Fon-
tos, hogy a pálya különböző helyein jelöljük ki 
a célt (sarkokban, a hármas vonal közelébe, a hatos 
hely mögé stb.). A tanulók az általuk megválasztott 
távolságból, de a pálya különböző pontjairól nyis-
sanak. Fontos, hogy a saját mozgásra odafigyelve 
figyelmesen tudjanak gyakorolni a gyerekek.
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85. Célba nyitás versenyek Amennyiben nagyrészt jól hajtják végre a tanu-
lók a nyitást, akkor versenyszerűen is gyakorol-
hatják a nyitást célba. A versenynek többféle sza-
bálya lehet. Csapatversenyt vagy egyéni versenyt 
is rendezhetünk. Az osztályból több csoportot 
alakítunk, és a csapat tagjai egymás után nyitnak 
egy meghatározott területre, a legtöbb talála-
tot elért csapat győz. A verseny tehát nem időre 
történik, ezért mindegyik tanuló a szabályok adta 
lehetőségen belül koncentrálhat a nyitásra. 
A verseny úgy is történhet, hogy egy tanulónak 
egymás után nem egy, hanem több célterületre 
kell nyitni, majd ezután következik a csapat kö-
vetkező tagja. 
Az egyéni verseny pedig úgy történhet, hogy 
párokban gyakorolnak a tanulók, és egymás talá-
latait számolják Ebben az esetben meghatározott 
számú nyitásból kell elérni a legtöbb jó végre-
hajtást. Ugyanez a verseny lehet párok közötti 
viadal is. 
A versenyt az alsó egyenes nyitásnál leírt módon 
is rendezhetjük.

86. „Méta” játék felső egyenes nyitással 
A már ismertetett játékot a felső egyenes nyitás 
beépítésével röplabdásítjuk.
A labdát egyenes nyitással próbálják minél mesz-
szebbre juttatni a tanulók, hogy a labda megszer-
zéséig minél több állomást tudjanak elérni a futó 
csapat tagjai.

87. „Szabadulás a labdától” játék felső egyenes 
nyitással

A játék az ismert szabályok szerint zajlik, de 
a labdát felső egyenes nyitással kell az ellentér-
félre juttatni.

 
Az egyenes ütés kialakítása egyéni, páros és csoportos gyakorlatokkal
Gyakorlatok Módszertani javaslatok
88. Egyéni gyakorlat
Az egyenes ütés lendületszerzésének gyakorlása 
labda és háló nélkül.

A mozgássor tanulását a tanár bemutatása elő-
zi meg. Ezután a lendületszerzést lépésenként 
a tanárral együtt hajtják végre a tanulók. Hang-
súlyozzuk ki a lelapulást, a saroktámaszt és az 
elrugaszkodást megelőző átgördülést a talpon.
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89. Egyéni gyakorlat
Az előkészítő lépések és a felugrás összekapcso-
lása.

A tanulók a mozgást kezdetben a tanárral együtt 
végezzék. Figyeljék meg, hogy hova érkeztek 
a felugráshoz viszonyítva. A teremben levő vona-
lakat használjuk a gyakorlásra. Mindkét karjukat 
lendítsék fel a tanulók az elugrással egy időben. 
Tudatosítsuk az ütőkarral ellentétes kar egyensú-
lyozó szerepét. Folyamatos haladással is gyako-
rolják a tanulók a mozgássort.

90. Egyéni gyakorlat
Ugyanez a gyakorlat a hálónál vagy zsinórnál.

A lépésszerkezet kialakítása után a tanulók mér-
jék ki a hálótól való megfelelő távolságot, és ön-
állóan gyakorolják a mozdulatsort labda nélkül. 
A felugrás helyes végrehajtása legyen a súlyponti 
kérdés (balesetvédelem!).

91. Egyéni gyakorlat
Az egyenes ütés mozgássorának végrehajtása 
röplabdával a kézben.

Mindenki a számára megfelelő távolságból 
labdával a kézében hajtsa végre a mozgássort, 
és a labdát két kézzel meredeken dobják át a zsi-
nór vagy háló felett a másik térfélre. A zsinórt 
vagy hálót olyan magasságra állítsuk, hogy szük-
ség legyen az erőteljes felugrásra, de lehetővé 
tegye a labda két kézzel való meredek átdobását. 
A gyerekeket nagyság szerint állítsuk fel, és a na-
gyokat állítsuk a zsinór magasabb szakaszához. 
Az eldobott labda után fussanak, és álljanak 
az oszlopuk végére. Ugyanezt a gyakorlatot 
a háló két oldalán elhelyezkedő párokban is vég-
re lehet hajtani egy labdával. Ellenőrizzék a le-
érkezés helyét a tanulók. Az elugrás és a talajérés 
közel essen egymáshoz.

92. Egyéni gyakorlat
Az egyenes ütés mozgássorának végrehajtása 
kislabdával. A mozgássor végén a kislabdát 
ostorcsapásszerű mozdulattal dobják át a tanulók 
a másik térfélre a zsinórhoz, hálóhoz közel.

Olyan magasan állítsuk a zsinórt, hogy szük-
ségessé tegye a vállból történő megnyúlást 
a kislabda meredek irányú dobásánál, de ne 
akadályozza a csukló borításszerű mozdulatát. 
A leérkezés helyét ellenőrizzék a tanulók.

93. Egyéni gyakorlat
A mozgássor végrehajtása és az ütés imitálása 
papírból hajtogatott segédeszközzel.

A papírból hajtogatott „csákó” szabad sarka visz-
sza van hajtva, a másik végét fogja a tanuló. Ez 
a szabad sarok a csukló csapásszerű mozdulatára 
csattanó hanggal kinyílik, ebből a tanulók követ-
keztetni tudnak a csukló aktivitására. A hangha-
tás növeli a gyakorlási kedvet, és egyúttal a tanu-
lás hatékonyságát is fokozza.
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94. Csoportos gyakorlat
Az egyenes ütés gyakorlása tartott labdával. 
A tanulók a hálóval szemben 2-3 oszlopban he-
lyezkednek el. Az oszloppal szemben a hálónál 
zsámolyon állva egy társuk tartja a labdát a háló 
síkja fölé. A labdát az ütést végző tanuló ütő kar-
ja oldalához közel eső kezükben tartják a tenye-
rükön kissé rézsútos magastartásban, és az ütés 
pillanata előtt kapják ki a kezüket a labda alól.

Az ütést végrehajtó tanuló elfut a labdája után, 
és beáll a másik oszlop végére. Minden oszlop-
ból hajtsák végre az ütést a tanulók. A labdát 
lehetőleg magas tanulók tartsák felváltva.

95. Csoportos gyakorlat
Az egyenes ütés végrehajtása dobott labdával 
hálónál. 
Az oszlopokból egy tanuló oldalt áll a hálónál, 
és két kézzel alsó dobással dobja fel a labdát, 
amelyet társai megütnek.

A feldobást mutassa be a tanár. Határozza meg, 
hogy a hálóhoz milyen távolságra és a háló 
szintje fölé milyen magasságba dobják a tanu-
lók a labdát. Már most szokjanak hozzá, hogy 
az alacsonyabb társuknak a hálótól messzebbre 
célszerű feladni a labdát. Mindenki próbálja meg 
a „feladást”.

96. Páros gyakorlat
A háló két oldalán állnak a párok. Az egyik 
a feladó, aki feldobja a háló, zsinór fölé a labdát, 
a másik tanuló a hármas vonalról indulva fel-
ugrik ütésre, és a labdát a legmagasabb ponton 
elkapja, és visszadobja a feladónak a labdát.

A „feladók” különböző magasságba dobják 
a labdát, és az ütőnek a labda magasságához kell 
igazítani a lendületszerzést és a felugrást. A do-
bás pontos legyen, de változtassák a labda ma-
gasságát az adogatók. Szerepcserével.

97. Csoportos gyakorlat
Az egyenes ütés gyakorlása feladásból hálónál. 
Az ütők oszlopokban helyezkednek el a hálóval 
szemben, a hármas vonal tájékán. 1-2 labdaszedő 
gurítja vissza oldalt a labdát az oszlopokon kívül 
levő labdaszedőknek, akik a feladóknak adják azt. 
A feladók maguknak feldobott labdából magas 
kosárérintéssel adnak fel az ütő játékosoknak.

Hívjuk fel a feladók figyelmét a lábak elhelyez-
kedésére és a feladásban betöltött szerepükre. 
A feladók törekedjenek a pontos feladásokra. 
Szerepcsérével mindenki minden feladat végre-
hajtásából vegye ki a részét. Az ütést minden 
oszlopból hajtsák végre a tanulók.

98. Csoportos gyakorlat
Az ütő játékos alsó dobással adja be a feladónak 
a labdát, aki magas kosárérintéssel felad a leütő-
nek. A csoportból néhányan a labdaszedő szere-
pét töltik be. 

A szervezési feladatok megegyeznek az előbbi 
gyakorlattal.
Hívjuk fel az ütő játékosok figyelmét arra, hogy 
ne kapkodják el a dobást, és várják meg, amíg 
a labda elhagyja a feladó kezét, hogy ki tudják 
számítani a feladás hálótól való távolságát és ma-
gasságát.

99. Az előző gyakorlat, de az ütő kosárérintéssel 
adja be a labdát a feladónak.

A bejátszásra is koncentráljanak a tanulók.
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100. Csoportos gyakorlat
Feladás, ütés és ütésvédés gyakorlása. Az előző 
gyakorlatot kiegészítjük azzal, hogy a háló másik 
oldalán egy-két tanuló felkészül az ütés védésére.

Az ütésvédésre felkészült tanulóknak az a felada-
tuk, hogy az ütő mozgásirányát figyelik, és igye-
keznek mély alaphelyzetben elhelyezkedni. Azt 
is figyeljék meg, hogy társaik milyen távolságból 
hajtják végre az ütést, ez a védekező hálótól való 
távolságát is befolyásolja.

Sáncolás kialakítása egyéni és páros gyakorlatokban
Gyakorlatok Módszertani javaslatok
101. Egyéni gyakorlat
A felugrás, a sáncfal kialakítása és a talajérés 
folyamatos végrehajtása falnál, zsinórnál vagy 
hálónál.

A tanári bemutatás után a tanárral együtt hajtják 
végre a feladatot a tanulók.
Minden részmozdulat funkcióját magyarázzuk el 
a tanulóknak. A felugrás irányának érzékelésére 
és a sáncfal célszerű kialakítására először falnál 
hajtsák végre a feladatot a tanulók.

102. Páros gyakorlat
A háló két oldalán lévő tanulók egyidejűleg 
ugranak fel, és a zsinór felett összeérintik a te-
nyerüket.

Mély helyzetből erőteljes lábnyújtással és karlen-
dítéssel ugorjanak fel a tanulók. Már a gyakorlás 
elején hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a felugrás 
helyből, a karlendítés pedig vállmagasságból 
indított hajlított karral történik (a hálóba ne ér-
jenek).

103. Páros gyakorlat
Az egyik tanuló a háló túloldalán zsámolyon áll-
va tart egy labdát. A sáncoló többször végrehajtja 
a sáncolást a labdára.

Úgy tartsák a labdát, hogy a sáncolónak rézsú-
tosan felfelé kelljen a labda tetejére nyúlni és rá-
borítani a csuklót. Ezzel a gyakorlattal érzékelni 
tudja a tanuló a tenyerek egymástól való távol-
ságát és a borító mozdulat lényegét. A sáncolás 
után figyeljék meg a tanulók a talajérés helyét 
és módját. Igyekezzenek minél előbb ismét 
készenléti helyzetbe helyezkedni a következő 
sáncolás végrehajtására. Javítsák egymás hibáit 
a párok. Néhány végrehajtás után cserével folyta-
tódjon a gyakorlás.

104. Csoportos gyakorlat
A zsámolyon álló tanulók a háló síkja fölé több 
ponton tartanak labdát. A sáncoló oldalirányú 
igazodással egymás után végrehajtja a sáncolást.

Olyan távolságra legyenek egymástól a tartott 
labdák, hogy egy igazodó lépéssel végre lehessen 
hajtani a sáncolást. A bemutatás emelje ki az ol-
dalazó lépés utáni helyzet és a felugrás összekap-
csolását. A tanulók a talajérés után készüljenek 
fel a következő sáncolásra biztos egyensúlyi 
helyzetből. A sáncolássorozatot mindkét irányba 
végezzék el a tanulók.
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105. Az előbbi gyakorlatot több igazodó lépés 
után hajtják végre a tanulók.

Olyan távolságra kelljen a feladatot végrehajtani, 
hogy ne késztesse futásra a tanulókat. Maradjanak 
a hálóhoz közel a tanulók igazodás közben is.

106. Páros gyakorlat
Az egyik tanuló a háló túloldalán a háló síkja 
fölé dobja a labdát, erre a labdára hajtja végre 
a sáncolást a társa.

A sáncoló készenléti helyzetben várja a labda 
feldobását, és ahhoz igazodva hajtja végre a sán-
colást. Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy 
mindig a labdát nézzék. Törekedjenek a labda 
háló fölé történő pontos dobására, de a magas-
ságát később változtathatják a dobó tanulók. 
Tudatosítsuk a tanulókban, hogy a magas lab-
dák sáncolására később kell felugrani, hogy ütő 
magasságban találkozzon a tenyere a labdával. 
A zsinór magasságát a tanulók magasságához 
igazítsuk. Szerepcserével.

107. Csoportos gyakorlat
Feladás, leütés és sáncolás.

A zsinór két végét különböző magasságra állítsuk, 
és a tanulók magasságától függően helyezzük el 
őket az ütésre és annak sáncolására. A sáncoló ak-
kor ugorjon, amikor az ütő lába elhagyja a talajt.

A röplabdázás technikai és játékelemeinek gyakorlása, illetve alkalmazása testnevelési 
játékokban
Gyakorlatok Módszertani javaslatok
108. „Buzogányfogyasztó”
A játékot az osztály létszámától függően, egy 
röplabdapálya nagyságú vagy annál kisebb 
téglalap alakú területen játsszuk, két csapatban. 
Az egyik csapat a pálya területén szétszórtan 
egymástól kb. 2 m távolságban egy-egy buzo-
gányt véd. 

A játékot egy-két technikai elem megtanulása 
esetén is lehet játszani, illetve a technikai elemek 
bővülésével kiteljesíteni. 
A játék meghatározó elemei az ütés és az ütésvé-
dés, a többi elem beépítéséről az aktuális oktatási 
célnak megfelelően dönthetünk. 
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A másik csapat a két oldalvonalon helyezkedik 
el, az egyik oldalvonalon levő játékosok mind-
egyikénél labda van, és az a feladatuk, hogy 
a buzogányokat felső ütőérintéssel eltalálják. 
A támadók felső, alsó egyenes nyitással vagy 
kosárérintéssel átadhatják a labdát, akár a saját 
sorukban, akár a másik oldalvonalon elhelyez-
kedő társuknak. A védők alkarérintéssel védik 
a buzogányukat. A pályán maradó labdákat a tá-
madó csapatból egy-egy játékos szedi, és kiadja 
társainak. A játékot időre játsszuk, a csapatok 
szerepcseréjével. Az a csapat a győztes, amelyik 
a legtöbb buzogányt tudja eltalálni.

109. „Röpbaseball”
Két csapat áll a röplabda alapvonalán egymással 
szemben, a pálya közepén egy felfordított zsá-
moly van. Az „A” csapatból az első tanuló nyit 
a másik térfélre, és ezzel egyidejűleg a többiek 
futva megkerülik a zsámolyt. A „B” csapat nyi-
tásfogadással megszerzi a labdát, a zsámoly felé 
haladva egymás között adogatják (alkar- vagy 
kosárérintéssel) a labdát, majd beleteszik azt 
a zsámolyba. 
Amint a zsámolyban van 
a labda, a játékvezető sí-
pol. Ha ekkor a futók már 
visszakerültek a helyükre, 
akkor ők kapják a pontot, 
ha még mozgásban vannak, 
akkor a fogadó csapat kap-
ja a pontot. Ezután a másik 
csapat nyit. A nyitás akkor 
érvényes, ha a pálya terüle-
tére történik. Ha érvénytelen 
a nyitás, akkor az ellenfél 
kapja a pontot és a nyitás 
jogát is. Az adogatások szá-
mát határozzuk meg. A cél 
az, hogy három érintés után 
kerüljön a labda a zsámoly-
ba. Időre vagy meghatározott 
pontszámig játsszuk.

Amennyiben a felső egyenes nyitás gyakorlását 
tartjuk fontosnak, akkor csak ez legyen az átadás 
módja, ha megfelelő a tanulók haladása, akkor 
ők döntsék el, milyen módon juttatják társuknak 
a labdát. Ügyeljünk a balesetek megelőzésére. 
Például ha kicsi a játéktér, akkor az eltalált bu-
zogányokat tegyék ki a tanulók a pálya vonalain 
kívülre. A játékot könnyebb labdával is játszhatják 
a gyerekek. A pontszámítás többféleképpen történ-
het. A játék leírásának megfelelően, ekkor a bu-
zogány nélkül maradt tanuló besegít valamelyik 
társának, de úgy is lehet, hogy az eldőlt buzogány 
1 pontot ér, majd a védő felállítja a buzogányt, 
és folytatódik a játék a meghatározott ideig.

A játék elsősorban a nyitás és nyitásfogadás 
gyakorlására alkalmas. Mivel a győzelem meg-
szerzése a gyorsaságtól is függ, ezért a gyerekek 
számára nemcsak izgalmas, hanem jó képesség-
fejlesztő hatású feladatot is jelent. Az együttes 
feladat-végrehajtás arra serkenti a tanulókat, 
hogy segítsék, biztassák egymást.
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110. „Tűzharc”
Két csapat játszik egymás ellen. A csapatok a kö-
zépvonal két oldalán helyezkednek el, mögöt-
tük a ellenfél fogolytábora van, amelyet szintén 
padok határolnak. A csapatok felső ütőérintéssel 
„fogyasztják” egymást, amelyet alkarral lehet 
védeni. Aki nem tudja az ütést hárítani, az a fo-
golytáborba kerül. A fogolyszabadítás történhet 
alsó, felső egyenes nyitással különböző feltételek 
mellett.
•  A labda elkapásával (kezdetben),
•  nyitásfogadással és a labda elkapásával,
•  ha két különböző tanuló érinti egymás után 

a labdát alkarral, mind a kettő szabadul,
•  a nyitást fogadó játékosnak kell elkapni 

a labdát, 
•  nem tudja a fogadó játékos elkapni, akkor a lab-

dát a fogolytársak valamelyikének kosárérin-
téssel kell érinteni. Hogy ki szabaduljon ebben 
az esetben, arra is lehet szabályt alkotni.

Úgy is játszhatjuk a játékot, hogy a felső ütőérin-
tést feladásból lehet végrehajtani.
Variáció: A játékot alacsony háló felett játsszák 
a tanulók.

A játék már az első egy-két röplabdás technikai 
elem tanulási folyamatában is sikeresen alkal-
mazható. A technikai alapok szélesedésével 
a játékot „röplabdásítjuk”, és így egyre izgalma-
sabbá válik. Ez a testnevelési játék jól szolgálja 
a technikai elemek és játékelemek begyakorlását. 
A szabályokat az aktuális oktatási célnak meg-
felelően alakítsuk. 
A játék egy, illetve két labdával is játszható, ez 
attól függ, mi a célunk. Amennyiben az ütőérin-
tés és az ütésvédés, illetve a reakciógyorsaság, 
az állóképesség fejlesztése a kiemelt célunk, ak-
kor két labdát használjunk. Ha az ütések-védések 
mellett a nyitásfogadást és a hozzákapcsolódó 
feladást szeretnénk előkészíteni, akkor egy lab-
dát használjunk, hogy a feladat végrehajtására 
koncentrálni tudjanak a tanulók (főleg a tanulási 
folyamat kezdetén ajánlatos a zavaró körülmé-
nyek kizárása). A győzelmet az a csapat szerzi 
meg, amelyik a másikat „elfogyasztotta”, vagy 
pedig meghatározott idő alatt a legtöbb ellenfelét 
ütötte ki. 
Az alacsony háló kényszerítő helyzetet jelent 
az ütőérintés ütőmagasságban történő végrehaj-
tására. A háló magasságát a tanulók életkorának 
megfelelően állítjuk be.
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Kosárlabdázás

Kosárlabdázás = izgalom és változatosság 

Magyarországon a fiatalok körében a legnépszerűbb sportjátékok egyike a kosárlabdázás. 
Népszerűségének növekedését valószínűleg nagy vidéki városaink sikeres női és férfi csa-
patainak is köszönheti. A nemzetközi kupákban is jó eredményeket elérő vidéki csapatok 
mérkőzéseit több ezer lelkes néző látogatja. De szerencsére nemcsak a nézők száma növek-
szik, hanem gyarapodnak a szabadtéri kosárlabdázási lehetőségek a „dühöngőkön”, iskolai 
sportudvarokon, amelyeken egyre több ifjú kosaras tűnik fel. Ugrásszerűen nő az általános 
és középiskolások, valamint a felnőttek számára szervezett streetballversenyek száma és nép-
szerűsége is.

A kosárlabdázás mindig is fontos helyet foglalt el az iskolai testnevelésben. Ennek 
oka, hogy mozgáselemei alapszinten viszonylag gyorsan és könnyen elsajátíthatók, közülük 
a legjelentősebb, a kosárra dobás akkor is érdekes, ha a tanuló egyedül gyakorolja. Két játé-
kos részvételével, egy támadóval és egy védővel már kialakítható a játék. A kosárlabdajáték 
szabálykönnyítésekkel a tanulás kezdetén is játékélményt nyújt. A kosárlabdázás izgalmas, 
változatos játék, a játékostól szellemességet, ügyességet, gyors gondolkodást és helyzetfel-
ismerést kíván. Teret ad az egyéni kezdeményezésnek, ugyanakkor nagymértékben fejleszti 
a közösségi érzést. Hozzájárul az erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakításához és meg-
szilárdításához. Küzdőszellemet, önuralmat, fegyelmet és a szabályok betartását igényli 
a játékosoktól.

Élettanilag is igen hasznos 10–14 éves korban, mert sokoldalúan fejleszt, jó terhelést ad, 
biztosítja a szervezet felüdülését, és fokozza az ellenálló képességet. Ortopédiai szempont-
ból pozitív hatású, mert a kosárlabdázás alapvető technikai elemeit mindkét kézzel, mindkét 
oldalra gyakoroltatjuk a tanulókkal.

A kosárlabdázás szabadtéren, nagy- és kisméretű tornateremben is játszható, tanítható.

Az oktatás javasolt menete

1. Tanári magyarázat (a mozgáselem elnevezése, felhasználási lehetőségei és a végre-
hajtás legfontosabb szempontjai), tanári bemutatás.

2. Gyakorlás. 
A gyakorlás megszervezéséhez kapcsolódó módszertani javaslatok:
• A gyakorlás nem válik unalmassá, ha nem ismételtetjük túl hosszú ideig ugyan-

azokat a feladatokat.
• A végrehajtás során előforduló lényegtelen hibáknak nem kell túl nagy jelentő-

séget tulajdonítani.
• Ne állítsuk meg lépten-nyomon a feladatmegoldást, a hibákat, ha megoldható, 

gyakorlás közben javítsuk.
• Biztassuk, segítsük a tanulókat, szoktassuk őket ahhoz, hogy figyeljenek a tanár 

visszajelzéseire, tanácsaira!
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• A mozgástanuláskor a mozgás tér-, idő- és dinamikai jegyei közül a dinamikán, 
a mozgás ritmusán legyen a hangsúly. (A hasonló ritmusú mozgáselemeket célsze-
rű egy időben tanítani, például egy leütés – megállás, egy leütés – fektetett dobás.) 

• Ügyeljünk a kétoldalas képzésre! Ügyetlenebb kézzel és oldalra is tanítsuk meg 
a mozgáselemeket! (Amikor a gyakorlás során a tanulókban kialakult az új mozgás 
képe, rögtön gyakoroltassunk ügyetlenebb kézzel, illetve oldalra is. Használjuk 
ki a bilaterális transzfert!)

• Egy-egy új technikai elem gyakorlását kapcsoljuk össze a taktikai képzéssel, 
a játékhelyzetek megoldási lehetőségeinek gyakorlásával!

3. Tapasztalatszerzés játék-, illetve versenyszituációkban.
Az oktatás javasolt menete: 1–1 elleni játék,

    1–1 elleni játék, adogatóval,
    2–1 elleni játék (létszámfölényes helyzet),
    2–2 elleni játék (elzárás nélkül),
    2–2 elleni játék adogatóval,
    3–2 elleni játék (létszámfölényes helyzet),
    3–3 elleni játék (elzárás nélkül).

Ötletek és javaslatok a tantervi tartalmak feldolgozásához
Labdás ügyességi gyakorlatok

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, játékok

1. Labdás ügyességi gyakorlatok
•  Labdakörzések a fej, a test és a lábak körül zárt állásban, ter-

peszállásban. Labdaadogatás a terpesztett lábak között nyolcas 
alakban.

• Labda gurítása zárt állásban és terpeszállásban a lábak körül.
•  Labda feldobása után különböző feladatok (taps, leguggolás 

talajérintés, fordulat, felugrás stb.), majd a labda elkapása.
•  Labda feldobása a test előtt, 

labda elkapása a hát mögött, majd fordít-
va.

•  Zárt állás, oldalsó középtartás, a labda 
tartása az egyik kézben, labda átívelése 
a másik kézbe.

•  Labda tartása mellső középtartás-
ban, labda elengedése, földre érés 
előtt a labda elkapása.

•  Ezek a feladatok helyben és ha-
ladás közben is végezhetők, egy 
részüket páros gyakorlatokká is át-
alakíthatjuk.

Módszertani javaslatok

Az 5–6. osztályokban mini, 
5-ös méretű, 7–8. osztályokban 
normál, 7-es méretű kosárlab-
dát használjunk!
Minden „kosaras” órán iktas-
sunk be 3-4 labdás ügyességi 
gyakorlatot!
A labdás ügyességi gyakorla-
tokat először helyben, majd 
járás, lassú futás és futás köz-
ben végezzék a tanulók. A gya-
korlatok egy része párokban 
is végrehajtható! Végeztethet-
jük a gyakorlatokat verseny-
szerűen is, például ki tudja 
gyorsabban csinálni, kinek 
nem esik le a labdája? 

Ügyeljünk a kétoldalasságra, 
a feladatokat ügyetlenebb 
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2. Labdaadogató sorversenyek
•  Csapatokat alakítunk. A csapat tagjai oszlopban helyezkednek 

el, az első tanulóknál van a labda.
•  Feladat: a tanulók adogatják hátra a labdát. Minden gyereknek 

meg kell fognia a labdát. Amikor az oszlop végére ér a labda, 
az utolsó tanuló labdával a kézben előrefut, beáll az oszlop 
elejére, s hátraadja a labdát. A játéknak akkor van vége, ami-
kor mindenki visszaér az eredeti helyére.

• Labdaadogatási lehetőségek:
 – a fej fölött, 
 – terpesztett lábak között, 
 – első tanuló a fej fölött, a következő tanuló a terpesztett láb 

között…
 – oldalt, felváltva a jobb, illetve a bal oldalon adják a tanu-

lók a labdát.

3. Sorversenyek labdagurítással
•  Csapatokat alakítunk. A csapattagok oszlopban állnak terpesz-

állásban, az első tanulónál van a labda.
•  Feladat: az első tanuló hátragurítja a labdát a terpesztett lábak 

között, az utolsó tanuló megfogja a labdát, labdával a kézben 
az oszlop elejére fut, s hátragurítja a labdát. A játéknak akkor 
van vége, amikor minden tanuló visszaér az eredeti helyére.

•  A játékot játszathatjuk úgy is, hogy a tanulók zárt állásban 
helyezkednek el, és a labdát a lábak mellett, oldalt gurítják 
hátra.

kézzel is, ellenkező oldalra 
is gyakoroltassuk!

A labda feldobása, valamilyen 
feladat végzése után a labda 
elkapása típusú feladatokkal 
kétféle célunk lehet. Ha fő 
célunk a labdabiztonság, az el-
fogás biztonságának növelése, 
akkor a tanuló kétkezes alsóval 
magasra dobja fel a labdát. 
Amikor a mozdulatgyorsaság 
fejlesztése céljából végeztet-
jük a gyakorlatokat, akkor 
csak olyan magasra dobják fel 
a tanulók a labdát, hogy minél 
előbb el tudják azt kapni.

Fel kell hívnunk tanulóink 
figyelmét a helyes labdafogás-
ra: ujjak egyenlő távolságra, 
nyitva, a labda két oldalán 
helyezkednek el, a hüvelykuj-
jak egymással szembe néznek. 
A labda csak az ujjakon, soha-
sem a tenyérben van.

Labdavezetés

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, játékok

1. Egyéni labdavezető versenyek 
•  A tanulók szétszórtan, labdával a kézben helyezkednek el a ta-

nárral vagy egy kijelölt tanulóval szemben.
•  Feladat: a tanár, illetve a kijelölt tanuló helyben labdát vezet, 

közben leguggol, feláll, letérdel, szökdel stb. A tanulók felada-
ta a tanár, illetve a kijelölt társuk utánzása.

•  Értékeléskor arra kérdezünk rá, hogy kinek sikerült úgy vég-
rehajtani a feladatot, hogy közben nem fogta meg a labdát, 
és nem gurult el a labdája.

2. Sorversenyek labdavezetéssel
•  Csapatokat alakítunk. A csapat tagjai oszlopban helyezked-

nek el, minden tanulónál van labda. Az oszlopokkal szemben 
elhelyezünk egy-egy kúpot.

Módszertani javaslatok

Labdavezetéskor a kézfejből 
„kanalat” formálunk, az uj-
jak tártak, a tenyér nem érhet 
a labdához.
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•  Feladat: Minden tanuló egyszerre indul. Labdavezetéssel meg 
kell kerülni a szemben levő kúpot. A versenynek akkor van 
vége, ha a csapat minden tagja visszaért a kiindulóhelyre. 
A feladatot nehezíthetjük, ha az oda- vagy a visszaúton néhány 
kúpot helyezünk el, amelyeket ki kell kerülni.

3. Váltóversenyek labdavezetéssel
•  Csapatokat alakítunk. A csapattagok oszlopban helyezkednek 

el, az első tanulóknál van a labda. Az oszlopokkal szemben 
egy-egy kúpot helyezünk el.

•  Feladat: a labdás tanuló labdavezetéssel megkerüli a kúpot, 
visszavezeti a labdát, és átadja a következő tanulónak. A labda-
átadás helyett a váltás történhet a labdaadogató sorversenyeknél 
leírt feladatokkal is. Ekkor a labdavezető tanuló az oszlop vé-
géig vezeti a labdát, és onnan valamely labdaadogatási formával 
juttatják a tanulók az oszlop elején álló társukhoz a labdát.

•  A labdavezetési feladatot nehezíthetjük kézváltással, tárgy-
kerülésekkel, szlalom labdavezetéssel, előre-hátra labdaveze-
téssel, labdavezetéssel padon, vagy padon futva labdavezetés 
a pad mellett, labdavezetés két labdával. 

4. Labdavezetéses versenyek
•  Csapatokat alakítunk. A csapatok tagjai két csoportra osztva, 

egymással szemben, egymástól 10-15 m-re állnak fel oszlop-
ban. Az azonos oldali oszlop első tanulóinál van a labda.

•  Feladat: a labdás tanuló átvezeti a labdát a szemben levő oszlop 
első tanulójához, és kezébe adja. A játéknak akkor van vége, 
amikor a csapat valamennyi tagja visszaért az eredeti helyére.

•  Ennél a játéknál is történhet a váltás a labdaadogató sorverse-
nyeknél leírt feladatok valamelyikével. Ekkor a labdavezető ta-
nuló nem az oszlop elején álló társának adja át a labdát, hanem 
elvezeti az oszlop végéig, és az utolsó tanulónak adja a labdát, 
ahonnan valamely labdaadogatási formával juttatatják a csa-
patagok az oszlop elejére a labdát. A labdavezetési feladatot itt 
is nehezíthetjük a 3. játéknál leírt módokon.

A labda irányítása elsősorban 
az ujjak tevékenységén múlik.

Helyben a láb, illetve a test 
mellett történjen a labdaveze-
tés, haladás közben, gyorsfu-
tásnál előre kell tolni a labdát.
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5. „Autózás”
•  A tanulók szétszórtan helyezkednek el a játéktéren, minden 

tanulónál van labda.
•  Feladat: a labdavezető játékosok „autóznak”. Mielőtt elindul 

az autó, beindítják a motort, azaz helyben vezetik a labdát. 
Az úton halad az autó, azaz a tanulók labdát vezetnek szaba-
don a játéktéren belül. Piros lámpához ér az autó, megáll, de 
jár a motor, helyben vezetik a labdát a tanulók, és így tovább.

•  Értékeléskor arra kérdezünk rá, hogy kinek sikerült úgy 
autóznia, hogy nem szenvedett balesetet, azaz nem ütközött 
össze a társaival, vagy kinek sikerült úgy végrehajtania a fel-
adatot, hogy nem gurult el közben a labdája.

•  A feladatot végeztethetjük úgy is, hogy városban és ország-
úton autózunk képzeletben. Ekkor a labdavezetés sebességét 
változtatjuk aszerint, hogy képzeletben városban vagy or-
szágúton haladunk-e.

6. „Tűz-víz-repülő” labdavezetéssel
•  A tanulók szétszórtan helyezkednek el a játéktéren, minden 

tanulónál van labda.
•  Feladat: a tanulóknak folyamatosan labdát kell vezetniük. 

„Tűz” jelzésre (1 sípszó) a tanár által mutatott iránnyal el-
lentétes irányban levő büntetőterületen belülre kell vezetni 
a tanulóknak a labdát. „Víz” jelzésre (2 sípszó) a tanulóknak 
fel kell kapaszkodni vagy lépni valamilyen szerre, bordás-
falra vagy padra. „Repülő” jelzésre (taps) hason fekvésben 
kell a tanulóknak vezetni a labdát. A játék ideje alatt a labdát 
folyamatosan kell vezetni, nem szabad közben megfogni.

•  A játék értékelése: hibapontot kap vagy kiesik az a játékos, 
aki megfogja a labdáját, vagy akinek elgurul a labdája, illetve 
a következő jelzés elhangzásáig nem ér oda az előző jelzés 
helyére. 

7. Fogójátékok labdavezetéssel
•  A fogójátékok többsége játszható labdavezetéssel is, például 

egyszerű, félperces, csapat-, páros, sarkos, vadász-, terpesz-
fogó, szalagszerző. 

•  A játék ideje alatt folyamatosan kell a labdát vezetni. A tanu-
lás kezdeti szakaszában meghatározzuk, hogy a tanulóknak 
melyik kézzel kell vezetni a labdát (mindig legyen ügyetle-
nebb kezű labdavezetéssel is játék), később biztassuk a tanu-
lókat a játékhelyzetnek megfelelő kézváltásokra.

•  A fogójátékok játszhatók úgy, hogy megfogásnak a menekülő 
megérintése számít, későbbiekben nehezíthetjük a feladatot 
úgy, hogy megfogásnak a menekülő labdájának elütése mi-
nősül.

A tanulás kezdetén a legegy-
szerűbb dolgokat kérjük a ta-
nulóktól: ne vezesse egyszerre 
két kézzel a labdát, folyamatos 
legyen a labdavezetés, ne fogja 
meg labdavezetés közben két 
kézzel a labdát, ne veszítse el 
a labdát, ne hagyja el a játékte-
ret. A későbbiekben a feladat-
helyzetnek megfelelő magas-
ságú labdavezetésre, a labda 
védésére, védőtől távolabbi 
kezű labdavezetésre biztatjuk 
őket.
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8. Egyéni labdaelütéses játék térszűkítéssel
•  A tanulók szétszórtan helyezkednek el a kosárlabdapályán, 

minden tanulónál van labda.
•  Feladat: folyamatos labdavezetés közben a társak labdájának 

elütése. Amelyik tanulónak elütötték a labdáját vagy elgurult 
a labdája, vagy megfogta a labdáját, kiesik a játékból. A kieső 
tanulók a játék végéig kosárra dobhatnak, vagy a másik játék-
téren kapnak feladatot.

•  A játékteret a játékosok számának csökkenésével folyamatosan 
szűkítjük, félpálya, büntetőterület. 

•  A játék kezdetén meghatározhatjuk, melyik kézzel kell labdát 
vezetni, vagy felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy játék közben 
a helyzetnek megfelelően váltsanak kezet.

El kell érnünk, hogy labda-
vezetés közben tanulóink ne 
a labdát nézzék. Ezt segíti, ha 
a helyben végzett labdavezeté-
si feladatok közben a tanulók-
nak a tanár által mutatott szá-
mokat le kell olvasniuk, vagy 
haladással végzett labdaveze-
téskor társukat kell követniük. 
A labdavezetéses fogójátékok 
is segítik e cél elérését, hiszen 
látniuk kell társaikat és a fogó-
kat, hogy ne ütközzenek össze 
velük.

Megindulás, megállás, sarkazás

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, játékok

1. „Autózás” megállással, sarkazással
2. Egyéni versenyek
•  A tanulók vonalban helyezkednek el a kosárlabdapálya alap-

vonalán, minden tanulónál van labda.
•  Feladat: a tanulók helyben labdát vezetnek, jelre megindulnak 

labdavezetéssel a szemben levő alapvonalig, megérintik lábbal 
vagy kézzel az alapvonalat, és visszavezetik a labdát a kiindu-
lóhelyre. Minden tanuló csak a saját sávjában haladhat.

•  Értékelés: pontot kap az a tanuló, aki nem vétett lépéshibát, 
és nem vesztette el a labdáját. Későbbiekben változtathatjuk 
úgy az értékelést, hogy a gyorsaságot is figyelembe vesszük, 
az első három beérkező tanuló kap pontot.

•  A játékot játszathatjuk úgy is, hogy alaphelyzetből indulnak 
a tanulók, és labdavezetés után megállás, sarkazás a játék 
befejezése.

3. Sarkazás párokban
• A tanulók párokban állnak fel, egyik tanulónál van a labda. 
•  Feladat: jelre a labda nélküli tanuló megtámadja a labdást, aki 

sarkazással védi a labdáját. 

Módszertani javaslatok

Törekedjünk arra, hogy meg-
álláskor a tanulók hajlítsák be 
a térdüket, biztos egyensúlyi 
helyzetbe érkezzenek.

A biztos egyensúlyi helyzet ér-
dekében sarkazáskor a támasz-
láb sarka emelkedjen el a talaj-
tól, a súlypont magassága ne 
változzon, és a térdek legyenek 
hajlítva.

A hosszú (ellentétes kéz, láb) 
és a rövid (azonos kéz, láb) 
indulást is tanítsuk.

Az egy- (beugrással végrehaj-
tott) és a kétütemű (bal–jobb–
bal, illetve jobb–bal–jobb) 
megállást is tanítsuk.

A megállás gyakoroltatását 
célszerű összekapcsolni sarka-
zással.
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•  Értékeléskor arra kérdezünk rá, kinek nem vette el vagy nem 
fogta meg a védő a labdáját. 

•  A későbbiekben indulhat a játék úgy is, hogy a labdás tanuló 
labdát vezet szabadon a játéktéren belül, jelre labdavezetésből 
megáll, sarkaz, s a védő ekkor támadja meg.

A megállást, sarkazást gyako-
roltassuk meghatározott időben 
(tanár által adott jelre) és meg-
határozott helyen (például vo-
nalaknál vagy kúp mellett) is.

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, játékok

1. Dobóverseny egyénileg
•  A tanulók szétszórtan helyezkednek el a kosárlabdapályán, 

minden tanulónál van labda.
•  Feladat: a tanulók labdavezetéssel haladnak valamelyik pa-

lánkhoz, kosárra dobnak, majd labdavezetéssel átmennek 
a másik palánkhoz, ott is kosárra dobnak, és így tovább a já-
ték végéig. Győz az a tanuló, aki először ér el meghatározott 
számú (5 vagy 10) kosarat.

•  A játék játszható úgy, hogy minden kosárra dobási kísérlet után 
át kell vezetni a labdát a másik palánkhoz, de úgy is, hogy csak 
akkor kell átvezetni a másik palánkhoz, ha bement a kosárba 
a labda. Ha kettőnél több palánk is található a játéktéren, vala-
mennyit használhatják. A kosárra dobás módját a tanulók kép-
zettségétől, céljainktól függően határozhatjuk meg.

2. Dobóverseny csapatban
•  Csapatot alakítunk. A csapatok tagjait felállítjuk egy-egy 

dobóhelyre oszlopba. Az első tanulóknál van egy-egy labda.
•  Feladat: a labdás tanuló kosárra dob, dobás után fut a labdá-

ért, és odapasszolja a következő tanulónak. Addig tart a já-
ték, míg valamelyik csapat meghatározott számú kosarat (5 
vagy 10) el nem ért.

•  A kosárra dobás módját itt is meghatározhatjuk. Egy palánk-
nál több csapat is dobhat.

3. Dobóverseny labdavezetésből egyénileg
•  Az alapvonalon vagy a félpálya vonalán helyezkedik el vo-

nalban négy tanuló, labdával a kézben.
•  Feladat: Jelre a négy tanuló labdavezetésből kosárra dob. 

Az először 
kosarat szerző 
játékos pontot 
kap.

Módszertani javaslatok

Helyből kosárra dobáskor 
a dobókézzel azonos láb fél láb-
fejnyivel előrébb van.

Kosárra dobáskor a könyök 
a csukló alatt van, a dobást 
megelőzően a csukló hátra-
hajlik, dobáskor a könyök 
kinyúlik, csukló „rábólint”, 
és az ujjak fejezik be a moz-
gást. Minden szükséges finom 
korrekciót az ujjakkal lehet 
végrehajtani.
Jó, ha a labda a levegőben 
visszafele pörög.

A tanulókat segítsük azzal, 
hogy a célzás helyét meg-
mondjuk: lendületből történő 
dobásoknál a palánkra, a kis 
téglalap megfelelő részére 
célozzanak, helyből, illetve kö-
zéptávoli dobásoknál a gyűrű 
felé eső szélét nézze a tanuló.
Fektetett dobásnál a lendítőláb 
térde magasra lendüljön, az ug-
rás felfelé és ne előre történjen. 
A fektetett dobást ügyetlenebb 
oldalon és ügyetlenebb kézzel 
is tanítsuk.

A gyakorlást, játékokat úgy 
szervezzük meg, hogy a kosár-
ra dobó játékos mindig menjen 
a saját labdája után, azaz a le-
pattanó labdáért.

Kosárra dobás



153Sportjátékok

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, játékok

1. Labdapasszoló-versenyek párokban
•  A tanulók párokban állnak fel egymással szemben. Minden 

párnál van labda.
•  Feladat: jelre labdapasszolást végeznek a párok, és számolják 

az átadásokat. Győz az a páros, amelyik előbb érte el a megha-
tározott számú átadást. Az átadás módját meghatározhatjuk.

•  A feladat két labdával is végrehajtható, ekkor az egyik tanuló 
pattintva passzol.

2. Labdapasszoló-versenyek hármasával
•  Három tanulónál van egy labda. A labdás tanuló mögé áll egy lab-

da nélküli, velük szemben, tőlük 4-5 m-re áll a harmadik tanuló.
•  Feladat: a labdás tanuló passzol a szemben álló társának, mö-

géje fut, és így tovább. A verseny meghatározott számú átadás 
eléréséig tart. Az át-
adás módját meghatá-
rozhatjuk.

3. Sorversenyek átadásokkal
a) Csapatokat alakítunk 
•  A csapattagok oszlopban állnak, az első tanulónál van a labda. 

Az oszloppal szemben, attól 3-4 m-re áll egy tanuló.
•  Feladat: a labdás tanuló passzol a szemben levő társának, 

és elfut a saját oszlopa végére. A szemben álló tanuló vissza-
passzolja a labdát az oszlop elején álló következő társának, aki 
szintén passzol a szemben álló tanulónak, és fut a saját oszlopa 
végére, és így tovább, míg minden tanuló vissza nem ér az ere-
deti helyére.

b) Szervezés mint 3.a játéknál
•  Feladat: a labdás tanuló passzol a szemben levő társának, és mö-

géje fut. Közben a társ visszapasszolja a labdát az oszlop elején 
álló következő társnak, és fut az oszlop végére, és így tovább, 
míg minden tanuló vissza nem ér az eredeti helyére.

c) Csapatokat alakítunk 
•  A csapat tagjai két részre osztva, egymással szemben két osz-

lopban helyezkednek el. Az egyik oszlop első tanulójánál van 
a labda.

Módszertani javaslatok

Labdaátvételkor a tanuló kar-
jai enyhén hajlítva nyúljanak 
a labda felé, a hüvelykujjak 
egymással szemben álljanak.

A labda átvételének pillanatá-
ban a tanuló testsúlya kerüljön 
a hátul levő lábra.

A kétkezes mellső átadást 
3-6 m távolságban végeztes-
sük. Fontos, hogy a gyerekek 
könyöke a test mellett legyen. 
Erre jó kényszerítő helyzet, 
ha fal mellett gyakoroltatjuk 
a kétkezes mellső átadást. Jó, 
ha átadás után a tenyér kifelé 
néz. Pattintott átadásnál a lab-
dának a távolság ⅔-ánál kell 
pattannia.

A kétkezes felső átadást 3-5 m 
távolságra végeztessük! Ügyel-
jünk rá, hogy a tanulók karja 
az átadás után ne csapódjon le!

Passzolás
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•  Feladat: a labdás tanuló passzol a szemben levő társának, és el-
fut a saját oszlopa végére, és így tovább, míg valamennyi tanuló 
vissza nem ér az eredeti helyére.

d) Szervezés mint a 3.c játéknál
•  Feladat: az átadás végrehajtása után a passzoló tanuló nem 

a saját oszlopa végére fut, hanem annak az oszlopnak a végére, 
ahova passzolt.

4. Labdapasszoló-verseny csoportokban
•  A tanulókat csapatokra osztjuk, minden csapatnál egy labda van. 

A csapat tagjai körben helyezkednek el, egymástól kb. 2 m-re.
•  Feladat: a labdás tanuló passzol a tőle jobbra álló második tár-

sának, és így tovább. A játék addig tart, míg a labda visszaér 
az eredeti helyére. Ellenkező irányba is végeztessük a feladatot. 

•  Magasabb szinten két labdával is játszható a játék, ekkor indu-
láskor két szemben levő tanulónál van a labda.

5. Labdapasszoló-verseny csoportokban, helycserével
• Szervezés mint a 4. játéknál.
•  Feladat: mint a 4. játéknál, de a labdás tanuló a passz után nem 

marad a helyén, hanem odafut a társa mögé, ahova adta a labdát. 

6. Labdapasszoló-gyakorlat négyszögben
•  A tanulókat négy csoportra osztjuk. Két-két csoport áll egymás-

sal szemben oszlopban, egymástól 4-5 m-re. Az egyik elöl álló 
tanulónál van a labda.

•  Feladat: a labdás tanuló passzol 
a tőle jobbra levő oszlop első ta-
nulójának, és elfut annak az osz-
lopnak a végére, ahova passzolt. 
Ellenkező irányba is végeztes-
sük a gyakorlatot.

•  A gyakorlat végeztethető két 
labdával is. Nehezíthetjük a gya-
korlatot azzal, hogy sípjelre 
megfordul az átadás és a futás 
iránya. A gyakorlatot úgy is vé-
geztethetjük, hogy az átadással 
ellentétes irányú oszlop végére 
fut a tanuló.

Az egykezes felső átadást kö-
zepes és nagyobb távolságra 
végeztessük! Gyors indítás-
kor ezt az átadást alkalmaz-
zák tanulóink. Fontos, hogy 
a tanulók felkarja és az alkar 
derékszöget zárjon be, a dobás 
végén az alkar előrecsapód-
jon, a csukló és az ujjak fejez-
zék be a mozgást.

Az átadásokat lehetőleg csak 
a tanítás kezdetén gyakorol-
tassuk párokban, egymással 
szemben, minél előbb olyan 

feladatokban, 
játékokban al-
kalmaztassuk 
az átadásokat, 
ahol oldalra 
kell pasz-
szolni, hiszen 
ez jellemző 
a játékszituá-
ciókban.
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7. Labdacica párokban
•  Kiinduló helyzet: hármasokat alakítunk. Két tanuló feláll egy-

mással szemben, egymástól 4-5 m-re egy labdával. A harma-
dik tanuló, a cica a két támadó közötti részen helyezkedik el.

•  Feladat: a két támadó passzol egymásnak, a cica megpróbál 
labdát szerezni, ha ez sikerült neki, akkor az a tanuló lesz 
a cica, aki azt az átadást adta, amelyet a cica megszerzett.

8. Labdacica csoportokban
•  A tanulók kört alkotnak, egyik tanulónál van a labda. A körön 

belül egy vagy két cica helyezkedik el.
•  Feladat: a körben álló tanulók passzolnak egymásnak, a köz-

vetlenül mellette álló társának senki sem passzolhat. A cica, 
illetve cicák próbálnak labdát szerezni. Ha ez sikerült, beállnak 
a körbe, s az a tanuló megy be cicának, akinek az átadását meg-
szerezték.

9. Váltóversenyek átadásokkal, labdavezetésből
•  Csapatokat alakítunk, minden csapatnál egy labda van. 

A csapattagok oszlopban helyezkednek el, az első tanulónál 
van a labda. Minden csapattal szemben kb. 16 m-re egy kúpot 
helyezünk el.

•  Feladat: a labdás tanuló labdavezetéssel megkerüli a kúpot, 
s labdavezetésből 4-5 m-ről passzol az oszlop elején álló tár-
sának. A következő tanuló akkor indul, ha megkapta a labdát. 
Az átadás kétkezes mellsővel történik, folyamatos futómozgás 
közben. Ha egykezes felső átadást alkalmazunk, akkor nem 
futás közben passzolunk, hanem megállás után.

•  A labdavezetési feladatot nehezíthetjük tárgykerülésekkel, 
előre-hátra labdavezetéssel, szlalom labdavezetéssel stb.

10. Páros és hármas lefutás
•  A pálya méretétől függően fél-, illetve egész pályán, a lefutás 

végén kossárra dobás.

11. Gyors indítások párokban és hármasával
• Lepattanó labda megszerzését követően.
• Bedobásból.
• Lopott kosár után.
• Feldobásból.

Szoktassuk rá tanítványain-
kat, hogy a labdát kérő játékos 
mutassa, hova kéri a labdát, 
és lépjen, nyúljon az érkező 
labda felé.

A labdavezetésből történő 
kétkezes mellső átadást fo-
lyamatos futómozgás közben 
végezzék a tanulók.

Lefutásoknál hívjuk fel a tanu-
lók figyelmét, hogy előrenéző 
lábfejekkel fussanak, futó-
mozgásuk folyamatos legyen, 
a labdaátvételkor se törjön meg 
a futás ritmusa, és társuk elé 
passzoljanak!
Hármas lefutásnál a középső 
játékos kissé hátrább fusson, 
mint a két szélen levő társa.

Tudatosítsuk a tanulókban, 
hogy a lepattanó labda meg-
szerzését követően ne for-
duljanak a pálya belseje felé, 
hanem oldalra adják ki a labdát 
a társuknak, vagy vezessék ki 
a labdát.
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12. Szabadulás a labdától
•  Két csapatot alakítunk, egyik csapat az egyik, másik csapat a má-

sik térfélen helyezkedik el szétszórtan. A csapatok létszámától 
függően 4-6 db kosárlabda van egy-egy csapatnál.

•  Feladat: jelre a csapat tagjai a saját térfelükön levő labdákat át-
dobják az ellenfél térfelére. Győz az a csapat, amelyik térfelén 
nem marad labda. Meghatározhatjuk, hogy milyen átadással lehet 
átdobni a labdát. 

13. Kidobó- és fogyasztójátékok szétszórtan és csapatban
•  Bármelyik fajta kidobó- és fogyasztójáték játszható kosárlabdával 

oly módon, hogy kidobásnak az ellenfél kosárlabdával való meg-
érintése számít. Vigyázat, a kosárlabdaszabályokat be kell tartani, 
labdával a kézben nem szabad futni, passzolni kell, hogy annyira 
közel tudjon a tanuló kerülni a társához, hogy hozzá tudja érinteni 
a labdát. Könnyebb a feladat, ha engedélyezzük a labdavezetést.

14. Méta
•  Két csapatot alakítunk. Egyik a támadó csapat, amelyik az egyik 

büntetőterületen belül (a házban) helyezkedik el oszlopban, 
az első tanuló kezében kosárlabda van. A másik a védő csapat, 
amelyik a kosárlabdapálya többi részén szétszórtan helyezkedik 
el. A védő csapat egy tagja a „lepattintó”, aki a támadó csapat 
büntetővonalára tett karika vagy zsámoly előtt áll. A félpálya 
és a középvonal találkozásához, a túlsó alapvonal és oldalvonal 
találkozásához kúpokat helyezünk el.

•  Feladat: a támadó csapat labdás tagja a kosárlabdapálya területére 
dobja a labdát (a büntetőterületről, ahol a támadó csapat áll, kívülre 
kell dobni a labdát), s a dobás után minimum az első kúpig elszalad, 
ha tud, szaladhat távolabbi kúpig is. A védő csapat tagjai igyekez-
nek minél gyorsabban odajuttatni a labdát a „lepattintó” társukhoz. 
A támadó csapat tagjai addig futhatnak, míg a védő csapat „pattin-
tója” nem juttatja a labdát a karikába vagy zsámolyba. Ha a támadó 
a pattintás pillanatában nem ért oda valamelyik kúphoz, illetve nem 
ért be a házba, kiesik. Kiesik a támadó akkor is, ha a labdát kidobja 
a játéktéren kívülre, vagy a saját büntetőterületére dobja. A „kieső” 
játékos nem áll ki a játékból, hanem az oszlop végére áll, és ha rá 
kerül a sor, dobhat. A karikába pattintás után a támadó csapat követ-
kező tagja dob, miután eldobta a labdát, neki is futnia kell, a kúpnál 
álló csapattársak is futhatnak tovább a következő kúphoz, kúpok-
hoz. A támadó csapat annyi pontot kap, ahány játékosa minden kúp 
érintése után visszaért a „házba”, azaz a büntetőterületükre. A játék 
meghatározott ideig tart (4-6 perc). A játékidő letelte után csere, 
a védő csapat támadó, a támadó csapat védő lesz. Győz az a csapat, 
amelyik több pontot szerez. A játékra, mivel kosárlabdával játsszuk, 
a kosárlabda szabályai érvényesek.
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15. Pontszerző
•  Két 5 fős csapatot alakítunk. A játékhoz egy labda szükséges. 

A játék feldobással kezdődik.
•  Feladat: a labdát megszerző csapat tagjai folyamatosan át-

adásokat hajtanak végre. Cél: minél több átadást végrehajtani 
anélkül, hogy a másik csapat elvenné a labdát. Ha a védő 
csapat megszerzi a labdát, ők lesznek a támadók, és próbálnak 
minél több átadást végrehajtani. A játékot labdavezetés nélkül 
játszatjuk. A játékot a kosárlabdaszabályok szerint vezetjük 
(lépéshiba, személyi hiba, tartott labda…). 

•  Megköthetjük az átadás módját, például csak kétkezes mellső 
átadással lehet passzolni. Győz az a csapat, amelyik több át-
adást tudott végrehajtani.

16. Saroklabda
•  Két csapatot alakítunk. A játékhoz egy kosárlabda szükséges. 

A játéktér a kosárlabdapálya. A játéktér négy sarkába egy-egy 
zsámolyt helyezünk. A zsámolyokon egy-egy tanuló áll, akik 
csapatuk tagjai.

•  Feladat: a zsámolyon álló csapattárshoz kell juttatni a labdát. 
Ha oda tudja a csapat juttatni a labdát, 1 pontot kap. Nem kap 
pontot a csapat, ha a zsámolyon álló tanuló a labda elkapásá-
nak pillanatában leesik a zsámolyról, vagy elejti a labdát. A já-
ték során a kosárlabdaszabályok érvényesek. Pontszerzés után 
az ellenfél dob be alapvonalról. A játékot játszhatjuk labdale-
ütés nélkül, de labdavezetéssel is.

17. Kosárlabdajáték labdavezetés nélkül 
•  A kosárlabdajáték szabályai érvényesek, kikötés, hogy nem 

szabad labdát vezetni.

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, játékok

1. Tükörképmozgás párokban
•  A tanulók párokban állnak fel egymás mellé vagy egymással 

szemben, kb.1 m távolságra.
•  Feladat: a pár egyik tagja által végzett mozgást kell utánoznia 

a társnak úgy, hogy az 1 m-es távolságot mindig megtartja.
•  Különböző megkötéseket tehetünk, például meghatározott terü-

leten belül szabad mozogni.

2. „Kotlós és a kánya”
•  A tanulók oszlopban állnak egymás vállát fogva. Az elöl álló 

tanuló a „kotlós”. Egy tanuló az oszloppal szemben áll, ő 
a „kánya”.

Módszertani javaslatok

Védőmozgáskor a tanulók 
egyensúlyi helyzete akkor biz-
tonságos, ha harántterpeszben 
térdeiket behajlítják, testsúlyuk 
a lábuk felett van, hátuk egye-
nes, és a súlypont mozgása 
egyenes vonalon halad.

A tanítás kezdetén a védeke-
zéskor arra figyeljünk, hogy 
a védő:

Védekezés
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Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, játékok

1:1 elleni játék és különböző változatai
1:1 • Egész pályán.
  • Félpályán.
  • Szabad labdából.
  • Lepattanó labdából.

Módszertani javaslatok

Ha már tudnak a tanulók labdát 
vezetni, kosárra dobni, ismerik 
a védekezés alapjait, megpróbál-
kozhatunk az 1:1 elleni játékkal.

Az oktatás kezdetén a védő 
játékos tevékenységét az alábbi 
módon korlátozhatjuk:
• csak lábbal védekezzen, ne 

használhassa a kezeit,
• zavarhatja a támadó játékost 

karjaival, de nem ütheti el 
a labdáját.

Mozgáselemek alkalmazása

Az oktatás javasolt menete:
• 1:1 elleni játék.
• 1:1 elleni játék adogatóval.
• 2:1 elleni játék (létszámfölényes helyzet).
• 2:2 elleni játék (elzárás nélkül).
• 2:2 elleni játék adogatóval (elzárás nélkül).
• 3:2 elleni játék (létszámfölényes helyzet).
• 3:3 elleni játék (elzárás nélkül).

1:1 elleni játék

•  Feladat: a „kánya” megpróbálja megérinteni az oszlop utolsó 
tanulóját. A „kotlós” s vele együtt az oszlop úgy mozog, hogy 
ez ne sikerüljön. Ha a „kánya” megérintette az oszlop utolsó 
tagját, ő lesz a „kotlós”, akit megérintett, az lesz a „kánya”.

3. Az előzőekben leírt „pontszerző” és „saroklabda” játékok

• ne üssön, ne feküdjön rá az el-
lenfelére, ne húzza, ne lökje 
ellenfelét (személyi hiba),

• egész pályán védekezzen,
• tudja, kit fog,
• a palánk és a támadó közé 

helyezkedjen,
• a támadóval szemben álljon,
• ne hagyja kosarat dobni 

ellenfelét, igyekezzen hibá-
ra késztetni a támadót.

Szoktassuk rá a tanulókat, 
hogy védekezéskor használ-
ják lábukat (ne álló helyzetben 
várják a támadót), karjaikat (ne 
lógjon a kezük) és hangjukat, 
kommunikáljanak egymással.
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1:1 elleni játék adogatóval

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, játékok

1:1 elleni játék adogatóval 
• Félpályán.
• Egész pályán.
• Oldalbedobásból.
• Alapvonali bedobásból.

Módszertani javaslatok

Itt már valamennyi tanult moz-
gáselem alkalmazására van 
lehetőség.

A labda nélküli támadó játé-
kost az átadási szög lezárá-
sával védjük. A védő játékos 
ekkor a támadóval szemben 
egy lépést tesz a labda irányá-
ba, a labda felőli kezét az át-
adás vonalában tartja.

2:2 elleni játék, 2:2 elleni játék adogatóval, 3:3 elleni játék

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, játékok

2:2, 2:2 adogatóval, 3:3 elleni játék
• Félpályán.
• Egész pályán.
• Bedobást követően.
• Feldobást követően.
• Szabad labdából.
• Lepattanó labdából.
• Büntetődobást követően.

Módszertani javaslatok

Elzárást 14 éves kor előtt ne 
tanítsunk. A tanulókat befutá-
sokra biztassuk.

Ösztönözzük a támadókat 
és a védőket is együttműködés-
re! Törekedjünk rá, hogy min-
den tanuló aktív résztvevője 
legyen a játéknak. Megköthet-
jük, hogy csak bizonyos számú 

A védő játékos feladata:
1. A támadó játékos indu-

lásának befolyásolása. 
Az ügyetlenebb kéz felé, 
az oldalvonal felé kell terel-
nie a támadót.

2. A labdavezető játékos vé-
désekor a védőjátékosnak 
ugyanaz a keze és lába van 
elöl, „terelnie” kell a támadót 
és megállásra kényszeríteni.

3. Ha a támadó befejezte 
a labdavezetést, egész közel 
mehet hozzá a védő, ha a tá-
madó kosárközelben van, 
a dobást kell megakadá-
lyoznia.
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Létszámfölényes helyzetek

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, játékok

Létszámfölényes helyzetek
• 2:1 elleni játék, 3:2 elleni játék: 
 – lepattanó labdából,
 – bedobás után,
 – büntetődobást követően.

Módszertani javaslatok

A tanulókban tudatosítsuk, 
hogy a támadó játékosok ilyen 
helyzetben törekedjenek minél 
előbb kosarat szerezni, mielőtt 
a lemaradó védő visszaér.
A létszámfölényes helyzet a tá-
madóknak ziccerhelyzet, tehát 
olyan, amelyben nem szabad 
hibázni, hanem az előnyt érté-
kesíteni kell.

A védő csak próbálkozhat, 
cselezhet, hátha ezzel hibára 
készteti a támadót.

A védőjátékosok kosárközel-
ben mindig a labdás támadót 
támadják meg.

Irodalom
Bucher, W. (2001): 1006 Kosárlabda játék és gyakorlat. Budapest–Pécs, Dialóg Campus.
Halmos I. (1994): Sportjátékelmélet. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.
Az iskolai mini kosárlabdázás alapelemeinek oktatása. I–II. kötet (1988). Budapest.
Krasovec F. szerk. (1987): Mini kosárlabda. Budapest, Magyar Kosárlabda Szövetség. (A Magyar 

Kosárlabda Szövetség Módszertani Füzetei, 3.)
Maurizio M. (1994): Mini Kosárlabda. Budapest, MKOSZ.
Páder J. (1981): Kosárlabdázás. Budapest, Sport.

átadás után lehet kosárra dob-
ni, vagy kosárra dobás előtt 
valamennyi támadó játékosnak 
érintenie kell a labdát.

A védő játékosok lehetőségeit 
a tanítás kezdetén korlátozhat-
juk, például csak lábbal véde-
kezhetnek.
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Kézilabdázás

Így is lehet oktatni a kézilabdázást

A sportjátékok, így a kézilabdázás oktatása is fontos szerepet tölt be az iskolai testnevelés 
tanításában. A tanulók körében az iskolai játékok és a sportjátékok nagy népszerűségnek 
örvendenek, ezért gondos és szakszerű oktatásuk nagymértékben hozzájárul a tanulók test-
nevelés és sport iránti pozitív hozzáállásának kialakításához. A kézilabdázás sokoldalúan 
fejleszti a motoros képességeket, és nagymértékben segíti a személyiség pozitív formá-
lását. A kézilabdázás mozgáskészlete a természetes mozgásokra épül, és ha érdekesen, 
játékosan oktatjuk, viszonylag korán eljuthatunk a tanulókkal az élményt adó, élvezetes 
kézilabdajátékig.

A kézilabdázás oktatása szabadtéri és tornatermi feltételek között egyaránt történhet. 
Az lenne az ideális, ha szabályos méretű pálya állna rendelkezésre, de azokban az iskolák-
ban sem kell a kézilabdázás tanításáról lemondani, ahol ezzel nem rendelkeznek. Ha fel tu-
dunk állítani kapukat, és a legfontosabb vonalak is felfesthetők (kapuelőtér, 9-es, büntető), 
akkor már biztosítani lehet a kézilabdázás alapjainak lerakásához megfelelő feltételeket.

A kézilabdázás ma már többféle változatban fordul elő a gyakorlatban. A kicsik szá-
mára a szivacs-kézilabdázás van elterjedőben, a szabadidőben pedig egyre többen játsszák 
a strandkézilabdázást. Ahhoz, hogy a kézilabdázás bármelyik formája élvezhető játékká 
fejlődhessen, szakszerűen és motiváló módon kell az oktatást megvalósítani.

Hogyan motiváljuk a gyerekeket? Tudjuk, hogy a monotóniát nehezen viselik. 
A kézilabdázás oktatása során ezt könnyen kiküszöbölhetjük. Elsősorban játékos oktatási 
formákat válasszunk, amelyek a technikai és taktikai elemek tanulását, valamint gyakor-
lását is élvezetessé teszik. Természetesen nem hagyhatjuk el teljesen a játék technikai 
elemeinek iskolázását, csiszolását és javítását. De sok esetben a tanár ötletességén múlik, 
hogy a hibák megelőzése vagy kijavítása érdekében milyen játékokat alkalmaz, hogyan 
módosítja a játékszabályokat. Az oktatás során nem kell törekednünk a tökéletes techni-
kai végrehajtásra, de mindenképpen javítsuk azokat a hibákat, amelyek a továbblépést 
és a folyamatos játékot hátráltatják.

A tanulók azokat a mozgásformákat, sportágakat és játékokat szeretik, amelyekhez 
megfelelő gyakorlati tudással, mozgástapasztalattal és elméleti ismeretekkel rendelkeznek. 
A kézilabdázás tanítása során sem szabad megfeledkezni erről. Amennyiben az alapokat ha-
tékonyan és változatos módon sajátítják el a tanulóink, bízhatunk benne, hogy megszeretik 
ezt a sportjátékot, és a tehetségesebb tanulók a versenysport iránt is érdeklődni fognak. 

Sok iskolában kedvelt oktatási anyag a kézilabdázás. De az lenne az igazán kívána-
tos, hogy ez a változatos, sok mozgást és játékintelligenciát igénylő sportjáték mindenütt 
a mindennapos testnevelés fontos tartalmát képezze. 

Módszertani elvek és javaslatok

Az iskolai testnevelés és sport céljai alapvetően meghatározzák a sportjátékok oktatásának 
alapelveit, céljait és követelményeit.
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Az általános célokkal és feladatokkal összhangban a kézilabdázás oktatásánál 
a legfontosabb szempontok: az egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatok megoldása; 
az alapvető mozgáskészségek és a motoros képességek fejlesztése, a pozitív személyi-
ségjegyek formálása, a mozgás- és sportolási igény felkeltése; a teljesítményre ösztönzés 
és a csapatszellem kialakítása.

A meglehetősen alacsony óraszám ellenére törekedni kell, hogy a tanulók megfelelő 
mennyiségű és minőségű mozgásmintát kapjanak, amelyek a motorikus feladatmegol-
dásban, a transzferálható cselekvési formákban és a problémamegoldó feladatokban jól 
felhasználhatóak.

Kiváló lehetőség nyílik a sportjátékok, ezen belül a kézilabdázás oktatása során arra, 
hogy az általánosan megfogalmazott célokat hatékonyan valósítsuk meg, felkeltsük a rend-
szeres mozgás iránti igényt, és kialakuljon a sportjátékhoz való pozitív kötődés.

Az oktatás során a széles körű ismeretek adása, a sokrétű és élvezetes gyakorlatok 
és játékok vonzóvá tehetik a kézilabdázást a gyerekek számára. Alapvető, hogy csak azokat 
a mozgásformákat, sportágakat és játékokat szeretik a gyerekek, amelyeket ismernek, tehát 
megfelelő elméleti és gyakorlati ismerettel, mozgásmintával és tapasztalattal rendelkeznek. 
A kézilabdázás tanítása során sem szabad megfeledkezni erről. Amennyiben az alapokat 
hatékonyan és változatosan megtanítjuk, bízhatunk benne, hogy tanítványaink szeretni 
fogják a sportágat, és a tehetségesebb tanulók a versenysport iránt is érdeklődni fognak. 

Az oktatás során alkalmazott módszerek közül a játékos formában történő tanítást 
és tanulást helyezzük előtérbe a hatékony mozgástanulás és a pozitív beállítódás érde-
kében. 

Az életkori sajátosságokat mindenkor szem előtt kell tartani az oktatás során. A test-
nevelő tanárnak tisztában kell lennie a szenzitív időszakokkal, az életkori sajátosságokkal, 
az ennek megfelelő terhelés mértékével.

A kézilabdázás technikai elemeinek oktatása során nem csupán egy-egy mozdulat 
vagy mozgássor megtanítása a cél, hanem az egyes technikai elemek felhasználása a játék 
során, azaz taktikai alkalmazásuk az eredményes játék érdekében.

Nagy György (1978) szavaival élve, a kézilabdázás oktatása során „nem csupán (moz-
gásokra) oktatjuk a tanulókat, hanem értelmes és adekvát cselekvésre. A feladatmegoldás 
mindenképpen igényli a kérgi szintű folyamatok szerepét (kognitív funkciókat), mert 
a cselekvést egy pszichikai szabályozású rendszer végzi, amelynek motivációs, akarati 
és kognitív funkciói vannak.” (Nagy, 1978)

Az oktatás logikája

Az alsó tagozatos testnevelés a labdás ügyességfejlesztés, a játékos feladatok és megoldá-
sok, valamint a különböző testnevelési játékok megismerésén keresztül megfelelő alapot 
biztosít a felső tagozatos testnevelésben történő sportjátékoktatáshoz. 

Az alsó tagozatos tanulók megismerkednek a labdával, a labdakezelés alapjaival, 
sőt a különböző játékok és a taktikai alapelemek elsajátításához is jó kiindulási alapul 
szolgálnak. 

A kézilabdázás oktatása meghatározott motoros képességeket feltételez, amelyek 
nélkül a továbblépés nem valósítható meg.
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A képességek fejlesztésénél a sokoldalú képzést kell elsősorban kiemelni. Egy labdajá-
tékos nem lesz eredményes, ha például gyorsasága kiemelkedő, de erőnléte és állóképessége 
nem éri el a kívánt szintet. 

A koordinációs képességek fejlesztése a fő feladatok közé tartozik. Például térbeli tá-
jékozódási, illetve megfelelő egyensúlyi képességek hiányában az oktatás nem érhet el jó 
eredményeket.

Az általános alapozó képzés a kézilabdázás oktatásánál is elengedhetetlen. A testnevelő 
tanár változatos, módszerekben gazdag órái biztosíthatják, hogy a tanulók az alapokat is 
színesen, élményekben gazdag órákon szerezzék meg, egy állóképesség fejlesztését célzó 
óra sem azt jelenti, hogy csupán kitartó futást végeztetünk a tanulókkal, hanem a sportág 
jellegéből adódóan változatos feladatokkal, illetve játékokkal próbálunk hatékony munkát 
végezni az elérendő cél érdekében. 

A megfelelő kondicionális és koordinációs képességek megteremtése mellett az általá-
nos alapszintű technikai és taktikai képzéssel érhetjük el, hogy a kézilabdázás élményt adó 
játékot jelenthessen a tanulók számára.

Az oktatásban alkalmazott módszerek, az oktatás sajátosságai

A technikai elemek oktatása, valamint a taktikai elemek megtanítása során egyaránt a fokoza-
tosság elvének betartásával tudunk eredményesen dolgozni. A legegyszerűbb és legfontosabb 
alapelemek megtanítása után várhatjuk el, hogy a bonyolultabb, nehezebb feladatokat is ered-
ményesen sajátítsák el a tanulók. Szem előtt kell tartani azt a szempontot is, hogy az oktatás 
menetébe úgy építsük be az egyes technikai és taktikai elemeket, hogy a kézilabdázás, ha 
könnyített körülmények között is, de minél előbb élvezhető játékká fejlődhessen.

Az oktatás menetére általában érvényes a körben bővülő oktatási menet. Jó példa erre, 
hogy az egykezes felső átadás a kézilabdajáték alaptechnikai eleme. Ebből a mozgásformából 
a kitámasztásos kapura lövés kialakítása, megtanítása csupán dinamikai jegyeiben, és termé-
szetesen taktikai szempontból, az eredményes gólszerzés érdekében tér el az említett átadási 
formától. A felugrásos átadás és lövés megtanításának szintén alapfeltétele, hogy a felső át-
adási formát megtanulják a gyerekek. Sorolhatnánk még nagyon sok olyan technikai elemet, 
amelyek egy-egy alaptechnikára épülnek. A lényeg az, hogy az oktatás során azon elemek 
megtanítása, amelyekre a következőkben építeni kell, pontosan felépített, technikailag jól 
kivitelezett mozgások legyenek, hogy az egyéni technikák is úgy módosulhassanak, hogy 
a játékban színes, sokrétű alkalmazást tegyenek lehetővé.

A körben bővülő oktatási meneten kívül a globális és parciális módszerrel történő 
oktatási forma egyaránt előfordul az oktatás menetében. Az egy-egy rész kiemelése akkor 
lehet eredményes, ha a teljes mozgás térbeli és dinamikai jegyei ezáltal nem változnak meg, 
tehát a teljes mozgás végrehajtásába törésmentesen beilleszthető.

A mozgásformák, technikai és taktikai elemek oktatásánál az egyedül, majd párok-
ban, végül csoportosan végrehajtott gyakorlási metódust követhetjük azon feladatoknál, 
ahol ez megvalósítható. Például a védekező alapmozgás tanítása során a tanulók egyénileg 
sajátítják el az alaphelyzet helyes felvételét, illetve az alapmozgást. Ezt követhetik a páros 
gyakorlatok – követések, tükörmozgások, majd csapatrész-, illetve csapatvédekezési tevé-
kenységek. Vannak olyan technikai elemek, amelyeket az egyéni végrehajtási mód jellemez  
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(például labdavezetés), illetve olyanok, amelyeket páros vagy csoportos foglalkoztatási for-
mában oktathatunk eredményesen (például átadások). A taktikai feladatok páros, gyakrabban 
csoportos, (csapatrész) tevékenységet igényelnek (például helycserék), vagy a teljes csapat 
bekapcsolását kívánják meg (például húzás).

A tanítás folyamatában általános követelmény, hogy a gyerekek munkáját folyamatosan 
kontrolláljuk, javítsuk és értékeljük. 

A hibajavításnál tartsuk szem előtt, hogy elsősorban a leggyakrabban előforduló, jel-
legzetes hibákat javítsuk úgy, hogy a helyes végrehajtáshoz szükséges információkat adjuk 
meg a tanítványoknak, szükség esetén a jó végrehajtás bemutatásának ismétlésével, illetve 
egy jól végrehajtott gyakorlat bemutattatásával. Törekedjünk arra, hogy a javítás módját is-
mertessük, és ne a hibás végrehajtás kiemelése legyen az elsődleges szempont. 

A gyakorlatok végrehajtásakor tartsuk szem előtt a kétoldali, kétkezes képzést.
A különböző foglalkoztatási formákra való áttérés a hatékony óravezetés érdekében 

lehetőleg minél kevesebb időt vegyen igénybe. Szervezzük meg úgy az óra menetét, hogy 
az egyes gyakoroltatási formából a következő foglalkoztatási formába az átmenet törés-
mentes és gyors legyen. 

Néhány gondolat a kézilabdázás tematikájának részletes feldolgozásához

Az 5–8. osztályos tananyagok részletes feldolgozásánál az a szempont vezérelt, hogy a ké-
zikönyv minél szélesebb körű gyakorlatanyagot mutasson be, amely a helyi adottságoktól 
függően variálható, valamint a legalapvetőbb technikai elemek megtanításához sémát adjon. 
Legyen felhasználható kis és nagy teremben, illetve szabadtéren egyaránt.

Az egyes osztályok gyakorlatanyaga folyamatosan bővül, mindig az előző időszakban 
megtanult elemekre épül. Az alapvető technikai elemek minden órán visszatérő gyakorlatként 
szerepelnek. Az alkalmazott játékok is sokrétűen felhasználhatóak, a szabályok módosításá-
val pedig széles körű alkalmazásra adnak lehetőséget. 

Az egyes korcsoportoknál ismertetett gyakorlatok olyan támpontot kívánnak adni, 
melyekre a későbbiekben is alapozhatunk, illetve az előforduló hibák kijavításánál jól al-
kalmazhatjuk.

Amennyiben kézilabdázással nem csak tanórai keretek között foglalkozunk, felhasz-
nálhatjuk a gyakorlatokat és játékokat a sportköri foglalkozásokon is.

Ötletek és javaslatok a tantervi tartalmak feldolgozásához

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Alaphelyzet felvétele, taposó futás helyben 

Módszertani javaslatok

Tanári bemutatással szemléltessük a helyes 
alaphelyzetet, majd egyéni ütemben, illetve üte-
mezésre, váltakozó tempóban végeztessük a fel-
adatot. Ügyeljünk a törzs és kar munkájára is.

(5. osztály)
Védekező, támadó lábmunka
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• Alaphelyzetből megindulások oldalirányba, 
előre és hátra.
• Tükörmozgással. 
• Egy tanuló mozgását követve. 
• A tanár karjelzésére figyelve, illetve a mutatott 
irányt követve.
• Párokban egymás mögött, és egymással 
szemben szerepcserével.

Fogójátékok
Fogójáték házzal
• Szétszórtan elhelyezett medicinlabdák fölött 
kis terpeszállásban taposófutás a ház.

Fogó kör mentén
• Kör mentén, arccal a kör középpontja 
felé állnak fel a tanulók egymástól egyenlő 
távolságra. Jelre menetirányba oldalazó futással 
haladva az előtte levő társat igyekszik mindenki 
megérinteni. A két megérintett rögtön a kör 
közepébe áll. A kör nagyságától függően addig 
folyik a játék, míg 2 vagy 3 tanuló marad 
versenyben.

A játékot ellentétes irányba is végeztes-
sük. 

Rajtversenyek.
• Különböző kiindulóhelyzetből (például állás, 
ülés, térdelés, fekvés, fekvőtámasz stb.) indu-
lás. 

A tanár felemelt karjelzésére helyben taposó 
futást kell végezni.
Egymás mögött haladva az elöl lévő tanuló 
mozgását kell követni. Egymással szemben 
a kijelölt tanuló az „irányító”, aki minden irány-
ban mozog, és társa megpróbálja követni.
 

A házat elfoglaló tanulóknál figyeljünk a tech-
nikai végrehajtásra.
A létszámtól függően több fogóval is játszhat-
juk (a fogók kezükben szalagot tartanak).
 

Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy csak mel-
lézárással haladhatnak a körön kívül.
A játék alkalmas arra, hogy különösebb techni-
kai magyarázat nélkül helyesen hajtsák végre 
a védekező lábmunkát. Automatikusan előre-
döntött törzzsel, emelt sarokkal végzik a felada-
tot. 

A rajtversenyeket rövid távon végeztessük. 
A rajt jelzését is változtassuk. Például hangjel 
(kiáltás, sípszó, taps), karjel, labda eldobása 
stb. 
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Fekete-fehér játék, különböző kiinduló helyze-
tekből. 
Egyszerű fogó
Páros fogó
Szalagszerző fogó
A szerzett szalagot rögtön be kell tenni a nadrág 
övéhez. A több szalaggal rendelkező játékostól 
egyszerre csak egy szalagot lehet megszerezni.

Kotló-kánya játék

Háromszögfogó
Egymástól 3 m-re 1-1 medicinlabdát helyezünk 
el. 3 tanuló elhelyezkedik 1-1 medicinlabda 
külső oldalán. A medicinlabdákat jelre előre-

hátra-oldalazó futással 
kell megkerülni, és min-
den medicinlabdát kézzel 
kell érinteni. Cél a futás 
közben az előtte haladó 
társat megérinteni, aki ki-
esik a versenyből. Győz 
az, aki az adott időn belül 
a pályán marad.

A játék több já-
tékossal a hatos 
mentén (vagy 
a pálya tetszőle-
ges részén) kijelölt 
pályán is játszható.

Tűz-víz-repülő-éjjel-nappal

 
A fogójátékok változatai alkalmasak a láb-
munka előkészítésére, oktatására, egyben 
a támadó-védő szerepkör állandó változását 
is tartalmazza. A védő-támadó helyezkedé-
se a kézilabdajátékban történő helyezkedéssel 
megegyezik. 

A két egymással szemben elhelyezkedő játé-
kos – a tyúkanyó és a kánya – védekező és tá-
madó lábmunkája teljesen egyezik a sportjáté-
koknál is alkalmazott mozgással.

• Ügyeljünk a feladat pontos végrehajtására.
• A tanulók képességeinek szem előtt tartásával 
határozzuk meg a játékidőt. A játék felgyorsí-
tása érdekében a labdák kézzel való érintését 
mellőzhetjük. 

Az ismert játékszabályokat módosíthatjuk a fő 
feladat hatékonyabb elérése érdekében (például 
éjjel alaphelyzet felvétele és megtartása, nappal 
csak hátrafelé futással lehet haladni stb.).
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Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Labdás ügyességfejlesztés és labdavezetés
• Feldobott labda elkapása.
• Feldobott labda elkapása 2 taps után.
• Feldobott labda elkapása fordulat után.
• Fej–törzs–boka körüli labdaátvétel.
• Terpesz alatt 8-as alakban átvett labda elfogása.
• Boka között fogott labda feldobása és elfogása.
•  Nyújtott ülésben a fellendített láb alatt labda-

átvétel.
•  Nyújtott ülésben törzs és páros láb alatti 

labdaátvétel.
•  Labdavezetés helyben 1-1 ujjal (folyamatosan 

sorrendben érintik az ujjak a labdát).
• A labda felvezetése talajról.
• Labdavezetés test körül.
• Labdavezetés a fellendített láb alatt.
•  Labdavezetés terpeszállásban 8-as alakban 

a lábak körül.
•  Labdapörgetés a talajon, és ujjhegyen, leve-

gőben függőleges és vízszintes tengely körül 
kötetlen formában.

•  Labdavezetés helyben ügyesebb és ügyetle-
nebb kézzel, magasban és mélyben, testhely-
zetek változtatásával.

• Labdavezetés haladással.
• Labdavezetés irányváltoztatással.
•  Labdavezetés a tanár jelzésének megfelelő 

irányba.

Sorversenyek és váltóversenyek labdavezetés-
sel, ügyesebb és ügyetlenebb kézzel, irányvál-
toztatásokkal, akadályok kerülésével.
•  Szökdelésekkel jobbkezes labdavezetés bal 

lábon szökdelve, illetve ellenkezőleg.

Labdavezetéses fogó (labdaszerzés) 
•  Minden tanuló labdát vezet, kivéve a fo-

gót. Akinek a labdáját megérinti vagy elüti, 
az lesz a fogó. A megszerzett labdát az előző 
fogó vezeti tovább (menekülő lesz). 

Módszertani javaslatok

A tanulók szétszórtan helyezkednek el a pályán. 
Rövid magyarázat és tanári bemutatás után kísé-
reljék meg elvégezni a feladatot.

A tanulók elsősorban a tanárra emelik a tekinte-
tüket, és nem a labdát nézik.
Magasba emelt karjelzés esetén helyben labda-
vezetést végezzenek.
A technikai végrehajtásnál figyeljünk, hogy 
a gyerekek „pumpáló” karmozgással vezessék 
a labdát.

A váltóversenynél a labdát célszerű zsámolyból 
indítani és a váltás előtt oda visszatenni.

Érvénytelen, ha a fogó a labdát vezető menekü-
lő kezét is érinti. 

Labdás gyakorlatok
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Labdaátadások 
•  Párokban kb. 3 m távolságra egymással szem-

ben helyezkednek el a tanulók. „A” gurítja 
„B”-nek a labdát, aki a két kézzel felvett labdát 
„bekíséri” mellhez, majd innen kétkezes mell-
ső átadással adja át „A”-nak – szerepcserével.

•  Folyamatos kétkezes mellső átadás helyben 
futással, majd kilépéssel (rálépéssel).

• Kétkezes felső átadás kilépéssel társnak.
• Kétkezes felső átadás pattintott átadás-
sal. 

Egykezes felső átadás társnak helyből
Feladatok
•  Dobókézzel ellentétes láb elöl, kétkezes labda-

felkészítés, majd dobókar felemelése nyújtott kar 
helyzetéig vállvonal mögé. Átadás nyújtott kar-
ral, vállból indítva, csukló befejező munkájával.

•  Mint előző feladat, a dobókézzel ellentétes 
kar nyitó mozgásának bekapcsolásával (kar-
lendítés hátra, szűken a test mellett).

•  Gátülésben (a dobókézzel ellentétes láb elöl) 
mint előző feladat, és az átadás után a dobó-
kar érintse meg az elöl lévő lábat (cipőt).

•  Állásban az előző feladatokhoz kapcsoljuk 
a törzs mozgását és a kar befejező mozdulatát. 
A dobókar térd alatt érinti az elöl lévő lábat.

• Átadások társnak 1–2, majd 3 lépésből.
• Átadások pattintva, ívelten, és lőtt labdával.
• Átadások a távolság változtatásával.
• Átadások körben.

Kidobójátékok (körben, fogyasztó szétszórtan stb.)
•  Tűzharc.
Fekete-fehér kidobással a félpályán elhelyezett 
labdát a tanár jelzésére a „szólított” tanulók 
felveszik, és megpróbálják társukat a határvonal 
előtt eltalálni.
•  Követő játék. 
Mindegyik csapatnak 2 zsámolyt helyezünk el 
egymás mögött, egymástól 1 m távolságra. Ettől 
kb. 3-4 m-re jelöljük meg a csapatok felállási 
helyét. A játékosok megpróbálják a közeleb-
bi zsámolyba bedobni a labdát. Ha ez sikerült, 
az első zsámolyt a másik elé helyezzük. Melyik 

Rövid magyarázat és bemutatás után először 
a guruló labda felvételénél a helyes fogásra 
és bekísérésre figyeljünk. Átadásnál a kar-
munka, a csukló befejező tevékenységét tartsuk 
szem előtt.
A labda sebességének csökkentése érdekében 
az értenyúlás, bekísérés jó végrehajtására fi-
gyeljünk.
Felső átadásnál a nyújtott karral, vállból indított 
mozgásra, a csukló helyzetére és befejező tevé-
kenységére hívjuk fel a figyelmet.

Az oktatásnál fokozatosan haladunk a teljes 
mozdulatsor végrehajtása felé. Közben bővü-
lő módszerrel dolgozunk, így a technikailag 
kritikus részek felépítése-oktatása jól megva-
lósítható. Az egyes gyakorlatok a jó technikai 
végrehajtást segítik elő. Kezdetben ragaszkod-
junk a kétkezes labdafelkészítéshez, valamint 
a nyújtott karral indított dobáshoz. (Eredmény: 
az ellentétes váll dobásirányba kerülése, a lökő 
mozdulat kiküszöbölése.)
Átadásoknál használhatunk különböző méretű, 
súlyú és felületű labdákat.
A feladatokat ügyetlenebb kézzel is végeztessük.

A lépéseknek megfelelően növeljük meg a tá-
volságot.

A dobásoknál a dobásmódot kössük ki, az et-
től eltérő dobásmódnál a feladat érvénytelen. 
(Például csak kétkezes dobással, csak egykezes 
dobással lehet dobni.)
Határozzuk meg az érvényes találatot is. Csak 
közvetlen úton vagy közvetett (pattintva) mó-
don lehet találatot elérni.
A zsámolyok távolságának meghatározásával 
(kiindulópont–cél) a tanulók képességeit ve-
gyük figyelembe. Kössük ki a dobás módját, 
és a zsámolyok előrevitelénél figyeljünk a tá-
volság tartására.
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csapatnak sikerül gyorsabban mindkét zsámolyt 
a célvonal mögé juttatni? 
Változat
•  a csapat minden 

tagjának be kell 
találnia az elöl 
lévő zsámolyba, 
mielőtt azt to-
vábbvisszük.

Adogatás számsorrendben
A játékosokat 1-től növekvő sorrendben megszá-
mozzuk. Az „1” a „2”-nek, „2” a „3”-nak adja 
a labdát, és így tovább. Az utolsó (legnagyobb 
számozású) az „1”-es játékosnak játssza tovább 
a labdát. Az átadásokat szabad mozgás közben, 
meghatározott dobásmóddal kell végrehajtani.  
a feladatot több labdával és a futási sebesség fo-
kozatos növelésével is játszhatjuk. Törekedjünk 
a labdaleütés nélküli átadások elérésére.

Pontszerző 

Egykezes felső kapura lövés talajról
•  Egyénileg helyből lövés a kapuelőtér vonalán 

kívülről (dobókézzel ellentétes láb elöl, rövid 
úton kétkezes labdafelkészítés).

•  Kapura lövés a szabaddobási vonalról indul-
va egy kilépés után.

•  Kapura lövés 10-12 m-ről indulva, 1–2–3 
lépés után.

• Kapura lövés 1 labdaleütés után.
• Kapura lövés labdavezetés után.
•  Kapura lövés középről indulva (a dobókéz 

felől tartott, kézből kivett labdával). 
• Kapura lövés szemből kapott labdával.
• Lövés lövőkéz felől kapott labdával.

Célbadobó versenyek
• Vízszintes vagy függőleges célra. Egyéni ver-
sengésekkel, csapat- és váltóversenyekkel.

A játék közben a megosztott figyelem a legfon-
tosabb (kitől kapom, kinek adom).
Ne engedjük meg, hogy a tanulók álló helyben 
várják és továbbítsák a labdát.

A pontszerző játékot követő emberfogással 
játsszuk, idő- vagy ponthatár megadásával.
A gyakoroltatást rövid magyarázat és bemutatás 
előzze meg. Folyamatosan javítsuk a technikai 
hibákat. A legnagyobb hangsúlyt a helyes dobó-
mozdulatra (hajítás), a csukló helyzetére és he-
lyes mozgatására helyezzük. A csukló helytelen 
mozgatása és hibás helyzete gátolja a lövés 
pontosságát. A pontosabb célzás kialakítása ér-
dekében a kapukban helyezzünk el céltárgyakat 
(a céltárgy nagyságát fokozatosan csökkentjük).

A lövőkézzel azonos lábbal lépjenek ki a tanulók 
úgy, hogy a kilépő láb előzze meg a labda füg-
gőleges vetületét, és ezzel egy időben vegyék át 
két kézzel a kézben tartott labdát. 
Rövid úton készítsék fel lövéshez. Az ellentétes 
láb kitámasztása után indítsák meg a lövést. 
A helyes technikai végrehajtás érdekében az egy-
kezes felső átadásnál ismertetett módszereket al-
kalmazhatjuk (nyitás, ellentétes láb érintése stb.). 

A célbadobó versenyeknél a célpont kitűzésével 
és a dobási távolság optimális növelésével ne-
hezíthetjük a feladatokat.
Határozzuk meg a célzás dobásmódját.
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• Várméta.
• Kézilabdás kiszorító.
•  Karton kézilabda. 

Mindkét kapuelőtérbe azonos számú kartondo-
bozt helyezünk el. A csapatok a két kapuelőtér 
vonala előtt helyezkednek el, minden játékos 
kezében labda van. Jelre 
megpróbálják célzott 
dobással a kartonokat 
a gólvonalon túlra jut-
tatni. Melyik csapatnak 
sikerül rövidebb időn 
belül a kapuba „terelni” 
az összes kartont?

Bombázó
• Variáció: folyosóbombázó.
• A folyosóba gurított labdát kell a célvonalon 
átjuttatni bombázással.

Medicinlabdák a padon
• Melyik oldalon esik le több labda a padról?

 

Kisebb tér esetén a gólvonal helyett egy cél-
vonalat jelölünk ki. A két csapat egymás után 
is végezheti a feladatot. Ebben az esetben 
az időt mérjük csapatonként. 

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

• Pontszerző.
• Pókkézilabda.
• Zsámolykézilabda.
• Kézilabdajáték könnyített feltételek mellett.

Módszertani javaslatok

Lépésszabályra és kétszer indulásra figyeljünk.

Taktikai képzés
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Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Megindulás, megállás, felugrások és leérkezések. 
Középen elhelyezett medicinlabdától 3-3 m-re, 
egymással szemben helyezkednek el a tanulók.
•  Sípjelre indulnak az „A” sorban álló tanulók 

futással, megérintik a medicinlabdát, majd 
hátrafelé futással futnak vissza a kiinduló- 
helyre. „B” tanulók akkor indulnak, amikor 
társuk visszaindul hátrafelé futással.

•  Medicinlabda-érintés guggolásban, páros 
lábról felugrással, felugrás után medicinlab-
da-kerüléssel, fordulattal, oldalazó futással 
vissza.  

Sorversenyek akadályok leküzdésével.
•  Akadályok feletti átfutás, akadály alatti átbú-

jás, szőnyegkerülés után futás a váltóhelyre.
•  Mint az előző gyakorlat, a szőnyegen előre-

bukfenccel.
•  Mint az előző gyakorlat, akadályok felett át-

szökdeléssel. 
• Mint előző feladat a szőnyegen hátrabukfenccel.
•  Akadályok felett átfutás, szőnyegen előrebuk-

fenc, hátrafelé futással vissza.
• Mint előző feladat, a szőnyegen hátrabukfenc.
 
Fogók házzal
Ház
• Két játékos egymás mellé leguggol.
•  Két játékos egymás mellett hason fekvésben 

helyezkedik el.
• Két játékos kézfogása a ház.
•  Egyik játékos terpeszállásban áll, társa bebú-

jik a terpesz alá. 

Módszertani javaslatok

A pálya felfestett vonalait használjuk fel a pon-
tos mozgásterület kijelöléséhez.
Vonalak hiányában használjunk bójákat, vagy 
krétával jelöljük meg az indulási vonalat.

 

A szabványos váltás ellenőrzését a jól megvá-
lasztott kiindulási helyzet is segítheti (például 
törökülésből, hason fekvésből indulás). 

A fogó kezében szalagot visz a könnyebb átte-
kinthetőség miatt.
A menekülő tanulóknál egymás segítése a leg-
fontosabb feladat. Állandó párok nem lehetnek!
A fogójátékokat több fogóval is játszathatjuk.
 

(6. osztály)
Labda nélküli technikai elemek oktatása 

Labdás gyakorlatok

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Labdás ügyességi gyakorlatok 
•  Terpeszállás, magastartásból indítva, labda 

átpattintása terpesz alatt hátulról előre.

Módszertani javaslatok

A tanulók szétszórtan helyezkednek el a pálya 
területén. A gyakorlatokat rövid magyarázat 
és bemutatás (bemutattatás) után végzik.
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•  Hason fekvésben labdavezetés jobb oldalsó 
középtartásból előre magastartásig, labda 
átvezetése bal kézbe, majd tovább bal oldalsó 
középtartásig, és vissza.

•  A labda erőteljes földre pattintása után átbújás 
a felpattanó labda alatt. Kinek sikerül több-
ször átbújnia?

Feladatok két labdával
•  Törökülésben és guggolásban labdák ütögeté-

se a test jobb és bal oldalán.
•  Guggolásban jobb és bal kézzel labdavezetés 

előre és hátra. A két kéz ellentétes irányba 
vezeti a labdát.

•  Állásban labdavezetés a test két oldalán.
•  Mint előző feladat, karkeresztezéssel labda-

vezetés.
•  Állásban labdavezetés a test két oldalán 

és karkeresztezéssel felváltva.
• Magas és mély labdavezetés a test két oldalán.
• Két labda vezetése hason fekvésben.
• Mint előző hanyatt fekvésben.
•  Két labda vezetése előre-hátra haladás, gug-

golás, felállás, hason fekvés, felállás közben.

Labdavezetés a pálya területén szabadon, jelre 
meghatározott feladatok végzése.

Például guggolásban járás, iramváltoztatás, 
fordulat stb.

Labdavezetés akadályok leküzdésével (akadá-
lyok felett, mellett, alatt).
Váltóversenyek
•  Zsámolyból kivett labdával futás a pad jobb 

oldalán, labdavezetéssel a pad bal oldalán, 
majd labdavezetés közben átbújás az akadály 
alatt, tárgykerülés, labdavezetés a pad mellett 
vissza, a célban a váltáshoz a labdát zsámoly-
ba helyezi a tanuló, és a sor végére áll. 
(Balkezesek ellentétesen!)

•  Mint előző feladat ellentétes ol-
dalon, ügyetlenebb kézzel történő 
labdavezetéssel.

•  Mint első gyakorlat, pad fölött 
terpeszben haladva, ügyesebb 
kézzel vezetjük a labdát.

A két labdával végzett ügyességi feladatoknál 
használhatunk különböző labdákat. (Például 
kézi-, kosár-, gumilabda-kosár, röplabda-kézi-
labda stb.)

A játéktéren szabadon helyezkednek el a tanu-
lók. Mindenkinél labda van. Amennyiben nem 
rendelkezünk elegendő kézilabdával, a tanulók 
más labdát is használhatnak. Menet közben 
a tanulók egymás között labdacserét hajtsanak 
végre. A feladatokat megelőzően közepes ira-
mú labdavezetést végezzenek, majd sípszóra 
a tanár által megjelölt feladatokat hajtsák vég-
re. 
Az akadályok elhelyezése a teremtől (felszerelt-
ségtől) és osztálylétszámtól függ.
Ügyeljünk a feladatok szabályos végrehajtására.
Elveszített labda esetén a hibázó tanuló saját 
labdáját felveheti, és onnan kell folytatni a fel-
adatot, ahol a labdát elveszítette.
A pontos váltás érdekében célszerű a zsámoly-
ból kivett labdával indulni, illetve oda vissza-
helyezni.
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•  Mint előző, csak ügyetlenebb kézzel történő 
labdavezetéssel.

• Ügyesebb kézzel a padon vezetjük a labdát.
• Mint előző feladat ügyetlenebb kézzel.

Labdás fogó
Vadászgyűjtés
•  A tanulók létszámától függően jelöljünk ki 

egy kisebb területet (6-oson vagy 9-esen be-
lüli terület).

•  Egy tanuló labdát vesz fel, ő lesz a fogó 
(vadász). A többiek labda nélkül menekül-
nek. Akit a vadász megérintett labdavezetés 
közben, az is labdát vesz fel, ő is vadász lesz. 
Több vadászejtés esetén fokozatosan sípjellel 
adunk nagyobb menekülési területet a „nyu-
laknak” (amit előre meghatározunk!).

•  Győz az a „nyúl”, aki a játék végén egyedül 
marad menekülőként.

Páros labdavezetéses fogó
(páros labdaszerzéses fogó)
•  Mint 5. oszt., csak párosával.
•  A párok kézfogással haladnak, mindketten 

labdát vezetnek.
•  Akinek a labdáját a fogó elüti, azzal helyet 

cserél, és az új fogó párjával menekül tovább 
labdavezetés közben.

•  Változat: a fogók is párt alkotnak, eredmé-
nyes labdavezetés esetén a pár között történik 
szerepcsere.

 
Átadások
Párokban felállva egykezes felső átadás labda-
vezetés után.
•  A párok egymástól kb. 8-10 m-re állnak fel 

egymással szemben. A labdás játékos társ-
kerüléssel labdavezetést végez. Helyére visz-
szaérve kilépéssel (egykezes felső átadással) 
átadja a labdát a szemben lévő társának.

•  Mint előző gyakorlat, csak 3 lépés után törté-
nik a labdaátadás.

•  Hármas csoportokat alkotunk, „A” és „B” 
tanuló a pálya két oldalvonalánál helyezke-
dik el egymással szemben. „C” tanuló a két 
társ között helyezkedik el labdával. „C” 

A kézilabdapályán jól használhatjuk a felfestett 
vonalakat (6-os, 9-es, félpálya).
Vonalak hiánya esetén bójákkal jelölhetjük meg 
a menekülés határvonalát.
A játék az óra szervezésének részét is képezheti, 
amennyiben az óra következő részében minden 
tanulónak szüksége lesz labdára.

Amennyiben a párok elszakadnak menekülés 
közben, a fogó bármelyik játékos helyére beáll-
hat, és a labda nélkül maradt játékos lesz az új 
fogó.

 
A társkerülésnél hívjuk fel a tanulók figyelmét 
arra, hogy a védőtől mindig a távolabbi kézzel 
vezessék a labdát (a feladatnál a társkerülésnél 
ügyeljenek erre).
Az átadásoknál a technika jó végrehajtása az el-
sődleges szempont, illetve az átadások pontos-
sága.
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labdavezetéssel „A” felé halad, és egykezes 
felső átadással adja át a labdát kb. 4-5 m-ről, 
majd előrehaladás közben visszakapja a lab-
dát, és „B” felé vezeti, illetve adja át.

•  Hasonló feladat, azzal a különbséggel, hogy 
a labdát átvevő játékos vezeti a labdát, és az 
átadó játékos a társa helyére áll fel.

•  Mint előző gyakorlat, csak a labdát átvevő 
játékos önindítást végez, és innen folytatja 
labdavezetéssel, illetve átadással.

Adogatóverseny oszlopban
1.

2.

3.

Adogatóverseny körben

Támadó lábmunka
A tanulók 3 oszlopban állnak fel J2-es közé, 
és B2-es pozícióban oszloponként maximum 4-5 
fő. A labda középről indul, valamelyik átlövő-
ponton elhelyezkedő oszlop első tanulója felé. 
Labdaátadás után jobb kéz felé az átadó játé-
kos a saját oszlopa végére áll be. A labdaátadás 
folyamatosan megy a 3 oszlop között. Egy idő 
után az oszlop végére való helyezkedés az el-
lentétes oldalra történik.

Az adogatóversenyek különböző szervezési for-
mában oldhatók meg. Például azonos létszámú 
tanulók állnak fel egymással szemben. A labdát 
átadó tanuló leguggol, a következő kapja a lab-
dát.
•  Vagy 1 adogató és a szemben lévő oszlop.
Az átadást végző tanulók leguggolnak, vagy 
a sor végére futnak.

Egyszerűsíthetjük a feladatot úgy, hogy először 
az „A” csapat labdája indul a „B” csapat labdá-
ja után közvetlenül. Az időt mérjük, mennyi idő 
volt szükséges ahhoz, hogy a „B” csapat labdá-
ját megelőzze.
Majd ellentétesen indul a labda, és az időered-
mény számít a végső eredménynél. 

Ügyeljünk arra, hogy a tanulók előremozgás köz-
ben vegyék át a labdát, és csak a labdaátadás után 
menjenek az oszlop végére, hátrafelé futással.
A rámozgás és visszahelyezkedés megfelelő 
ritmusának kialakítása fontos feladat.
A végső cél, hogy a posztonként 1-1 tanuló ese-
tén is megfelelő ritmusban hajtsák végre a fel-
adatot a tanulók, labdaátvételkor előrehaladó 
mozgással, és átadás után labda nélküli hátrafe-
lé mozgással.
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•  Az oszlopban elhelyezkedő tanulók létszámát 
folyamatosan csökkentjük mindaddig, míg 
1-1 tanuló marad a kijelölt helyeken.

Halászás 
Cicajáték
•  A pályán 2 tanuló áll fel egymástól 6-8 m-re, 

1 labdával. Közöttük 1 tanuló, aki a két szélen 
álló átadásait próbálja elhalászni.

Cicajáték körben több cicával

Cicajáték 3:2 ellen
Meghatározott területen 3 támadó 1 labdával, 
és két védőjátékos helyezkedik el. 
A támadó játékosok szabad mozgás közben lab-
daátadásokat végeznek, a két védő megpróbálja 
halászással megszerezni a labdát. 
 
Labdaátadások felugrással
•  Indiánszökdelés azonos kar- és láblendítéssel, 

körben haladással.
•  Indiánszökdelés páros karlendítéssel, a lendí-

tő láb oldalára.
•  Indiánszökdelés a lövőkézzel ellentétes lábról 

határozott felugrással és a lövőkéz felé ener-
gikus, páros karlendítéssel.

Ellentétes lábról mérsékelt elrugaszkodással, 
és mérsékelt páros karlendítéssel.
•  1 kilépés után elrugaszkodás a lövőkézzel 

ellentétes lábról, páros karlendítéssel a len-
dítő láb oldalára, majd 90°-os fordulat a kör 
középpontja felé (jobb-, illetve balkezeseknél 
kifelé), érkezés páros lábra, közben két kézzel 
érintjük a combunkat.

•  Ugyanez a feladat 3 lépés után (jobbkezesek-
nél bal, jobb, bal).

• Ugyanez a gyakorlatsor labdával a kézben.
•  A labdás kéz magasabbra emelése, és talajra 

érkezés előtt a labda talajra pattintása 1 és 3 
lépésből egyaránt. 

Az átadásokat úgy hajtsák végre a tanulók, 
hogy a középen elhelyezkedő cicának legyen 
esélye elfogni azt. (Ne íveljék, illetve olyan 
magasságban adják át a labdát, hogy elérhető 
legyen.)

A kör nagyságától függően válasszuk meg a ci-
cák számát.
Először kisebb területet jelöljünk meg, majd 
növeljük a játékteret addig, míg a védőjátéko-
soknak az eredményes labdaszedésre esélyük 
lehet. 

A gyakorlatokat menetirányban haladással vé-
geztessük.
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Párokban felállás után felugrásos átadás
•  A párok egymástól 3-4 m-re állnak fel egy 

labdával. A labdás játékos oldalhelyzetben áll 
a társához képest úgy, hogy a labdás kézzel 
ellentétes váll nézzen a társ felé. A dobókéz-
zel ellentétes lábról kilépve (1 kilépés) a tanu-
ló felugrik, felkészíti a labdát, majd a levegő-
ben társ felé fordulva adja át a labdát, érkezés 
páros lábra.

•  Szemben a társsal a dobó játékos keresztlépés 
után ugrik fel és adja át a labdát a társnak 
(1 lépés elrugaszkodás).

• Mint előző gyakorlat 3 lépés után.
• Mint előző gyakorlat 1 labdaleütés után.

Technikai elemek összekapcsolása 
•  A párok egymástól kb. 8-10 m-re helyezked-

nek el. A labdás ember labdavezetéssel meg-
kerüli a társát, visszaérve a helyére felugrásos 
átadással a társának játssza át a labdát.

Bombázó – csak felugrásos átadással (dobással) 
lehet eredményesen célozni.
Szabadulás a labdától – felugrással.
Zsinórlabda – felugrással.
Kidobójátékok – felugrással.

Kapura lövések
•  Önindítás után 8-9 m-ről kitámasztásos kapu-

ra lövés a kapuban elhelyezett célra.

•  Mint előző gyakorlat, folyamatos labdaveze-
tés után.

A páros gyakorlatoknál a technika pontos kivi-
telezésére ügyeljünk.
Kiemelten figyeljünk a dobókar és lendítőláb 
munkájára.
Az elrugaszkodásnál a felfelé történő emelke-
désre hívjuk fel a figyelmet! 

Az ismert játékok közül több játékot is játszat-
hatunk a fő feladatnak megfelelő szabálymódo-
sításokkal.
A tanárnak elsősorban azt kell figyelnie, hogy 
mindenki felugrás közben dobta-e el a labdá-
ját. 

A tanulókat a létszámtól függően 2–4 oszlopba 
állítjuk fel a szemben lévő kapu felé fordulva 
a 9-es előtt. Mivel a kapuban elhelyezett célra 
történik a kapura lövés, az oszlopokból az első 
tanulók egyszerre indulhatnak. 
A következő játékosok akkor induljanak, ha 
az előttük induló tanulók áthaladtak a félpályán.
A lövéseknél a technikai kivitelezés mellett 
a lövőerőre is hívjuk fel a figyelmet.
A párokban végzett átadásoknál először 
2-3  m-ről, majd fokozatosan nagyobb távolság-
ról adják a tanulók egymásnak a labdát felfutás 
közben. 
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•  Dobókézzel ellentétes oldalról kapott labdá-
val lövés meghatározott célra.

•  Párokban labdaátadás a szabaddobási vonal-
ról indulva, az ellenkező térfélen kapura lövés 
9 m-ről céltárgyra.

Beugrásos kapura lövés
•  Középről kapott labdával beugrással lövés 

a kapu tetszőleges részére.
•  Középről labdavezetés után beugrásos kapura 

lövés.
• Mint előző feladat önindítás után.
•  Dobókézzel ellentétes oldalról indulva tárgy-

kerülés után beugrásos kapura lövés.

• Dobókézzel ellentétes oldalról indulva, ma-
gasugró állványon elhelyezett léc alatti átbújás-
sal, vagy két tanuló vállra tett keze alatt átbújva 
beugrásos lövés. 

A beugrásos kapura lövésnél hasznos, ha elő-
ször egy sávot jelölünk ki a tanulóknak, amit 
lövés közben át kell ugraniuk az előre-befele 
történő elrugaszkodás érdekében.
Ügyeljünk a lendítőláb és lövőkar együttmozgá-
sának tudatosítására.

A gyakorlatot elsősorban a mélyebb súlyponti 
helyzet és a dobókarral ellentétes váll előre-
kerülése érdekében alkalmazhatjuk a beugrásos 
lövés oktatásánál.

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Pontszerző laza emberfogással
Kiskapuk
•  A pálya területén szétszórtan bójákat helye-

zünk el úgy, hogy egy-egy bójapár egy kaput 
jelöl. Két csapatot alkotunk. A csapatok szét-
szórtan helyezkednek el a pálya területén. 
Feladat, hogy saját játékostárs kezébe pattint-
suk át a labdát a kiskapuk között.

Változatok:
•  Tetszőleges számú pattintott átadást lehet vé-

gezni a kapuknál.

Módszertani javaslatok

A játék közben a célszerű helyezkedésre, vé-
dőtől való elszakadásra hívjuk fel a tanulók 
figyelmét.
Gyors labdajáratás és üres kapuhoz történő he-
lyezkedés, mozgó társ megjátszása az eredmé-
nyes játék feltétele. Védekezésben mozogjanak 
együtt, és maradjanak támadójukkal. 

Taktikai képzés
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•  Egy-egy kapunál csak egyszer lehet átpattin-
tani a labdát.

• A játék közben nem lehet labdát vezetni.

 
Fekete-fehér labdával
Az egymással szemben elhelyezkedő játéko-
sok között egy labdát helyezünk el. A tanár 
szólításának megfelelő sor a labdát felveszi, 
és a szemben lévő társ mellett megpróbál labda-
vezetéssel a meghatározott vonalon túl jutni. 
A védők hátratett kézzel védekezhetnek. A csa-
pat annyi pontot szerez, ahány játékos túljutott 
a célvonalon. 
•  A kapuelőtérnél 5 sávot jelölünk ki, minden 

sávban egy védő és egy támadó játékos áll fel 
egymással szemben 
1 labdával. Társtól 
visszakapott labdával 
a támadó játékos ka-
pura tör, és megpróbál 
a védő mellett betörni 
és kapura lőni.

5 támadásból hányszor 
sikerül eredményesen befejezni?
 
Lerohanás
Árnyék-kézilabdázás
Két csapatot alakítunk.
A támadók a kapuelőtér vonala előtt, a védők 
pedig az alapvonalon helyezkednek el.
A tanár sípjelére a kapus kijátssza a labdát a tá-
madóknak, akik gyors labdaátadásokkal futnak 
fel. Velük egyszerre indulnak a védők az alap-
vonalról. Cél: gyors és pontos átadások köz-
ben a védőjátékosok ne érjék be a támadókat, 
és eredményesen lőjenek a felfutásból kapura.
Visszafelé szerepcsere.
Megkötés – pontot csak akkor szerezhet a táma-
dó csapat, ha minden játékos érintette a labdát.
 
Kézilabdajáték emberfogással
Kézilabdajáték 6:0 területvédekezéssel

A védők figyelmét a szabályos testtel való (fo-
gás nélküli) védekezésre hívjuk fel. A támadók-
nál a szabályos labdavezetés utáni célba érkezés 
jelent pontot (például kétszer indulás, lépéshiba 
esetén nem adható pont).

A felállás után a védekező játékos első ütemben 
feladó szerepkört tölt be, majd a támadó játé-
kost agresszív, dinamikus lábmunkával próbálja 
megakadályozni. 
5 kísérlet után szerepcserével hajtsák vég-
re a feladatot. A létszámtól függően a pályán 
keresztbe elhelyezett zsámolyokra is történhet 
a kapura lövés, a támadó sáv behatárolásá-
val. 

Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy a lab-
dát a legközelebbi társuknak adják tovább, 
és csak gyors átadások esetén van esély arra, 
hogy a védő játékosok beavatkozása nélkül tud-
ják befejezni a támadást.

 
Követeljük meg támadásban és védekezésben 
egyaránt az alapvető szabályok betartását.
(Lépésszabály, 2 × indulás, vonalra lépés, belül 
védekezés, bedobás, hazaadás, kapus nem viheti 
vissza a labdát.) 
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Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Védekező, támadó lábmunka 
Versengések
A pályán két vonalat jelölünk meg. A tanulók 
vonaltól vonalig haladva végzik a feladatokat. 
Különböző mozgásformák közben lábbal kell 
érinteni minden esetben a vonalakat. A felada-
tokat kétszer oda-vissza kell végrehajtani. Győz 
az a tanuló, aki a leggyorsabban ért célba. A ver-
sengéseket páronként is végezhetjük:
•  Futás, előre-hátrafelé futás, elöl keresztlépés, 

hátul keresztlépés, elöl-hátul keresztlépés, 
oldalazó futás, labdahordás (2 kg-os medicin-
labda) különböző haladási formákkal.

 
Kitámadás, visszahelyezkedés, besegítés 
3 védő (1. 2. 3.), két támadó áll fel egymással szem-
ben. A támadók folyamatos labdaátadást végeznek 
lövésimitálással. „A” játékosra a vele szemben álló 
1. sz. védő kitámad, a középen elhelyezkedő 2. sz. 
védő pedig a kilépő védő mögé besegít. „A” játékos 
tovább játssza a labdát „B”-nek, akire a 3. sz. védő 
kilép, közben „A” játékosról hátramozgó védő a ki-
lépő védő mögé mozog, és biztosít a vonalon.
 
Labda nélküli cselek
Ott fogd, ahol megfogtalak
Úgy kergess, ahogy menekülök
Fogójátékok időre
Fogók házzal
A ház lehet: két tanuló egymás mellé leguggol, 
két tanuló egymás mellé leül, két tanuló egymás 
mellett hason fekvésben helyezkedik el, egyik 
tanuló terpeszállásban áll, a másik a terpesz alá 
bebújik (behasal).
Adj király katonát:
• Oldalsó középtartással, vállérintéssel.
• Hátul kulcsolt karral.
•  Minden 2. tanuló kitámad, mögötte a 2. védő 

társ összezár (besegít).
•  Mint előző gyakorlat, de a kitámadó tanuló 

felugrik sáncolni.

Módszertani javaslatok

A tanulók egy kijelölt vonal mentén állnak fel, 
és sípjelre indulva hajtják végre a megjelölt 
feladatokat.

Az a tanuló, aki a vonalat nem érinti meg a lá-
bával, kiesik a versenyből.

Támadó és védő kapcsolatában a távolság 
és a helyezkedés tudatosítása párokban. 
A feladatot több 5 fős csoportban végeztethet-
jük a pálya egész területén, ügyeljünk rá, hogy 
a védekező játékosok a támadóra, ütemre érkez-
zenek ki, és a labdaátadás 
után rögtön induljanak 
hátra az átadás irányá-
ba. 

A létszámtól függően több fogóval játszanak 
a tanulók. 

A párokból alkotott háznál hívjuk fel a tanulók 
figyelmét, hogy állandó párok nem lehetnek, el-
sődleges feladat a menekülő játékos segítése.
A fogók megkülönböztetésére használjunk 
jelzőszalagot.

A győzelem eléréséhez a védekező játékosok-
nak lábbal nagyon sokat kell dolgozni.

(7. osztály)
Labda nélküli technikai elemek 
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Lábmunka összekapcsolása az esések előké-
szítésével
Fogók házzal
A ház lehet: mellső fekvőtámaszon át hason fek-
vésbe kell elhelyezkedni, ülésből hanyatt 
 fekvésbe kell érkezni, hason fekvésből   
han yatt fekvésbe kell gurulni, hanyatt fekvésből 
hasra kell átfordulni, hason fekvésből 360°-os 
fordulat oldalra, mint előző feladat hanyatt 
fekvésből, előrebukfenc (judobukfenc); hátra-
bukfenc (judobukfenc). 

Ütközések
A tanulók a pálya kijelölt területén szabad futás-
sal haladnak. Meghatározott feladatokat mindig 
a velük szembe kerülő társsal végzik. Igyekez-
zenek minél gyakrabban elvégezni a feladatokat, 
keressék a társakkal való találkozást.
Ütközések: talajon kéztámasszal csípőn és vál-
lon, oldalról a vállak találkozásával, oldalról 
csípővel, a levegőben páros lábról elrugaszkodás 
után taps a fej fölött, jobb, majd bal lábról tör-
ténő elrugaszkodás után, páros lábról, majd bal, 
illetve jobb lábról való elrugaszkodással, csípő 
és váll megtámasztásával, vállal felugrás közben, 
ütközés csípővel felugrás közben.
Páros versengések
• Ki tudja a társát áttolni a vonalon?
• Ki tudja a társát áthúzni a vonalon?
Kakasviadal
Told ki a körből
Változat: 
3 kört jelölünk ki. Minden ta-
nuló az első körben helyezke-
dik el. Akit innen kitoltak, a 2. körbe megy, ahol 
a játék folytatódik tovább, majd a 3. körbe megy 
a kiesett tanuló, ahonnan ismét megpróbálják 
egymást kitolni.
Győz az első körben maradt tanuló, második 
lesz a 2. körben maradt tanuló, harmadik helyen 
a 3. körben maradt tanuló lesz.

Láncszakítás
Adj király katonát
Kakasviadal variációkkal
Rögbijáték

Az esések oktatását játékos formában készítsük 
elő. Nem feltétlenül a bedőléses és bevetődéses 
lövés oktatására kell gondolnunk, hanem a bal-
esetek megelőzése érdekében fordítsunk figyel-
met az esések és tompítások oktatására. 

A mozgás területét úgy határozzuk meg, hogy 
legyen lehetőség a gyakori találkozásra, de 
megfelelő mozgásteret is biztosítsuk. 

A gyakorlatoknál a tanulók egymással szemben 
vállfogással, háttal karfűzéssel, oldalról kézfo-
gással végezhetik a versengéseket.

A tolás módját meghatározhatjuk, például csak 
testtel (kar használata nélkül) vagy kéz haszná-
latával kell végrehajtani.

A durva szabálytalanságot (sportszerűtlen, dur-
va magatartást) kerüljük – ne engedjük!
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Labdás cselek (átadási és lövőcsel)
A tanulók a pálya szé-
lességében állnak fel 
hármasával.

„A” játékos bejátssza a labdát középre „B”-nek, 
aki az előremozgó „A” játékosnak visszaadja 
a labdát. A visszakapott labdával indulócselt 
hajt végre balra, majd jobbra labdavezetéssel 
elmegy a „B” játékos mellett, és átadja a lab-
dát „C”-nek. „B” játékos „A” helyére fut, „A” 
marad középen védőnek, és a „C” játékos végzi 
az „A”-tól visszakapott labdával a cselezést.
•  Mint előző gyakorlat, ellentétes irányba.
•  A felállás megegyezik az előzőekkel. A táma-

dó játékos átadást imitál balra, majd felugrás-
sal átjátssza a labdát a szemben lévő társnak.

•  Mint előző feladat, ellentétes oldalra történő 
átadási csellel.

•  Az előző felállásban az „A” játékos felug-
rásos átlövést imitál, majd a lövőkéz felőli 
oldalon elvezeti a labdát a védő mellett, majd 
átadja a labdát „C”-nek.

 
Cselezés, 1:1 elleni 
játék 
•  Cselezések végre-

hajtása a kapu előtt 
párban, az előző 
feladatokhoz hason-
lóan kapura lövéssel 
befejezve.

•  Cselezések végrehajtása segítő feladóval.
Mint az előző feladatnál, a támadó és védő 1:1 

elleni játéka meg-
marad, a segítő feladó 
adja, illetve vissza-
kaphatja a labdát, de ő 
nem tör kapura.

Módszertani javaslatok

Az induló csel oktatását keresztlépéssel történő 
indulással kezdjük oktatni, és a labda leütése 
mindig a védőtől távolabbi kézzel történjen. 
A későbbiek során az induló láb megválasztása 
elsősorban a cselezés során végrehajtott kilépés 
hosszától függ.
A cselezések folytatását az említett feladatokon 
túl természetesen tetszőlegesen variálhatjuk (át-
adás, lövés, labdavezetés, betörés, leforgás.)

 
A kapuelőtér vonala előtt a pároknak jelöljük ki 
a sávokat. Először passzív, félaktív, majd aktív 
védővel szemben hajtsák végre a feladatokat.
A labdát a védő szerepkörben lévő társának 
játssza be a támadó, akitől kapura törés közben 
visszakapja.

A feladatot nagyobb létszám esetén a pálya 
hosszanti oldalán elhelyezett zsámolyra lövéssel 
is végeztethetjük.

Labdás technikai elemek oktatása 
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Átadások (egy-, kétkezes és felugrásos átadás) 
helyben és mozgás közben különböző átadási 
módokkal, az átadási távolság és irány változ-
tatásával.
•  Magasan és mélyen érkező labdák pontos 

átvételével.
•  Lőtt, ívelt és pattintott átadások párokban 

és csoportosan.

Pontszerző számsorrendben adogatással. 
A pontszerző és a számsorrendben adogatás 
már ismert játék. A két játék ötvözetét alkal-
mazzuk:
Feldobással hozzuk játékba a labdát. Amelyik 
csapat megszerezte, megpróbálja a meghatáro-
zott sorrendben körbeadogatni a labdát anélkül, 
hogy a védekező csapat megszerezné.
Ha az adogatásnál ismét visszakerül a labda 
a játékot kezdő tanulókhoz, a csapat 1 pon-
tot szerez. Pontszerzés után ismét feldobással 
hozzuk játékba a labdát, amennyiben a táma-
dók elveszítik a labdát, a labdát szerző ellenfél 
kísérli meg a pontszerzést.
Akkor is az ellenfélhez kerül a labda, ha a táma-
dók szabálytalanságot követnek el (például nem 
sorrendben adogatnak, lépéshibát vétenek stb.).

Helyezkedés, helyzetfelismerés 
Fogójáték két csapatban labdával 
Két csapatot alakítunk. Az egyik csapatnál 
1 labda van, ők a fogók. 
A labda nélküli játékosok a menekülők. A fogó 
játékosok üldözés közben labdaátadásokat 
végeznek, és a labdás ember a kézilabda lépés-
szabályait betartva megpróbálja a menekülőt 
labdával megérinteni. Akit megérintettek, kie-
sik a játékból. A játék addig tart, míg minden 
menekülőt meg nem érintettek a fogók. A játék-
időt mérjük. Győz az a csapat, amely rövidebb 
idő alatt fogta meg a menekülőket.

Különleges átadási formák
•  Párokban felállva egymástól kb. 3 m-re arc-

cal a kapu felé test mögötti átadások.
•  Felállás mint előző gyakorlatnál, átadás a fej 

mögött.

Az átadások iskolázása és ismétlése az előző 
évek anyagának megfelelően történik.

Két egyenlő létszámú csapatot állítunk fel. 
Amennyiben lehetőségünk van rá, számozott 
mezeket használhatunk.
A támadók és védők aktivitását a labda leütés 
nélkül történő játékával fokozhatjuk.
A védekezésnél kérhetünk kísérő, laza és szo-
ros emberfogást, de szabad, kötetlen védekezést 
is alkalmazhatunk. Az emberfogásos (laza/szo-
ros) védekezés felszínre hozza az egyéni fele-
lősségérzetet, előtérbe kerül az 1:1 elleni játék. 
Nagyobb önállóságot biztosít az improvizációs 
játékra. 

A fogókat gyors mozgásra, a menekülőkhöz 
való igazodásra, gyors, pontos és céltudatos át-
adásokra ösztönözzük. 

Rövid magyarázat, majd bemutatás (bemutat-
tatás) után kíséreljék meg a tanulók az átadási 
formákat.
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•  Csuklópasszok az előzőekben ismertetett 
felállással.

•  Egymással szemben állnak fel a tanulók. 
„A” a feladó, aki társának fej fölé játssza 
a labdát. „B” tanuló páros lábról elrugaszkod-
va a levegőből adja vissza a labdát „A”-nak 
(szerepcserével).

•  Folyamatos szökdelés közben adják át egy-
másnak a labdát a levegőben.

Kapura lövések
Kitámasztásos kapura lövés passzív, félaktív 
és aktív védővel szemben I2 közép B2-es pozí-
cióból.

 
Felugrásos kapura lövés
• Lövés szemből kapott labdával céltárgyra:
 1.  Felugrásos lövés zsámolyra fellépésből.
 2. Lövés padon átugrás közben.
 3. 1. leütés után.
 4.  Felugrásos átlövés önindítás 

 és labdavezetés után passzív védő felett.
 5. Lövőkézzel azonos oldalról.
 6.  Lövőkézzel ellentétes oldalról kapott lab-

dával.
 7. Mozgás közben kapott labdával.

Játékok: A 6. osztályban a felugrásos átadásnál 
ismertetett játékok alkalmazhatóak.
 
Egyik szélről kezdjük a lövéssorozatot, és min-
den poszton külön jelöljük meg a lövésformát. 
(Például J2-ből beugrással, J2-ből felugrással, 
középről kitámasztásból stb.)
A tanulók egymás mögött állnak fel oszlopban 
a két kapunál. Labdavezetésből és kapott lab-
dával hajtják végre a sorozatlövést kapusnak, 
vagy a kapuban elhelyezett céltárgyra, illetve 
a kapu meghatározott részére.

Az átadásokat ne íveljék 
a tanulók, és a labdát ne 
üssék, hanem dobják a tár-
suknak.

A meghatározott poszton a kaputól 12-14 m-re 
állnak fel a tanulók egymás mögött.

A lövéseket labdaleütés után és feladótól vissza-
kapott labdával hajtsák végre.

 
A felugrásos lövés technikai végrehajtásánál 
fokozottan figyeljünk a lendítőláb és lövőkar 
munkájára.
A technikai hibák javításánál az átadások-
nál ismertetett gyakorlatokat felhasználhat-
juk. 

Minden tanuló lőjön a kijelölt helyekről. A leg-
kritikusabb hibákat folyamatosan javítsuk. 
Figyeljünk az optimális lövőtávolságra, illetve 
a beugrásos lövésnél az elrugaszkodás irányára 
(előre-befelé).
Szélről és beállóból való lövéseknél a vonalhi-
bákra folyamatosan hívjuk fel a figyelmet.
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Sáncolás
•  Az eddig ismertetett kidobójátékokat alkal-

mazzuk szabálymódosítással.
Például fogyasztó szétszórtan, tűzharc. Nem 
számít érvényes találatnak, ha a játékos kézzel 
hárítja (sáncolja) a labdát.

A sáncolás oktatásánál nem kell az első lépés-
ben a technika tökéletesítésére törekedni. Elsőd-
leges cél a félelem leküzdése.
A tónusos kartartásra és a nyitott szemmel való 
sáncolásra hívjuk fel a tanulók figyelmét.
 

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

A csapatmunka előkészítése
Védekezz és gyűjts!
A röplabdapálya egyik harmadában egy svéd-
szekrény tetején elhelyezünk 3 medicinlabdát. 
A kapuelőtér vonalán belül pedig egy kosár-
ba hajszalabdákat teszünk. A szekrény előtt 1 
védőjátékos (kapus) helyezkedik el. A támadó 
játékosok (4-5 fő) 1 labdával a röplabdapálya 
harmadát jelölő vonalakon kívül vannak. A tá-
madó csapat feladata, hogy ügyes helyezkedés 
és labdaátadások után a 3 medicinlabdát lelőjék 
a zsámolyról.
A védő játékos, ha elfogja a labdát, vagy saját 
területén belül megszerzi azt, amilyen messzire 
tudja, eldobja.
Ez alatt az idő alatt a kosárban elhelyezett 
labdákból elhozhat egyet, amivel 5 mp időt 
nyerhet.
A játék megkezdésétől mérjük az időt addig, 
míg a 3 medicinlabda földre nem került. A vé-
dőjátékos összidejéhez a gyűjtött labdák szá-
mától függően 5-5 mp-et adunk hozzá. Győz 
az a védőjátékos (kapus), aki a leghosszabb 
ideig tudta védeni a medicinlabdákat a „szerzett 
idővel” együtt.

1:1 elleni játék
Mint cselezés oktatásánál.
 
1:1 elleni játék egész pályán palánkra dobással
A pálya közepén elhelyezett labdától kb. 
3-3 m-re állnak fel a tanulók párban, egymással 
szemben. A tanár sípjelére indulnak a labdáért. 
A párból aki megszerezte, támadó lesz, társa pe-
dig a védő. Cél, hogy labdaszerzéssel a védekező 

Módszertani javaslatok

A pályán több játékterületet is kialakíthatunk, 
de ügyeljünk arra, hogy a védő által eldobott 
labda balesetveszélyt ne okozhasson.
Több támadójátékos esetén 2 kapust is játszat-
hatunk. Ebben az esetben is a labdát eldobó 
védő mehet csak hajszalabdát gyűjteni. 

Az aktív védekezésre hívjuk fel a figyelmet!

A játékot egész pályán egy időben játsszák 
a párok (létszámtól függően). A testnevelő tanár 
minden párnál nem tudja megítélni a szabály-
talanságot. Hívjuk fel a tanulók figyelmét a be-
csületes játékra, szabálytalanság esetén adják át 
a támadás jogát társuknak. (A pálya méretétől 
függően a kétszer indulást megengedhetjük.)

Taktikai képzés
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társ mellett elvezesse a labdát, és úgy dobja fel 
a kosárpalánkra, hogy a visszapattanó labdát el 
tudja fogni. Így 1 pontot szerez. Eredményes 
pontszerzés után a labda nála marad, és a közép-
vonalról ismét megkísérelheti a pontszerzést.
Ha elveszíti a labdát, vagy eredménytelen a do-
bás, ő lesz a védő, saját térfelére fut, a védő 
pedig támadó lesz, és a félpályáról indulva ő 
próbál eredményesen játszani.
Győz az a tanuló, aki először eléri a 3 pon-
tot. 
1:1 elleni játék rajtolási feladatokkal
A párok a büntetővonalnál felállnak egymás 
mellett, arccal a szemben lévő kapu felé for-
dulva (tekintet előrenéz). A mögöttük álló tanár 
előredobja a labdát, erre indulnak a tanulók. Aki 
megszerzi, támadó lesz, társa pedig védekezik.
•  Ugyanaz a feladat különböző kiindulási hely-

zetekből (guggolás, térdelés, térdelőtámasz, 
fekvés stb.).

2:1 elleni játék
Két támadó áll fel a kapu elé, a középkörben 
pedig egy védő helyezkedik el. A kapus kijátsz-
sza a labdát az egyik támadónak, akik átadások-
kal futnak fel az ellentétes kapuig, és tetszőle-
ges módon kapura lőnek. A középen elhelyez-
kedő védő megpróbálja megszerezni a támadók 
labdáját vagy megzavarni, így technikai hibára 
kényszeríteni.
•  Mint előző feladat, nemcsak középen, hanem 

a 9-es környékén is védekezik egy tanu-
ló. 

2:1 elleni támadás a kapuelőtér előtt
Felállás mint cselezésnél „segítő feladóval”.
A meghatározott zónán belül az egy védővel 
szemben mindkét támadó aktívan vesz részt 
a támadásban, a védő pedig megpróbálja meg-
akadályozni a kapura lövést. 

2:2 elleni játék
•  Mint 1:1 elleni játék indulási feladattal, azzal 

a különbséggel, hogy két pár indul. A párok 
közül aki megszerzi a labdát, támadó, a másik 
két játékos védő lesz.

A feladatokat az érkező inger változtatásával 
tehetjük színesebbé. (Például indulás labda-
pattintással, rajtjelre indulás, majd labdadobás 
stb.) 

A támadó játékosok figyelmét a labdaeladás 
elkerülésére hívjuk fel. Pontos, lőtt, pattintott 
átadásokat kérjünk elsősorban.
Folyamatosan nehezítsük a feladatot azzal, hogy 
csak 1 labdaleütést lehet tenni, majd pedig a lab-
da leütése nélkül kell végigvezetni a támadást.

A támadó játékosok aktív rátöréssel kényszerít-
sék hibázásra a védőt.
Megköthetjük, hogy csak
• betörésből lehet gólt elérni,
• labdaleütés nélkül támadhatnak,
• csel után lehet befejezni az akciót.
 
A támadó és védő pár összmunkájára hívjuk fel 
a tanulók figyelmét.
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2:2 elleni játék palánkra dobással 
A játék megegyezik az 1:1-nél ismertetett sza-
bályokkal.
Változat: A palánkra dobott labda megszerzését 
a támadó társ is megteheti, így is pont szerezhető.

2:2 elleni játék a kapuelőtér előtt 
A pálya kapuelőtér előtti területét 3 részre 
(sávra) osztjuk. Két támadó áll fel két védővel 
szemben, és próbál eredményesen kapura törni.
A védők a területvédekezés alapelvei szerint 
igyekeznek a támadás eredményes befejezését 
meghiúsítani.
A támadó játékosok tetszőlegesen alakíthatják 
ki a helyzeteket, és tetszőleges lövésformával 
fejezhetik be.
• Csak labdaleütés nélkül játszhatnak.
• Csak átlövéssel fejezhetnek be. 
• Csak betörésből lehet gólt lőni.
• Helycsere után lehet befejezni a táma-
dást. 
3:2 elleni játék
• Mint 2:1 elleni játéknál.
 
Csapattaktikai feladatok (védőtől való elszaka-
dás, üres helyre helyezkedés, helyezkedés a vé-
delemben, védővonalon történő helyezkedés).
Kapitánylabda
Zsámolylabda
Szekrénykézilabda
Két csapat játssza. A kosárlabdapálya büntető-
területén a körben egy-egy szekrényt helyezünk 
el. A szekrényre minden irányból lehet célozni 
és találatot elérni. A körvonalon belül 1 kapus 
próbálja védeni a szekrényt. Győz az a csapat, 
amelyik a játékidő alatt több találatot ér el.
Változatok:
•  Csak labdaleütés nélkül lehet játszani; a fel-

ugrásból elért találat 2 pontot jelent, a szek-
rény tetején elhelyezett medicinlabdát kell 
eltalálni; a védők emberfogással védekeznek.

Kézilabdajáték fejeléssel
Gólt csak fejeléssel lehet elérni társtól kapott 
labdával. A védő és támadó játékosok a kapu-
előtér vonalán belül is tartózkodhatnak.

A kétszer indulást itt nem engedhetjük 
meg. 

A védő játékosok összmunkájára hívjuk fel a fi-
gyelmet (kilépés, mögébiztosítás, összezárás, 
váltás).
A támadók feladatait határozzuk meg. 
A befejezés üres kapura tetszőleges helyre vagy 
céltárgyra történik. 
 

Egyenlő játékerőt képviselő csapatokat jelöl-
jünk ki.
A játékoknál a kézilabdázás szabályait alkal-
mazzuk (lépésszabály, 3 mp stb.). 

Üres helyre helyezkedésre és gyors labdaátadá-
sokra hívjuk fel a tanulók figyelmét.
Szabályismeret bővítése. Szabaddobás, büntető-
dobás, csere szabálya, középkezdés. 
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Vonalkézilabda
Pontot szerez az a csapat, amelyik az ellenfél 
kapuelőterébe helyezi a labdát. A játék szabályai: 
A támadó csapat a kézilabdázás szabályainak be-
tartása mellett igyekszik elérni az ellenfél kapuelő-
terét és a kapuelőtér vonalán belül letenni a labdát. 
Amennyiben ezt a kézilabdázás, valamint az adott 
játék speciális szabályai mellett eredményesen 
végrehajtotta, pontot szerez a csapat. A védekező 
csapat megszerzi a támadás jogát, ha a támadó 
csapat szabálytalanságot követ el, vagy ha a labdát 
birtokló tanulót sikerül megérinteni. A védeke-
ző csapat onnét indítja a támadásvezetést, ahol 
megérintette ellenfelét, ahol a szabálytalanság 
bekövetkezett, illetve pontszerzés esetén közép-
kezdésszerűen hozzák játékba a labdát. 
 
Kézilabdajáték emberfogással
• Egészpályás emberfogás.
• Félpályás emberfogás.
•  Kapuelőtér előtti (10-12 m-en veszik át a vé-

dők a támadókat) emberfogás.

Kézilabdajáték területvédekezéssel 
A védők 6:0-ás területvédekezést alkalmaznak. 
A támadók 1 beállóval játszanak.
• Megkötés nélküli ötletjátékkal.
• Csak átadás után lehet kapura lőni.
• Labdavezetés tilos!
• Csak helycsere után lőhetnek kapura.
• Indításból szerzett gól 2 pontot ér.

A pálya meghatározott részén minden védő ve-
gye át emberét, és elszakadás esetén is kísérelje 
meg utolérni, akadályozni.
A támadóktól a tanult technikai elemek alkal-
mazásával a védőtől való elszakadást, gólhely-
zet megteremtését kérjük. 

A védekező játékosok együttes munkájára 
hívjuk fel a figyelmet. A támadóknál a kapura 
történő dinamikus rátörést (rámozgást) és visz-
szahelyezkedést kérjük. 

(8. osztály)
Technikai elemek oktatása

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Labda nélküli elemek 
Vonalfogó
Buzogányfogó
Fogó párokban
Balatoni halász
Keresztező fogó

Módszertani javaslatok

A lábmunka fejlesztésén túl a fogójátékok 
az óra bemelegítő részében is jól felhasználha-
tóak.

Biztassuk a tanulókat, hogy társaiknak minél 
többször segítsenek a menekülésben, igyekez-
zenek a keresztbe futást megkísérelni.
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Labdás és labda nélküli technikai elemek
Lovas fogó 
Labdás és labda nélküli technikai elemek.
Védőjáték
Felállnak a támadók a 6-os vonalán 1–1 labdá-
val, a védekező játékosok a félpályán. A védeke-
ző csapat tagjait számozással látjuk el. 
A támadó csapat tagjai a 6-os vonalától indulnak 
labdavezetéssel egymás után úgy, hogy a követ-
kező játékos megvárja, míg az előtte induló társa 
átlépi a felezővonalat.
A védekező csapatból annak a tanulónak kell 
a félpályát átlépő támadót megakadályozni, aki-
nek a számát a tanár bekiáltja.
Minden sorozat után szerepcserét hajtunk végre.
Győz az a csapat, amelyik egy sorozatból több 
gólt ér el.

Kígyókidobó
A játékosok fele egy kört alkot, a másik fele 
kézfogással „kígyót” képez, és a körben helyez-
kednek el. A kígyó első játékosa a „fej”, az utol-
só a kígyó „farka”. A külső körben elhelyezkedő 
csapat a kígyó „farkát” próbálja eltalálni, miköz-
ben az egész kígyó mozog. Az eltalált játékos 
a sor elejére áll, és ő lesz a feje.
Szerepcsere, ha a kígyó minden tagját eltalálták.
Győz az a csapat, amelyiknek rövidebb idő alatt 
sikerült befejezni a versenyt, azaz kevesebb idő 
alatt dobta ki a kígyó tagjait. 

Fogójáték
Labda a ház
Kijelölünk egy fogót, és a menekülőknek a lét-
számtól függően 2-3 kézilabdát adunk.
Jelre indul a játék, a fogó csak a labda nélküli 
menekülőt foghatja meg. Ha menekülés közben 
a játékos labdát kap, már nem lehet megfogni.
Fog a labdás pár
Kijelölünk egy labdás párt, aki labdaátadásokkal 
(leütés nélkül!) haladva próbálja meg megfogni 
a menekülő tanulókat. A kézilabdázás lépés-
szabályának betartása mellett a labdát birtokló 
tanuló érintheti meg a menekülőt. Sikeres érintés 
esetén a labdás emberrel helyet cserél a megérin-
tett játékos.

Közel azonos súlyú gyerekek alkossanak páro-
kat. A ló és lovas szerepcseréjére gyakran kerül-
jön sor. 
A védőjátékosok csak szabályos körülmények 
között akadályozhatják meg a támadót.
Szabálytalan védekezés esetén a támadó kap 
pontot. 
Amennyiben a támadó technikai hibát vét, már 
nem fejezheti be a támadást, illetve az nem ér-
tékelhető.

A feladat egyszerűsítése érdekében először 
megköthetjük, hogy a támadók csak a mellet-
tük lévő társnak adhatják a labdát. (A kígyó 
így könnyebben tud védekezni, a dobó csapatot 
gyors átadásra ösztönzi.)
Majd szabadon lehet átadni a labdát.
A támadók felmérik, me-
lyik társuk van a célzás-
hoz legjobb helyzetben, 
a védekező kígyót gyors 
mozgásra, gyakori irány-
változtatásra ösztönzi.

Létszámtól függően több fogóval és több lab-
dával is játszhatjuk a játékot. Igyekezzenek 
a tanulók a menekülő társuknak segíteni, labdát 
adni.

A fogók cselezésekkel is próbáljanak eredmé-
nyesek lenni.

Először egy fogópárt jelölünk ki, és a menekü-
lőknek kisebb játékteret biztosítunk.
A szabályok megértése után több fogópárral, 
nagyobb játékterületen játszhatunk. 
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Változat: A labdás játékos érintéssel és kidobás-
sal is eredményes lehet. 

Célzás 
Kidobójáték futófeladattal
Két csapatot választunk.
A csapatok az egymással szembeni térfélen 
helyezkednek el. A két térfélen a felezővonaltól 
3-4 m-re még egy vonalat jelölünk ki. A labdát 
birtokló csapat csak akkor ér el érvényes talála-
tot, ha a csapat minden tagja a kijelölt zónán be-
lül tartózkodik (félpálya és az attól 3-4 m-re lévő 
vonal között) a dobás pillanatában. Az ellenfél 
térfelére átkerült labdával ők támadnak, és az 
eddig támadó csapat védekezik. Az érvényes 
találatokat számoljuk. Győz az a csapat, amely 
a játékidő alatt több találatot ért el. 
Páros kidobó
A játékosok párokat alkotnak, az egyikük világos, 
a másik tanuló sötét színű mezt visel. A világos 
mezes tanuló csak világos színű társát dobhatja 
ki, a sötét mezes pedig csak a sötétet. A labdás pár 
gyors átadásokkal próbál a kidobáshoz jó helyze-
tet teremteni, míg a menekülők a labdát birtokló 
tanulóhoz igazodva próbálják egymást védeni. 
Például ha a labda a világos mezes tanulónál van, 
akkor a veszélyeztetett párnál a sötét mezes ta-
nuló a társa elé áll, és így védi a találattól. Találat 
esetén a pár kiesik a játékból. Az eldobott labdát 
bármelyik játékos megszerezheti, és párjával ők 
próbálnak eredményesen eltalálni valakit.
 
Átadások
Az előző évfolyamoknál ismertetettek szerint 
álló helyben és mozgás közben. 
•  A két alapvonalon egymással szemben állnak 

fel a párok 1 labdával. A labdás tanuló labda-
vezetéssel halad a félpályáig, innen adja át 
a labdát társának. Átadás után hátrafelé futással 
indul vissza a kiindulóhelyre. Társa a labda-
átvétel után rögtön megkezdi a labdavezetést. 
A pároknak az előre- és hátrafelé mozgást 
dinamikusan kell végrehajtani, törekedni kell 
arra, hogy mire a labdát vezető játékos a kö-
zépvonalhoz ér, a hátrafelé futást végző tanuló 
érkezzen vissza a helyére.

Egyenlő játékerőt képviselő csapatot választunk. 
A játékvezető fő feladata, hogy a támadó játéko-
sok vonalon való átfutását a dobás pillanatában 
jól ítélje meg. A védekező csapat tagjai a térfelü-
kön bárhol tartózkodhatnak.

 
A játékszabályokat pontosan ismertessük a ta-
nulókkal, majd két pár segítségével mutassuk be 
a feladatot, hogy a játék menetéről érthető kép 
alakuljon ki. 
A későbbiek során, ha a gyerekek már jól he-
lyezkednek, értik a játék lényegét, két labdával 
is megpróbálhatjuk a játékot.

 

Minden alkalommal először közeli, majd fokoza-
tosan távolabbi átadásokat végeztessünk. 
Az alapvonaltól való indulást a tanulók képessé-
gei és a pálya hosszától függően változtathatjuk 
(közelíthetünk). Fő szempont a távolság kijelö-
lésénél, hogy a megadott helyről tudják társuk 
kezébe dobni a labdát a tanulók.
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•  A párok a terem hosszában a félpályától 
2 m-re állnak fel egymással szemben 1 labdá-
val. Folyamatos labdaátadást végeznek úgy, 
hogy minden átadás után 1 lépéssel távolabb 
lépnek társuktól. Addig adogatnak folyama-
tosan, amíg a labdát pontosan át tudják adni 
párjuknak. Győz az a pár, amelyik legtávo-
labbra jutott hibázás nélkül.

 
•  Páronként 1 labdával állnak fel a tanulók 

szétszórtan a pálya egész területén. A tanár 
sípjelére a labdás ember a talajra helyezi 
a labdát, és gyors megindulással tetszőleges 
irányba fut el. A labda nélküli társ felveszi 
a labdát, és az induló játékosnak játssza 
tovább. Az átvétel helyén gyorsan leteszi 
a labdát, és ismét indul. A folyamatos indítás 
és indulás addig tart, míg a tanár nem jelzi 
a szerepcserét.

 
Indítások, indulások kapura lövéssel
•  A kapuelőtéri vonal előtt középen helyez-

kedik el mindkét oldalon egy indító játékos. 
Minkét kapuban kapus áll. A többi játékos bal 
szélen egy-egy labdával. Az indító játékosnak 
bejátsszák a labdát, és indulnak. Az induló já-
tékos félpályán túlra indító átadást hajt végre, 
az induló játékos labdavezetés után kapura lő. 
Az ellenoldalról ismét ugyanez a feladat visz-
szafelé. Két sorozat után jobb szélről történik 
az indulás.

•  Mint előző gyakorlat, csak félpályán túl egy 
védő helyezkedik el, aki zavarja az induló já-
tékost egy meghatározott sávon belül.

•  Páros indulás. Az induló játékosok J2 és  B2-
ből indulnak. Az indító játékos átadása után 
labdaleütés nélküli átadásokkal haladnak, 
és kapura lövéssel fejeznek be. Befejezés után 
visszafutnak az indulóhelyre.

A pároknál hibás átadásnak számítsuk azt is, ha 
az átadó társ pontosan mérte fel a távolságot, 
és a társa hibázott labdaátvételkor.

 

A gyakorlatot először 1 párral mutattassuk be, 
majd ezután kezdje meg az osztály a végrehaj-
tást. Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy 
a feladat során egymásra is figyelniük kell (ne 
ütközzenek össze).

Az indító játékos helyből kilépéssel adja a társá-
nak a labdát. Az induló játékosok a félpálya előtt 
már figyeljenek a labdára. Lehetőleg közvetlenül 
vegyék át a labdát, ne engedjék lepattanni. 
A pontatlan átadásokat próbálják befutni, azaz 
megszerezni a labdát.

A zavaró játékos mellett tudja elvezetni a labdát. 
(A helyzettől függően cselezéssel, elfutással.) 
Mindig a védőtől távolabbi kézzel vezesse a lab-
dát.
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•  Mint előző gyakorlat az ellentétes oldalon 
zavaró védővel. 

Talajról történő kapura lövés gyakorlása, 
lövőerő-fejlesztés
Ki a labdát a kosárból!
A pálya közepén egy nagy kosárban (szekrény 
tetejében) labdákat helyezünk el. Kijelölünk 
egy tanulót, aki a labdákat egykezes felső do-
bással tetszőleges irányba, egyesével kivéve 
a kosárból, lehetőleg minél távolabb eldobja. 
A többi tanuló feladata, hogy az eldobott labdá-
kat gyorsan összeszedje és a kosárba visszate-
gye anélkül, hogy a dobó játékost akadályozná. 
Győz az a tanuló, aki a legrövidebb idő alatt 
kiüríti a kosarat.
Amennyiben túl nagy tér (például sportcsarnok) 
áll rendelkezésünkre, akkor a dobás irányát ha-
tározzuk meg (például csak kapura irányulhat).

Felugrásos kapura lövés
Labdák a padon
A pályát hosszában 2 részre osztjuk. Két csapat 
a pálya egyik térfelén helyezkedik el. Az el-
lentétes oldalon két padot helyezünk el a csa-
patokkal szemben, amelyekre medicinlabdákat 
teszünk.
A pálya közepén röplabdahálót állítunk fel.
Minden tanulónál 1–1 labda van, amellyel a ta-
nár jelzésére felugrásos lövéssel a háló felett 
megkísérli a padról lelőni a medicinlabdát. 
Melyik csapat tud 1 sorozatból több medicin-
labdát lelőni a padról?

Változat: 
Melyik csapat tudja rövidebb idő alatt az összes 
medicinlabdát lelőni a padról. Ennél a változat-
nál minden játékos a saját labdáját összeszedi 
anélkül, hogy zavarná társát vagy a másik csa-
pat tagjait. 

Jól válasszák meg az átadási formát (lőtt, pattin-
tott, ívelt), ütem és ritmusváltással is próbálják 
a zavarót kijátszani.
 
A játék alatt a tanár a meghatározott dobásmód 
betartatására figyeljen, valamint arra, hogy 
a labdát szedő tanulók ne akadályozzák a dobó 
munkáját. Elegendő labda és nagy létszám 
esetén a labdák eldobását párokban is végeztet-
hetjük.

 

A röplabdaháló magasságát a tanulók képessé-
geinek megfelelően válasszuk meg.
Amennyiben túl kicsi a terem 2 pad elhelye-
zéséhez, akkor a csapatok egymás után végzik 
a feladatot.
Ha a játék változatát alkalmazzuk, mérjük 
a labdák lelövéséhez szükséges időt. A röp-
labdahálót kifeszített kötéllel (zsinórral) is he-
lyettesíthetjük.
A játékosok a kézilabdázás szabályainak betar-
tásával a háló előtt tetszőleges helyről történő 
felugrással céloznak (labdavezetés, lépéssza-
bály!).
•  A játékot megkötésekkel (például labdaleütés 

tilos), illetve könnyítéssel is játszathatjuk.  
Például zsámolyról történő felugrással.
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Légi dobás
Páros gyakorlatok
•  Egymástól kb. 3 m-re helyezkednek el a ta-

nulók. Az egyik a feladó, aki kétkezes felső 
átadással a társa feje fölé játssza a labdát, aki 
páros lábról felugrással a levegőben megpró-
bálja szintén két kézzel visszaadni a labdát. 

Szerepcserével.

•  Mindkét játékos felugrás közben a levegőben 
adja társának a labdát.

•  A kapuelőtér előtt állnak fel a játékosok egy-
egy labdával. A tanár a dobókéz felőli oldalról 
a kör felé játssza a labdát, amelyet a tanulók 
megpróbálnak légi dobással kapura lőni.

•  A dobókézzel ellentétes oldalról sarokból in-
dulva szélről feladott labda (kör fölé játszott) 
kapura lövése légi dobással.

Ejtés
A tanulók páronként 1 labdával, egymással 
szemben helyezkednek el. Folyamatos átadást 
végeznek ívelt átadással.
• Mint előző feladat felugrással.
•  Középről, majd szélről előre helyezkedő ka-

pusnak kapura lövés ejtéssel. 

Bedőléses kapura lövés előkészítése
Labda nélküli gyakorlatok
•  Guggolásból járás előre kézen mellső fekvő-

támaszon át hason fekvésig, majd vissza 
kiinduló helyzetbe.

•  Térdelésből dőlés előre mellső fekvőtáma-
szon át hason fekvésig. 

•  Mint előző gyakorlat lövésimitálással. Lövő-
kéz kis ütemkülönbséggel fog talajt.

•  Mint előző gyakorlat, csak guggolásból in-
dítva.

•  Mint előző gyakorlat állásból indítva. Kis ter-
peszállásból indul a tanuló, és mély térdhajlítás-
sal (súlypontsüllyesztéssel) indítja a bedőlést.

Az átadásoknál hívjuk fel a tanulók figyelmét, 
hogy ne íveljék a labdát. 
Igyekezzenek a megfelelő 
magasságú átadást fo-
lyamatosan tartani, és az 
átadáshoz jó ütemben 
ugorjanak fel.

Az átadásokat egy- és kétkezes labdakezeléssel 
egyaránt végrehajthatják a tanulók.

A kapura lövéseket 
légi dobással ügyes-
ségfejlesztő gyakorlat-
ként kezeljük.

Az ívelt átadásnál az egykezes felső átadásból 
indított „ívelést” kérjük. 

A lövőmozgás elindításával próbálják az ejtést 
végrehajtani. 

A bedőlés oktatásánál a fokozatosság elvét fel-
tétlenül tartsuk be.
A félelemérzés leküzdése érdekében kezdetben 
tornaszőnyeget is használhatunk.
Elsődleges szempont a tompítás jó végrehajtása, 
a balesetek megelőzése érdekében. Amennyi-
ben a bedőléses lövést különböző pozíciókból 
végeztetjük, a dobókéz felé történő kigurulást 
is kapcsoljuk a feladathoz.
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Labdás gyakorlatok
•  Páronként 4-6 m-re állnak fel a tanulók egy-

mással szemben 1 labdával. A labda nélküli 
gyakorlatoknál ismertetett feladatokat végzik 
átadással társnak. A térdelésből történő bedő-
léssel kezdjük az átadásokat.

A terpeszállásból történő átadás után harántter-
peszből induljanak a tanulók. 
• Büntetődobás bedőléssel. 

Bevetődések, tompítások
Labda nélkül egyénileg végzik a tanulók a fel-
adatokat. Egy sávot jelölünk ki, amelyet át kell 
ugrani a tanulóknak.
•  Ugróláb felé elrugaszkodás, lövésimitálás, ér-

kezés ugrólábra, majd kéztámaszon át oldalsó 
fekvőtámasz, hason fekvésbe érkezés, hosszten-
gely körüli fordulattal folytassák a tompítást.

•  Ugrólábbal ellentétes oldalra elrugaszkodás, 
lövésimitálás, érkezés ugrólábra, majd lendítő-
lábbal belépés az ugróláb mögé, innen ülésben 
csúszással tompítás, esetleg hátrabukfenccel 
(judobukfencszerűen) fejezzük be a tompítást. 
(A lendítőláb hátralépését csak a kezdeti sza-
kaszban követeljük meg).

Lövésnél is használhatjuk kezdetben a szőnyeget 

A bevetődés oktatásánál szintén használhatunk 
szőnyeget. Legfontosabb feladat, hogy a len-
dületből végrehajtott lövés utáni talajra érkezés 
biztonságos és balesetmentes legyen.
A játék hevében bekövetkező esések közben 
is jól hasznosíthatják a tanulók a technikai tu-
dásukat.
Nem a bevetődéses lövés technikájának tökéle-
tes kialakítása, hanem a balesetek megelőzése 
az elsődleges szempont a technika megismerte-
tése során.

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Rögbi kézilabda
•  Kézzel, lábbal, fejjel továbbíthatják a labdát, át-

ölelhetik egymás derekát, harcolhatnak a labdá-
ért (gáncsolás, visszarántás tilos!). Célja a labda 
alapvonalon túlra vagy kapura juttatása (vitele).

• Sikeres kísérlet 1 pontot ér. 
• Labdavezetés, helyezkedés.

Labdavezetéses rögbi
•  Az ellenfél kapuja felé a labdát csak vezetni 

lehet. Átadást csak hátrafelé lehet végezni. Cél 
a labdát az ellenfél gólvonala mögé vezetni. 

Kombinált játék
•  Egyik térfélen kézilabdázás szabályai szerint 

zsámolyra lövéssel folyik a játék, míg a másik 
térfélen a labdarúgás szabályai a mérvadóak.  

Módszertani javaslatok

A durva szabálytalanságot nem engedjük meg. 
A taktikus helyezkedésre, gyors játékra ösztö-
nözzük a tanulókat. 

A hátrapasszolási megkötés miatt az ügyes lab-
davezetésre, a labda nélküli támadók üres helyre 
helyezkedésére hívjuk fel a figyelmet. 

Egyenlő létszámú csapatok szervezése.
A játékvezető az eltérő labdakezelést és szabá-
lyokat kell, hogy nagyon figyelje (például kézi-
labda és kosárlabda lépésszabályai). 

Taktikai képzés 
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Itt zsámolyra rúgással (fejeléssel) lehet gólt 
szerezni.
Meghatározott idő után térfélcserével folytat-
juk a játékot.

•  Mint előző játék, csak a kézilabdázás és kosár-
labdázás szabályainak betartásával (kosaras 
térfélen kosárra dobással befejezve). 

Felfutás támadásban 
3 csapatos kézilabda
3 csapatot alakítunk – „A” csapat támad, „B” 
csapat védekezik, „C” csapat az ellenkező olda-
lon a kapuelőtér vonala előtt áll fel.
„A” csapat támadásának befejezése után „B” 
csapat lesz a támadó, akik gyors lerohanásszerű 
felfutással viszik az ellenfél kapuja felé a labdát, 
ahol a „C” csapat védekezik. Felfutás után rende-
zett védelem elleni támadással történik a kapura 
lövés.
„B” csapat támadásával egy időben az „A” csa-
pat elfoglalja helyét a védekezésben.
„B” csapat támadásvezetésének befejezésekor 
a „C” csapat indul fel támadni.
Variációk:
•  A védők félpályánál emberfogással védekeznek.
•  A védők kapuelőtér előtti emberfogással vé-

dekeznek (10-13 m-en veszik át a támadókat 
emberfogással).

 
Kézilabdajáték vészkapussal
Két 6-6 főből álló csapatot választunk. A csapa-
toknál állandó kapus nincs. Aki elsőként érkezik 
vissza a védekezésbe, az áll be a kapuba.
A támadó csapatnak csak akkor lehet gólt elérni, 
ha mindenki átért az ellenfél térfelére. 

Kézilabdajáték kiemelt befejezési feladatokkal 
és megkötésekkel
Két csapatot alakítunk.
A támadásnál egy beállóval, a védekezésben 
egysoros területvédekezéssel játszunk.
• Kézilabdajáték labdaleütés nélkül.

A támadó csapat gyors labdajáratással, húzással 
és helycserékkel próbáljon helyzetet teremteni. 
A védekező csapattól támadó szellemű véde-
kezést kérjünk, illetve a támadó csapat lövése 
után gyors indulást pontos és gyors átadásokkal. 
Ez elsődleges szempont.

 
Azonos létszám esetén, vészkapus játéknál a tá-
madásnál emberfölény, a védőknél emberhátrány 
alakul ki.
A támadók feladata, hogy játék közben igyekez-
zenek tiszta gólhelyzetet kialakítani, kidolgozat-
lan helyzetekben ne lőjék el a labdát. 
Védekezőktől az egysoros területvédelem mellett 
a támadás súlypontja felé való mozgást, az átlö-
vőkre való kilépéssel és gyors visszarendeződés-
sel kérjünk. 

A támadójáték megkötéseit, illetve kiemelt „érté-
kes” lövésformáit mindig a tanulók tudásától, illetve 
hiányosságaik függvényében választjuk meg. (Pél-
dául ami 2 pontot ér, azt valószínűleg nagyobb 
százalékkal fogják megkísérelni, azaz többet fog-
ják játékszituációban alkalmazni a csapatok.)
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•  Ötletjáték – felugrásból elért gól 2 pontot 
jelent.

• Szélről lőtt gól 2 találatot jelent.
• Gyors indításból lőtt gól duplán számít.
•  Kapus nélküli játék, csak a kapufára lőtt labda 

jelent találatot stb. 

5:1-es területvédelem, támadójáték 5:1-es véde-
kezés ellen 
Mindkét csapat 5:1-es területvédekezéssel véde-
kezik. A támadó csapat fő feladata az eredményes 
befejezés, a labda eladásának elkerülése, a zavaró 
játékos kijátszása, halászások elkerülése.
Védekező játékosok elsősorban a falban történő 
összezárásra, betörések elkerülésére, egymás se-
gítésére, a zavaró társ mögötti területbiztosításra 
és számolásra kell, hogy koncentráljanak. Az elöl 
helyezkedő védő a folyamatos támadásszövést 
akadályozza, és próbáljon labdát szerezni.

A játék során a szabályok teljes körű betartását 
próbáljuk elérni. Figyeljünk a szabálytalan cse-
rékre is.
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Labdarúgás

„Mert kell egy csapat!” 

Hazánkban a labdarúgás a legnépszerűbb labdajáték. Lehetnek bármilyen botrányok, 
szerepelhetnek bármennyire is esélytelenül válogatott focistáink, illetve klubcsapataink 
a nemzetközi porondon, a „foci” szónak mégis varázsa van. A felnőtteknek ez a szó minden 
valószínűség szerint a sportjáték legendás múltja mellett fiatalságuk aktív sportélményét is 
eszébe juttatja. A mai gyerekek is keresik a példaképet a focisták között, és ha idehaza nem 
találnak „hőst”, a média révén egész évben csodálhatják a nemzetközi sztárokat. Ez is hozzá-
járul ahhoz, hogy a gyerekek többsége minden lehetőséget megragad arra, hogy focizzon.

Az iskolai testnevelés és sport keretén belül biztosítani kell a tanulóknak a kötetlen 
játszadozást, a focizást. De ahhoz, hogy a labdarúgójáték valóban örömöt és élményt nyújt-
son, és a tanulók átélhessék e nagyszerű játék lényegét, szükség van a játékot alkotó tech-
nikai és taktikai elemek tervszerű és szakszerű oktatására. Tehát nem foci vagy labdarúgás, 
hanem foci és labdarúgás. 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a testnevelésórákon labdarúgóedzéseket tartunk. 
Az iskolai testnevelésnek ez nem lehet feladata. Véleményünk szerint minél több foci jelle-
gű képességfejlesztő gyakorlatot, testnevelési játékot kell beilleszteni az oktatási anyagba, 
illetve a különböző labdarúgójátékokba (kispályás foci, teremfutball, cserefoci stb.) ezáltal 
játékos jelleget kap a technikai és taktikai képzés.

A labdarúgás – bármennyire is teret hódít a gyengébb nem körében – alapvetően férfias 
sportág. Így van ez az iskolai testnevelésben is. De nem szabad a lányokat sem megfosztani 
a foci gyakorlásától, és számukra is lehetőséget kell biztosítani a játékban való részvételre. 
A kézikönyvben található tartalmi és technikai követelmények azonban elsősorban a fiúk 
számára készültek, így csak részleteiben valósítható meg a lányoknál.

A sportág jelentőségét nem lehet elégszer hangsúlyozni a tanórai és tanórán kívüli 
testnevelésben.

A labdarúgás az egészséges életmódra nevelésnek és a gyermekek pszichés terhelése 
ellensúlyozásának az egyik legalkalmasabb eszköze, mert szabad levegőn történő mozgást 
jelent.

Míg az alsó tagozatos testnevelésben elsősorban az alapvető motoros képességek 
fejlesztése és a játékélmény biztosítása a fő cél, a 10–14 éves korú tanulóknál a fizikai 
képességek további fejlesztése a technikai és taktikai képzéssel összhangban történik. Ter-
mészetesen ebben az életkorban is, az előképzettségre való tekintet nélkül, lehetőséget kell 
biztosítani a csak örömszerző, feszültségoldó, a játékot a játék öröméért végző focizásra. 
Bár a labdarúgásban a test-test elleni küzdelem dominál, mégis elsősorban játéknak kell te-
kinteni, és ekként is kell oktatni. 

Az eredményes játékhoz a technikai elemeket különböző variációkban, taktikai meg-
oldásokkal együtt kell alkalmazni. Az oktatás során is arra kell törekedni, hogy a technikai 
elemeket ne csak izolált körülmények között, hanem más elemekkel összekötve, az ellenfél 
zavaró közreműködésével – egyszóval mérkőzésszerűen – gyakoroltassuk tanítványainkkal. 
Így nevelhetünk ügyes és eredményes játékosokat, akik „látnak” a pályán, nemcsak lábbal, 
hanem „fejjel” is játszanak; folyamatosan változó körülmények között is az optimális meg-
oldásra törekszenek, és ezt gyorsan és pontosan tudják végrehajtani.
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Az oktatás logikai felépítése

1. Általános és speciális képességfejlesztő gyakorlatok
A kondicionális és koordinációs képességek fejlesztését a komplexitás elve határozza meg. 
Az oktatáshoz szükséges általános feltételeket már az előző korosztály testnevelésében 
meg kell(ene) alapozni. Sajnos a tanítói munkakör nem vállalhatja fel teljeskörűen ezt 
a feladatot, ebből a szempontból meghatározó a különböző focisulik, ISK-foglalkozások, 
tömegsportórák szerepe. Általánosságban a fizikai felkészültség megalapozása (erő, gyor-
saság, állóképesség) és a mozgáskoordináció fejlesztése a feladat.

A képességfejlesztő gyakorlatok megvalósításánál is kiemelt szerepe van a labdás 
feladatoknak, gyakorlatoknak. (Például ingafutás időre 20 m-es távon, a fordulópontoknál 
állított labda továbbítása társnak, amelyet a társ labdavezetéssel juttat vissza a kiinduló-
pontra.)

2. A technikai elemek oktatása, gyakorlása
A labdarúgásban szinte minden testrész képzésére szükség van. A labdajátékok közül egye-
dül a labdarúgás oktatása során kerül sor a lábbal való labdatovábbításra, a kézzel történő 
játékba hozásra (a kapusmunkát és a partdobást is gyakorolni kell), illetve a fejelésre is.

a)   A speciális jellegből adódóan a lábbal végrehajtott elemek alkotják a gyakorlatok 
döntő részét. Különböző rúgófelületek alkalmazása, labdahúzogatás, emelgetés, 
labdaátvétel (a láb más részével és testtel is), labdavezetés stb.

b)   Fejelés.
c)   Kapuskidobás, -kigurítás, védési technikák, oldalbedobás.
Kezdettől fogva a technikai elemek összekapcsolása és szituációs alkalmazása, gya-

korlása legyen a leghangsúlyosabb terület.

3. Taktikai gyakorlatok
a)    Egyéni elemek:
   A tudatos szerepvállalás kialakítása (akár a kapusfeladatoké is), alapvető poszt-

játék gyakorlása, támadásból védekezésbe való visszarendeződés, helyezkedés, 
védőtől való elszakadás szerepének kihangsúlyozása mind-mind fontos taktikai 
elem. Mint ahogy a technikai elemek gyakorlása, úgy ezeknek a feladatoknak 
a végeztetése sem válhat monotonná, fontos a szituációs, a játékszerű (akár al-
kalmazott testnevelési játékok is) végrehajtás.

b)    Csapatrész elemek:
   A szerepkörnek megfelelő feladatmegoldás gyakorlása „tiszta” körülmények kö-

zött és szituációs helyzetekben. A taktikai variációk alapszintű megismertetése 
és gyakorlása mellett lényeges szerepet kapjon a tudatos helyezkedés kialakítása!

c)    Csapatelemek:
   Az egykapus, kétkapus vagy egyéb játékok során, a feladathelyzetek közvetlen 

vagy meghatározott kikötésekkel (szabálymódosítás, érintésszám meghatározása 
stb.) való megoldásán legyen a hangsúly. A testnevelésórákon a taktikai képzés 
természetesen nem a fő feladat.

4. Játék
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A labdarúgás szabályai könnyen alakíthatók a speciális körülményekhez, illetve adottsá-
gokhoz. A csökkentett játéktér, kapuméret, a szabályok változtatása, a feladatmegkötések-
kel való játék (például kétudvaros, háromudvaros játék) mind alkalmazható valamilyen 
meghatározott cél, feladat elérésének érdekében.

Kihasználva a tanítványok érdeklődését, mindenképpen szükség van a pontos, kis- 
pályás szabályok szerinti osztályok közötti mérkőzések, házibajnokságok rendezésére; 
illetve diákolimpiai vagy egyéb szervezett keretek közötti bajnoki rendszerben történő 
versenyeztetésre.

A nagypályás, füvön történő képzésre csak kevés iskolában van lehetőség, így ez a te-
rület az egyesületi labdarúgás feladata.

A focit gólra játsszák, tehát minden alkalommal szükség van valamilyen „kapus”-
játék alkalmazására.

Az oktatásban alkalmazott módszerek

A labdajátékokra jellemző didaktikai feladatok közül a szemléltetés, illetve a szempont-
adás-hibajavítás tanári tevékenységformái emelhetők ki. A helyes mozgáskép kialakításá-
hoz szükség van a mintaszerű tanári bemutatásra (férfi testnevelő tanárnak ez valamivel 
könnyebb feladat), illetve a kiemelkedő képességű tanítvány bemutatására (a hölgy kollé-
gák legfontosabb segítői lehetnek). A hibajavítás módszerének elengedhetetlen velejárója 
az értékelés. A mind többféle visszajelzés (teljesítményértékelés, számszerűen mérhető 
teljesítménypróbák, egyes posztokon nyújtott eredményesség stb.) a gyakorlásnak új len-
dületet adhat, növelheti a gyengébb képességű tanulók sikerélményét is. A differenciálás 
szerepe a labdarúgás oktatásában is kiemelkedő. A változatosan variálható feladathelyze-
tek, könnyített vagy nehezített variációk alkalmazása az eltérő képességű és képzettségű 
tanulók fejlesztését segítheti elő. Jellemző tendencia ebben az életkorban, hogy egy-két 
kiemelkedő játéktudású gyerek „kisajátítja” a többiek játékát. Megfelelő szabályköny-
nyítésekkel, feladatmegkötésekkel elkerülhető, hogy az utoljára választott gyerekek 
csak kapusok vagy „beton”-hátvédek legyenek. Például cserefoci erősebb és gyengébb 
csapatösszeállításokkal, kapus nélküli játék; kapott vagy rúgott gólonként meghatározott 
sorrendű kapuscsere.

A technikai és taktikai elemek oktatása, a szituációknak megfelelően, a célszerűség 
figyelembevételével induktív és deduktív úton, az egész, illetve a rész módszerével is 
történhet.

Bármilyen módszert alkalmazva is a játékosságé és a labdáé legyen a központi szerep!

Alkalmazott munkaformák

Az alapvető technikai elemek (labdaemelgetés, -húzogatás, labdavezetés, kezdetben 
a rúgásfajták) gyakorlása alapvetően egyéni feladat. Optimális esetben minden gyerek 
bőrfocival gyakorolhatna, de kevés az olyan oktatási intézmény, ahol ennyi 5-ös vagy ki-
sebb méretű labda található. Szükség van a „lenézett” gumilabdás vagy más típusú labdás 
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gyakorlásra is. Sőt bizonyos kezdeti szakaszokban az ilyen labdák használata hatékonyabb, 
gyorsabb elsajátítási folyamatot eredményezhet.

Az átadási, fejelési technikai elemek gyakorlása párokban a legeredményesebb. Ugyan-
úgy szükséges és eredményes lehet azonos képességű és eltérő tudásszintű játékosok össze-
állítása is. Az ügyesebbek pontos labdatovábbítása, segítő együttműködése ösztönző lehet, 
míg az azonos képességűek gyorsabb, hatékonyabb tanulását segítheti elő az egészséges 
versenyszellemű, társ által biztosított ösztönzés.

A csoportos feladatok képezik a gyakorlás túlnyomó részét. Az összeállítást ugyanazok 
a szempontok vezérlik, mint a pároknál. Ugyanez vonatkozik a kétcsapatos játékokra is. 
Szükség van a jobb képességűek egymás elleni játékára, ezáltal nehezített körülmények is 
alkalmazhatók. Az egyező tudásszintű társaságoknál a sikerélmény, a játék örömének biz-
tosítása a fő cél. A vegyes összetétel előnye az egymástól való tanulás lehetősége, a feladat-
vállalás pontos körülírása, a szabálykönnyítések, -kikötések alkalmazása is lehet. Például 
érintésszámok megkötése, határvonalak közötti játék meghatározása (udvaros variációk), 
a cserefutball különböző variációinak alkalmazása.

Az általános lehetőségekhez igazodva a kézikönyv nem tárgyalja a nagypályás, füves 
területekhez kötődő gyakorlatokat, alapvetően a kispályás labdarúgás feladatanyagát, játék-
elemeit tartalmazza.

Ötletek és javaslatok a tantervi tartalmak feldolgozásához

Labdahúzogatás, görgetés
Oktatási célok: 
A tanulók labdaérzékének fejlesztése.
Az izomérzékelés fejlesztésével a labdabiztonság fokozása. 
Különböző feladathelyzetek megoldásával a téri tájékozódó képesség javítása.
A cselezés előkészítése.

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Módszertani javaslatok

1. Görgetés talppal előre, hátra
A tanuló talpával a labdát hátrahúzza úgy, hogy 
a cipő orrával állítja meg, vissza a sarokig gördíti.

Először kisebb terjedelemben és szemkontrollal 
végeztessük, lehetőleg mindkét lábbal azonos 
arányban. Később a saroktól előre egészen a csü-
dig húzzák a labdát.

2. Görgetés talppal körkörösen
A tanuló laza testhelyzetben belső és külső talp-
élig görgeti a labdát.

Kezdettől fogva a szem ellenőrzése nélkül végez-
tessük. Mindkét irányba indítva, egyre növekvő 
sebességet alkalmazzunk.

3. Görgetés jobb külsővel jobb belsőig, majd 
visszafelé
A láb külső része mellett a labda, folyamatos 
érintéssel labdagörgetés a láb belső részéig, majd 
ellenkezőleg.

Először a talajra lépjen le a lábával a tanuló 
a labda két oldalán, majd talajra érés nélkül. Ezt 
a gyakorlatot is mindkét lábbal egyenlő arányban 
végeztessük.
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4. Görgetés jobb külsővel jobb belsőig, majd bal 
külsővel bal belsőig
A kezdés megegyezik az előző gyakorlattal, de 
a jobb láb talajra támaszkodásával folytatódik, 
a bal láb ugyanazt a mozdulatot végzi.

A súlypont áthelyezésével végeztessük. Hiba, ha 
a labda nagy kiterjedéssel mozog.

5. Lassú futás háttal a menetiránynak, talppal 
labdahúzogatás hátra
A tanuló hátrafelé mozogva, saroktól talpközépig 
érintve a labdát végzi a hátrahúzást.

Először lépésben, váltogatott lábbal gyakoroltas-
suk. Végezhető egy lábon szökdeléssel is, folya-
matosan egyik láb görgető munkájával. Hiba, ha 
a labda túl messzire kerül a súlyponttól, ha a test 
hátradöntött.

6. Mint 5, párokban kézfogással
Az előző gyakorlattal megegyező a feladat, de 
a társak kézfogással haladnak hátrafelé, s közben 
egymásnak húzzák hátra a labdát.

Határozzuk meg, hogy előbb a kézfogáshoz kö-
zelebbi, majd a távolabbi lábbal végezzék a fel-
adatot, legvégül szabadon, versenyszerűen.

7. Labda hátrahúzása jobb talppal, majd belső-
vel előregurítás
A tanuló jobb sarokkal indítva húzza hátra a leál-
lított labdát, közben, folyamatos érintéssel, a láb-
fejét kifelé fordítja, míg a támaszkodó láb mellé 
nem kerül a labda, ekkor hirtelen mozdulattal 
tolja előre a labdát.

A legtipikusabb hiba, hogy a hátrahúzás és az 
előregurítás nem törésmentes, folyamatos moz-
gás; rúgásszerű, elpattanó lesz az érintés.

8. Mint 7, de az előregurítás jobb külsővel
A 7-es gyakorlat elejével megegyező, de a hátra-
húzás közben a lábfejet befelé kell fordítani, 
a labda előretolását a jobb láb külső része végzi.

Természetesen mind a két gyakorlatot mindkét 
lábbal gyakoroltassuk.

9. Jobb talppal hátrahúzás, félfordulat után bal 
lábbal visszafelé
A tanuló jobb sarokkal-talppal húzza hátra a tá-
maszkodó láb mellett, a test alatt a labdát, köz-
ben a bal lábon félfordulatot végez a labda felé. 
A jobb láb gyors talajra támaszkodása után a bal 
talp állítja meg a labda mozgását, majd végzi 
a feladatot visszafelé.

Ritmuskészséget is fejlesztő gyakorlat. A gya-
korlottabb végrehajtásnál már a látás ellenőrzése 
nélkül végeztessük.

10. Mint 9, de a fordulat ellenkező irányba
Annyiban különbözik az előző feladattól, hogy 
a fordulat ellenkező irányba, a támaszkodó láb 
felé történik.

A téri koordináció fejlesztésére alkalmazható fel-
adat. Hiba, ha a hátrahúzás nagysága és a fordu-
lat gyorsasága nem alkalmazkodik egymáshoz.
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11. Jobb külsővel labdaelhúzás félfordulattal, 
majd labdavezetés
A menetiránynak háttal áll fel a tanuló, a labda 
a test előtt, a földön. A labda bal oldalára lépve 
jobb külsővel, kis köríven húzza hátra a labdát, 
közben a bal lábon, a labda irányába, félfordula-
tot végez.

Hiba, ha nem folyamatos az érintés, ha szélesebb 
mozdulatú a fordulat, ilyenkor a bal láb utánlépé-
sére van szükség, lelassul a mozgás.

12. Labdavezetés jobb lábbal, labdaelhúzás ne-
gyed fordulattal balra
Lassú futás közben labdavezetés jobb lábbal. 
Jelre belsővel, belső csüddel labdaelhúzás és ne-
gyed fordulat balra, majd labdavezetés tovább.

A kitámasztó és fordulatot végző bal láb közelé-
ben maradjon a labda, közben a jobb láb mintegy 
kanyarodjon rá a labdára.

13. Jobb belsővel labdaelhúzás oldalra, majd 
külsővel labdavezetés
A tanuló előtt a labda. Balra kilépve, testsúlyát 
a bal lábára helyezi, jobb belsővel labdaelhúzást 
végez oldalra, majd lábfejét befelé fordítva, kül-
sővel, hirtelen mozdulattal előrevezeti a labdát.

Cselezési feladatnak is tekinthető. A végrehajtás 
lényege a súlypontáthelyezéses irányváltoztatás 
és a gyors megindulás. Hibák a helytelen test-
tartásból adódhatnak, nem dől rá a tanuló, illetve 
túlságosan merev bokaízülettel próbálja meg 
végrehajtani a feladatot.

14. Jobb belsővel, talppal előregörgetés, majd 
bal lábbal tovább
Előrehaladás közben a tanuló váltogatott lábbal, 
belsővel és talppal görgeti a labdát maga előtt.

Törzzsel mindig a labda felé fordulva, a lábfejet 
enyhén kifordítva végeztessük a feladatot.

15. Görgetés jobb külsővel és talppal jobbra, 
majd bal lábbal balra
Az előző feladattól eltérően az előregörgetést 
külsővel és talppal kell végezni, a haladás így 
cikcakkvonalon történik.

A labdavezetéses feladatokhoz hasonlóan, bója-
sor kerülésével is végeztethetjük.

 
Dekázás
Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Módszertani javaslatok

1. Labda felrúgása felpattanás után fejmagas-
ságig jobb, majd bal lábbal
A tanuló a kézben tartott labdát a talajra ejtve, 
a felpattanás után, fejmagasságig felrúgja teljes 
csüddel, majd újabb pattanás után másik lábbal 
is felrúgja.

Jelöljük ki a területet, azon belül végeztessük. 
Először többszöri megfogást is engedjünk meg, 
majd folyamatosan végeztessük. Hiba lehet, ha 
a labdát nem visszafelé pörgetve emelik, előre 
haladással végzik a gyakorlatot.
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2. Kézből leejtett labda felrúgása fejmagasságig, 
majd dekázás csüddel 4-5×
A gyakorlat kezdése megegyezik az előzőével. 
Az első felrúgás után a többi labdaérintés kisebb 
ívű, puhább. A gyakorlatot kézbe labdaemelés 
fejezi be.

Itt is a visszafelé pörgetés a fontos szempont. 
Ügyelni kell arra, hogy a test ellenőrzési körében 
tartsák a tanulók a labdát. Ügyetlenebb lábbal is 
külön végeztessük.

3. Dekázás csüddel 5-10× ügyesebb, majd másik 
lábbal
Az előző gyakorlattól annyiban különbözik, hogy 
a labdát a talajról, talppal indított hátrahúzással 
emeli fel a tanuló a levegőbe, majd labdalevétel-
lel fejezi be a gyakorlatot.

Külön-külön is gyakoroltassuk, variálhatjuk úgy 
is, hogy az egyik láb végzi a dekázást, a másik 
a levételt.

4. Dekázás combbal, majd másik lábbal
A tanuló kézből feldobott labdát emelget ügye-
sebb lábbal, labdaelkapással, majd másik lábbal 
ugyanígy.

A törzs helyzete lehet hibás, túlzottan hátradön-
tött vagy előredőlő. Hiba, ha a comb nem közel 
vízszintes helyzetig emelkedik. Elpattan a labda 
akkor is, ha a térdközeli egyenetlenebb, kisebb 
résszel találkozik.

5. Dekázás kiegészítő feladatokkal
A tanult technikai elemek összekötése labda-
emelgetési feladatokkal.

A görgetési, húzogatási feladatok előzzék meg 
a gyakorlást, labdalevételi, labdavezetéses és át-
adásos feladatok pedig kövessék.

6. Dekázás fejjel
A tanuló önmagának feldobott labdát fejelget 
folyamatosan felfelé.

A függőleges feljátszás érdekében, ahogy a töb-
bi dekázási feladatnál is, jelöljünk ki egy területet, 
amelyen belül kell tartani a labdát. A leggyakrabban 
előforduló hiba, a fejelésnél tárgyaltakon kívül, hogy 
a törzs és az alsó végtag rugózó mozgása elmarad.

7. Dekázás meghatározott sorrendben
A tanuló az általa bemondott vagy a tanár által 
meghatározott sorrendben végzi a feladatot.

Alapsorozat lehet például csüd-comb-fej-comb-
csüd, majd másik lábbal. A feladat lényege a kü-
lönböző erejű és magasságú végrehajtás.

8. Dekázás jobbal-ballal felváltva meghatározott 
számonkénti váltással
A jobb és bal lábbal, csüddel és combbal folyamato-
san kell a labdát emelgetni 1-1, 3-3, 5-5 váltással.

9. Dekázás párokban szabadon
A párok 2-3 m-re egymástól, szemben állnak. 
A dekázást meghatározott végtaggal végzik.

Ívelt és pontos visszajátszást kérjünk tanítványa-
inktól. Fontos a pontos helyezkedés, az átadás 
irányával történő szembefordulás. Magasabb 
szintű a feladat, ha néhány dekázás után történik 
az átjátszás.
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10. Dekázás párban tükörképszerűen
Meghatározott ideig, felváltva utánozza egymást 
a páros.

Az előző faladathoz hasonlóan, egyesével váltva, 
illetve egész sorozatot utánozva is végezhető.

11. „Tartsd a levegőben” játék egyénileg, párok-
ban és kisebb csoportokban
1-5 tanuló feladata. Egyénileg a folyamatos 
emelgetés a cél, míg csoportosan szabadon vagy 
meghatározott módon adják egymásnak a labdát 
a gyerekek átvétellel, vagy egyből továbbítással. 
A feladatot addig végzik, míg többes érintés vagy 
a labdának a talajra érése nem történik. Kinél 
esik le először a labda, melyik csoport „bírja” 
a legtovább?

12. Dekázás váltogatott lábbal helyben, előre- 
és hátrahaladással
A helyben gyakorlás után a mozgás közbeni vég-
rehajtás a feladat. A tanuló meghatározott irányba 
és távon végzi a labdaemelgetést.

A gyors és biztos testsúlyáthelyezésen legyen 
a hangsúly, fokozottabb jelentősége van a pontos 
érintésfelület-alkalmazásnak.

13. Dekázásvariációk megkötéssel és szabadon
A dekázás eddig tanult elemeinek alkalmazása.

Konkrét feladatokat szabjunk meg.  
Például 2× jobb csüd, 2× bal csüd, bal comb, jobb 
comb, 2× fej, felfejelés és labdalevétel csüddel.

Fejelés
Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Módszertani javaslatok

1. Fejjel labdaütögetés a talajra kis területen 
belül
A tanuló előrehajlított törzzsel, a homlok közép-
ső részével ütögeti a talajhoz a labdát.

Először gumi- vagy röplabdával gyakoroltas-
suk, a tekintet folyamatosan a labdán legyen. 
Támpontnak vonalon haladást és meghatározott 
területen belüli végrehajtást adhatunk.

2. Fejjel labdaütögetés egymásnak párokban
A párok 4 m-re állnak fel egymással szemben. 
Az egyik játékos a kézből feldobott labdát a föld-
re pattintva fejeli át a társának, aki igyekszik azt 
ugyanígy visszafejelni. 

Az ún. rábólintást gyakorolhatjuk ezzel a fel-
adattal. A legtöbb hiba is abból adódik, hogy 
a törzzsel való rádöntés elmarad, csak a fej végzi 
a mozgást.
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3. Feldobott labda fejelése előre  
társnak
A párok 4-6 m-e állnak egymástól. Az egyikük 
feldobás után átfejeli a társának a labdát, amaz 
elkapja.

Fontos, hogy a gyakorlás kezdeti szakaszában 
tudatosítsuk, a felállás harántterpeszállás 
legyen.

4. Feldobott labda felfejelése, majd átfejelése 
társnak
Szintén páros gyakorlat. A kézből feldobott 
labdát először önmagának felfejeli a játékos, 
majd ezután juttatja át társának.

Az önfeljátszásnál a törzs rugózó mozgására 
hívjuk fel a figyelmet, az átfejelésnél pedig 
a hátrahajlított törzshelyzetből történő indítást 
hangsúlyozzuk ki.

5. Társ által dobott labda visszafejelése
4-6 m távolságról a társ kétkezes alsóval, 
ívelten dobja a labdát. A játékos igyekszik 
pontosan visszafejelni.

Hiba, ha a fejelést csak nyakból lendítve, a test 
tömegét nem beleadva végzi a tanuló. A homlok 
közepével való érintést és a labdára irányuló 
tekintetet következetesen javítsuk.

6. Társ által dobott labda felfejelése, majd 
visszafejelése
A társ által ívelten dobott labda alá helyezkedve 
kell a labdát 1-2 m magasra feljátszani, majd 
visszafejelni a társ kezébe.

A fejjel labdaátvételhez hasonlító feladat. 
A törzs és a láb rugózó, tompító mozgása 
lényeges, a fej hátrahajlított helyzetben legyen. 
A felfejelés után az átadás irányába fordulva 
történjen a visszajátszás.

7. Fejelgetés párokban
A párok folyamatos átadásokat végeznek ívelt 
labdákkal.

A fejelés szempontjain túl a hozzáállás szerepét 
hangsúlyozhatjuk ki. Mindig a társ felé fordulva 
történjen a visszafejelés.

8. Fejelés oldalra szemből érkező  
labdával
A szemből dobott labdára a tanuló ugyanúgy 
hajlítja hátra a törzsét, mint az előrefejelésnél, 
de a törzset és a nyakat az átadás kívánt 
irányába fordítja. (ezzel egy időben a láb is 
elfordul.) A fejelés mozdulata azonos az előző 
gyakorlatokéval. Folyamatos gyakorlásnál 
a „fejelés hármas csoportokban” feladatot 
végeztethetjük.

A harántterpesz helyzetéből adódhat a legtöbb 
hiba. Az átadás irányába eső láb legyen hátul. 
Kezdetben csak egyik oldalra gyakoroltassuk, 
majd ügyelve a lábtartáscserére a másik irányba. 
Végeztethetjük célbafejelési feladatokkal 
is. Hiba, ha a homlok síkja nem merőleges 
az átadás irányával.

9. Fejelés felugrással páros lábról, társ által 
dobott labdával
Társ által, kisebb íven dobott labdát, kis 
terpeszállásból, mérsékelt térdhajlítás után 
felugorva fejeli meg a játékos. A talajra érés is 
páros lábra történik.

A csípőből történő ún. „rábicskázás” 
a mozgás lényeges eleme. A felsőtest és a fej 
„ráüt” a labdára, a lábak előre-, a karok 
hátralendülnek. A felugrás és a fejelés 
összekötéséből adódhatnak hibák, szaggatott 
lesz a mozgás.
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10. Fejelés egy lábról végrehajtott felugrás után
Párokban gyakorlás. Az egyik tanuló kétkezes 
alsóval, 3-4 m-re a társ elé dobja ívelten a labdát, 
aki 2-3 nekifutó lépés után egy lábról felugorva 
fejeli azt vissza. 

A fejelés akkor hatékony, ha a felugrás tető-
pontján történik, ezért a ruganyosság mellett a jó 
ütemérzéknek van szerepe. A leggyakoribb hiba, 
hogy nem megfelelő magasságban fejeli meg 
a tanítvány a labdát, hanem aláfut.

11. Beívelt labda fejelése
Pontrúgásból beívelt labda fejelése kapura vagy 
harmadik társnak.

Összetett gyakorlat, az oldalra fejelést és a fel-
ugrásos végrehajtást kell összekötni.

Labdalevétel

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Módszertani javaslatok

1. Guruló labda megállítása talppal
Társ által kézzel vagy lábbal, 4-6 m távolságról 
gurított labdát a játékos talppal állítja meg úgy, 
hogy térdben enyhén hajlított támaszkodó lába 
elé emeli az átvételt végző lábat.

Hiba, ha az átvételt végző láb bokaízületben me-
reven várja a labdát. A testsúly is teljes mérték-
ben a támaszkodó lábra nehezedjen.

2. Guruló labda megállítása belsővel
A gurított labdát enyhén kifelé fordított lábfejjel 
várja a tanuló, az érintés pillanatában a lábat 
csípőből hátraengedi, és belsővel állítja meg 
a labdát.

Itt is hiba, ha merev ízületű lábfejtartás várja 
a labdát. Kezdetben a megfelelő ritmusú hátra-
engedésen legyen a hangsúly, a túl hamar és a túl 
későn kezdett lendítés is hiba. Egyre gyorsabb 
és távolabbi átadásokkal gyakoroltassuk.

3. Dobott vagy ívben rúgott labda megállítása 
talppal
A társ által kis ívben passzolt labda megállítása. 
Az első gyakorlat technikai végrehajtásától 
abban különbözik, hogy a labda röppályájától 
függ a talp talajjal bezárt szögének beállítása.

Tipikus hiba, hogy a talp és a talajjal bezárt szög 
nem megfelelő, valamint hogy a testsúly nem tel-
jesen a támaszkodó lábra nehezedik. A helyben 
várt átadás után előremozgás közben is végez-
tessük.

4. Dobott vagy ívben rúgott labda megállítása 
belsővel
Az átvételt végző játékos előrenyújtott 
lábfejjel várja az átadást, a társ kis ívben dobja 
a labdát. A levétel technikája a guruló labda 
megállításával azonos, csak a lábfejet kell 
magasabbra emelni, a térdet jobban hajlítani. 
A közvetlen levétel után felpattanó labda 
megállítása a feladat.

Ha a felemelt láb túl hamar vagy túl korán kez-
di meg a lefelé mozgást, illetve az ütközőfelület 
merev, elpattan a labda. Hívjuk fel a figyelmet 
a labda szemmel való követésére, így a labda 
pontos érintési felülettel találkozik.
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5. Guruló labda átvétele belsővel előre
A társtól érkező labda felé mozdulva, a törzsét 
előredöntve belsővel, lábbal előremozdulva 
veszi át a játékos a labdát.

A feladat lényege: a labdát úgy helyezze maga 
elé a tanuló, hogy a lendület ne törjön meg. 
A megállításnál puhán, az átvételnél keményeb-
ben kell végrehajtani a mozdulatot.

6. Guruló labda átvétele belsővel oldalra
A guruló labdát (jobb belsővel balra, bal 
belsővel jobbra) oldalra húzza el a feladatot 
végző játékos, törzsét az átvétel irányába 
dönti.

Az előző feladatnál is lényeges szempont a törzs 
megfelelő mértékű és irányú döntése. Célszerű 
ezeket a feladatokat a labdahúzogatás, labdave-
zetés gyakorlatokkal együtt végeztetni.

7. Guruló labda átvétele külsővel előre 
és oldalra
Az előző gyakorlattól abban különbözik, 
hogy az átvételt végző lábat a labda 
érkezésekor, a támaszkodó láb előtt keresztbe 
lendíti a játékos. Az elhúzást külsővel, jobb 
lábbal jobbra kell végezni.

Az 5–7. gyakorlatokat képzettségi szintnek meg-
felelően ívelt átadások után is gyakoroltathatjuk. 
Ekkor a felpattanás után kell az átvételt végezni. 
Törzzsel fokozottabban a mozgás irányába kell 
dőlni.

8. Labdalevétel csüddel
Először önmagának feldobott labdát 
felpattanás után és pattanás nélkül, majd társ 
által dobott labdát kell megállítani a tanulónak. 
A levétel testhelyzete a belsővel átvételhez 
hasonló, de a lábat magasabbra kell emelni, 
és az ellazított lábfej csüd része érintkezik 
a labdával. 

A túl későn vagy nagyon hamar megindított süly-
lyesztés lehet hiba. A tekintet labdára irányulása 
is fontos.

9. Labda átvétele mellel
A társ által magas ívben dobott labdát a törzs 
hátraengedésével fékezi le a játékos, amit 
talajra érés után lábbal állít meg.

Hiba, ha a tanuló nem fordul szembe a labdával, 
illetve ha a hátraengedés késik, elpattanó lesz 
a levétel. A kézhez érést a szemmel történő mell-
kasra kíséréssel előzhetjük meg.

10. Ívelt labda átvétele combbal
A tanuló térdét az érkező labda felé emeli, 
az érintkezéskor utánaengedi, és engedi 
a labdát a talajra hullani.

A törzs helyzete előredöntött legyen. Ennél a fel-
adatnál is hiba az elsietett mozgás, illetve a térd-
hez közeli combrészre pattanó labda.

11. Átvétel fejjel
Az ívelten dobott labda alá törzzsel 
helyezkedik a játékos, a labdával érintkezve 
a fej és a törzs hátraengedésével fékezi 
le a labdát, földre esés után lábbal végez 
labdalevételt.

Az átadás felfejeléséhez hasonlító feladat. A hi-
bák is megegyezők: csak a törzs végzi a hátra-
engedést, a láb ízületei nem, illetve az egész 
hátraengedés késik.
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Rúgás

Oktatási célok: 
Az optimális rúgófelület kialakítása, a rúgóerő növelése. 
Az átadási és a kapura lövési pontosság javítása. 
A célzókészség fejlesztése. 

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Módszertani javaslatok

1. Rúgás belsővel álló és megállított labdával
A rúgást végző játékos a támaszlábával a labda 
mellé lépve a rúgólábat csípőből kifelé fordítva, 
a lábfej belső felületével rúgja a falnak vagy 
passzolja át társának a labdát.

Ügyelni kell arra, hogy a rúgóláb hátra-, illetve 
előrelendítése, majd a kísérés egy síkban 
történjen.

2. Rúgás belső csüddel álló labdával
A tanuló a leállított labdára rézsútosan 
helyezkedik el. Támaszkodó lábával kicsit 
távolabb lép a labda mellé, majd belső csüddel 
rúgja a falnak vagy a társnak.

A félmagas és csavart átadások technikájához 
szükséges a helyes test- és lábtartás:  
A törzs enyhén hátra és a rúgólábbal ellenkező 
irányba dől. Ha a tanuló szemből fut  
a labdára, lábfejét nem tudja kifelé 
fordítani, a labda erős pörgést kap. Ha 
a leszorított lábfej nem nyúl a labda alá, nem 
sikerül a félmagas átadás.

3. Folyamatos passzolgatás falra vagy lefordított 
tornapadra ügyesebb lábbal és váltogatva
A feladat szembemozgó labda megrúgása 
belsővel, belső csüddel. A rúgás távolságát 
megjelölve és fokozatosan növelve  
külön-külön és váltogatott lábbal  
végezve.

Alapvetően belsővel gyakoroltassuk, 
ügyelve a visszapattanás szögére. Ha 
helytelen a lábfejtartás, a labda oldalirányban 
erős forgást kap. Hiba lehet még, hogy a rúgás 
pillanatában a térd- és bokaízület nem merev.

4. Rúgás belső csüddel labdavezetésből
Labdavezetésből, a rúgóláb irányába elhúzva 
(jobbra jobb külsővel vagy bal belsővel) átadást 
vagy kapura lövést végez a tanuló.

Ha az oldalirányú kitámasztás messzebb 
kerül a labdától, gyengébb lesz a lövés. A láb 
nagyujj részével történő labdaérintés pedig 
pontatlanságot eredményez.

5. Rúgás csüddel
Először kézből leengedett, majd felpattanás 
utáni, végül talajon lévő labdát rúg a játékos 
társnak vagy falnak. A támaszkodó láb  
közel lép a labdához, a test a labda fölé kerül, 
a rúgólábat csípőből, térdből intenzíven 
hátralendítve a lábfej elülső része végzi 
a mozgást.

A kemény talajú pályán a lefeszített lábfej 
könnyen sérülést okozhat (különösen,  
ha a térd már a rúgás megkezdése előtt  
nyújtott helyzetbe kerül), ezért oktatásával 
óvatosan kell bánni. Főbb hibák: a nekifutás  
nem esik egybe a rúgás irányával,  
nem leszorított a lábfej, a támaszláb  
a labda mögé kerül.
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6. Rúgás külső csüddel
Az oktatás folyamata megegyezik az előző gya-
korlattal, de rúgáskor a lábfejet befelé kell le-
fordítani.

A leggyakoribb hiba, hogy nem helyes a rúgó-
felület alkalmazása, és a befelé fordított lábfej 
nem feszes.

7. Rúgás eltérő rúgásfajtákkal különböző irány-
ból érkező labdával
Átadásokkal és leadott labdákból  
különböző rúgásfajták és a kapura lövés  
gyakorlása.

Az érkező labda irányának megfelelő átadásokat 
végeztessünk. Például szemből belsővel, oldalról 
belső csüddel, hátulról külső csüddel stb.

8. Egyéb rúgások (külső, sarok, csőr, talp, 
comb)
Párokban, csoportosan végzett szabadon adoga-
tásnál gyakorolhatják a tanítványok a különböző 
rúgásfajtákat.

Az ún. kényszerrúgások oktatására ebben a kor-
osztályban nincs szükség.

9. Távoli rúgások
Álló, kézből leengedett és különböző irányból 
érkező labda rúgása távolságra.

Ide tartozhatnak a kapusgyakorlatok, a távolba 
rúgás versenyei, valamint a kiszorítójátékok.

10. Célzott rúgások
Előre meghatározott rúgás-
fajtával és feladattal pont-
rúgások gyakorlása.

A játékosságon és a versenyszerű gyakorláson le-
gyen a hangsúly. Például sarokrúgás üres kapura 
egyre közelebbről, rúgás társ felett vagy társ lá-
bai között, rúgás felfestett vízszintes célterületre.

11. Erős rúgás kapura vagy kifeszített hálóra
A rúgóerő fejlesztése különböző feladathelyze-
tekben (álló, kézből feldobott, felpattanó labdá-
val, labdavezetésből).

Ügyeljünk arra, hogy az erő mellett a pontos 
rúgófelület és a helyes testhelyzet alkalmazásán 
legyen a hangsúly.

 



209Sportjátékok

Labdavezetés

Oktatási célok: 
A labdahúzogatási gyakorlatok előrehaladás közbeni végrehajtása.
A gyors futás közbeni labdás biztonság fokozása. 
A téri koordináció fejlesztése.

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Módszertani javaslatok

1. Labdavezetés a lábfej különböző részeivel
Egyenes vonalon lépésben, majd lassú futás köz-
ben labdavezetés ügyesebb és másik lábbal.

A kezdeti gyakorlásnál is a lábfej különböző 
részeivel végeztessük. Különös figyelemmel 
arra, hogy a tanítványok ne rúgják, hanem puhán 
tolják maguk elé a labdát.

2. Labdavezetés belső és külső csüddel
Lassú futás közben ügyesebb lábbal kezdjük 
a gyakorlást. Először belső csüddel, majd kül-
sővel.

Ennél a gyakorlatnál javítható a legérzékleteseb-
ben, hogy a labdát vezető láb bokában ne legyen 
megfeszített.

3. Labdavezetés egyenes irányban megállással
Meghatározott távolságon és módon labdaveze-
tés különböző sebességgel, a cél elérésekor lab-
damegállítással, rálépéssel vagy hátrahúzással.

A sebességtől függően tipikus hiba lehet, hogy 
a labda messzire pattan előre, vagy messzebbre 
engedi maga elé a tanuló. Megköthetjük, hogy 
a támpont eléréséig hányszor kell labdába érni, 
párokban végeztetve pedig a hátrafelé mozgó 
társhoz kell igazítani a mozgást.

4. Labdavezetés hullámvonalban és köríven
Különböző tárgyak kerülésével, megrajzolt kör-
íven (például kézilabda szaggatott vonala) meg-
határozott módon labdavezetés. 

A tárgykerülésnél is egyelőre csak  
egyik-egyik lábbal végeztessük. A köríven 
haladásnál a kör belseje felé eső láb külső 
csüddel, a kívülre kerülő láb belső csüddel 
vezesse a labdát. 8-as alakban,  
versenyszerűen is végeztethetjük.  
(Ki tudja a másikat utolérni?) 
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5. Futás irányváltoztatással, közben 
labdavezetés
Különböző típusú labdavezetés közben jelre 
vagy szabadon meghatározott irányváltoztatás.
.

Végeztethetjük labdaelhúzással, 
labdagörgetéssel; cselekkel összekötve is 
gyakoroltassuk.

6. Lassú futás közben labdavezetés, minden 
érintés után lábváltás
Egyenes vonalon, irányváltoztatással 
és fordulatokkal megkötött típusú labdavezetés 
váltogatott lábbal.

Az irányváltásoknál és a lábcseréknél gyakran 
előforduló hiba, hogy a felsőtest merev, nem 
hajol rá a labdára.

7. Labdavezetés sasszé lépéssel
Labdavezetés közben az iramváltás sasszé 
lépéssel történik.

Differenciáltan gyakorolhatják tanulóink, 
egyeseknél a gyors megindulás és a ritmusváltás 
végrehajtása az ügyesebb lábra végzett 
szökkenéssel könnyebb.

8. Lassú futás teljes fordulatokkal, közben 
labdavezetés
Az eddig gyakorolt elemek alkalmazása 
szabadon és meghatározott feladatokkal.

Itt már alapvető követelmény legyen, hogy 
a tekintet ne irányuljon a labdára, és a feladatok 
megoldásánál ne csak az egyik, hanem mindkét 
lábat használják tanítványaink.

9. Az egyik tanuló vezeti a labdát, a másik 
mögötte fut, jelre szerepcsere
Labdavezetés helycserével, meghatározott 
feladatokkal, egyenes vonalú mozgással.

A gyakorlás során feladat lehet a „szűk” 
labdavezetés, a megadott érintésszám 
vagy megtett távolság utáni szerepcsere. 
Rendezhetjük versenyszerűen is.

10. Labdavezetés iramváltoztatással, közben 
megállás-megindulás
Előre kijelölt pályán meghatározott feladatok 
végrehajtása. Jelre ritmus- és iramváltások 
végzése.

A különböző sebességgel végzett 
labdavezetésnél az egyik leggyakrabban 
előforduló hiba lehet, hogy a futás ritmusa 
megtörik, ezt különböző támpontok 
megadásával, érintésszám megkötésével 
javíthatjuk.

11. Labdavezetés 1:1 elleni játékban
Félaktív, majd aktív védővel szemben 
alkalmazott labdavezetés. Cél: a meghatározott 
idejű labdabirtoklás.

Lényegében az éles keretekben való gyakorlás 
során a labdavezetést más technikai elemekkel 
kötjük össze. A játékos végrehajtásnál 
célterületek elérését tűzhetjük ki.



211Sportjátékok

Átadások

Oktatási célok: 
A rúgás és labdaátvétel feladatok összehangolt végrehajtása.
A szituációnak megfelelő átadási forma megválasztása.

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Módszertani javaslatok

1. Faltól 4-6 m-re rúgás-megállítás-átvétel
Egyéni feladat, fallal vagy lefordított paddal 
szemben, a rúgás-megállítás, rúgás-átvétel for-
májának megszabásával.

A feladatot fokozatosan nehezítsük. Például rú-
gás belsővel, megállítás talppal; rúgás jobb belső 
csüddel, átvétel bal belsővel; folyamatos ado-
gatás külső csüddel, váltogatott lábbal. A rúgás 
megfelelő erején és a visszapattanás megfelelő 
szögén legyen a hangsúly.

2. Párokban, szemben állva, mint az 1-es feladat
A párok egymással szemben 6-8 m távolságra 
helyezkednek el. A feladatok az előzővel meg-
egyezők.

Az általános technikai szempontok mellett 
 tükörképszerű végrehajtást is kérhetünk: ahogy 
megállítja vagy átveszi és továbbítja az egyik 
tanuló a labdát, úgy kell végrehajtani a másik-
nak is.

3. Rúgás párokban folyamatosan, laposan
A tanulók folyamatos adogatást végeznek meg-
határozott rúgásfajtával vagy szabadon.

Hiba, ha a támaszláb nem lép a labda mellé, il-
letve a törzs nem kerül a labda fölé. A tolásszerű 
mozgás elmaradása is felpattanó átadást eredmé-
nyezhet.

4. Kijelölt területen belül, folyosóban adogatás
Lefordított tornapadok között vagy rajzolt vo-
nalak által határolt sávban végzik az adogatást 
a tanulók.

Fokozatosan nehezíthetjük a gyakorlatot: lábvál-
tás átadásonként, a folyosó szűkítése, az átadás 
erejének és gyorsaságának növelése stb.

5. Rúgás-átvétel ívelt labdákkal
A párok 10-15 m távolságra állnak fel egymástól, 
és pontrúgásszerűen adogatnak.

Meghatározható a rúgás típusa. A szempontok 
és a hibajavítás a „Rúgások” című résszel azo-
nosak.
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6. Párokban kézfogással, lassú futás közben 
passzolgatás a távolabbi lábakkal
Párokban, meghatározott irányban vagy kijelölt 
területen, szétszórtan adogatással „vezetik” a lab-
dát. A cél, hogy ne pattanjon el a labda, a kézfo-
gás megmaradjon.

Először lépésben végeztessük, természetesen 
szerepcserével, megengedve az átvételt is.

7. Lapos adogatás futás közben
Páros lefutás egyre növekvő oldalirányú távol-
sággal, az átadás megkötésével.

A távolságtól és a sebességtől függően határoz-
hatunk meg feladatokat: ügyesebb lábbal, csak 
az egymáshoz közelebbi vagy távolabbi lábbal 
passz stb.

8. Futás közben adogatás ívelt labdákkal
Az előző gyakorlattal megegyező, de a távolság 
itt nagyobb.

Míg az előző gyakorlatnál az egyből-játék legyen 
a cél, itt a pontos végrehajtáshoz a labdalevétel, 
-átvétel feladattal kössük össze.

9. Adogató váltó
Szemben, háromszög-négyszög alakban, körben 
is végezhető párokban vagy oszlop alakzatban 
felálló tanulókkal. Az átadás és a helycsere tet-
szőleges módon variálható.
 

A komplex feladatban az eddig gyakorolt elemek 
összekapcsolásán legyen a hangsúly, részben már 
taktikai feladatok megkötésével. (például átadás 
után üresbe futás, átadócsel jobbra, passz balra, 
futás a csel irányába stb.)

 
 
Partdobás
Oktatási célok: 
A pontos és szabályos partdobás végrehajtása.
A dobóerő fejlesztése.

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Módszertani javaslatok

1. Bedobás helyből
A tanuló vállszéles terpeszállásban állva, mellső 
mélytartásban fogja a labdát, fej fölé felkészítés 
után, kétkezes felsővel dobja el a labdát.

A gyakorlás kezdetétől használjunk támpont-
vonalakat, ne lépjenek be a tanulók. Itt kell kikü-
szöbölni az alapvető technikai hibákat, szabályta-
lan végrehajtást (ejtésszerű a dobás, az egyik láb 
felemelkedik a dobás közben, felszökkenéssel, 
felugrással végzi a tanuló).

2. Bedobásszerű átadások párokban
A két tanuló egymással szemben, a távolság fo-
kozatos növelésével adogat.

A pontatlan végrehajtásnál a következő hibákat 
javíthatjuk: az egyik kart erőteljesebben használ-
ják, a kéz oldalt támasztja a labdát, az ujjak zárva 
vannak, merev a csukló helyzete, nem hajlik 
a könyök.
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3. Bedobás egy kilépés után
A dobóvonaltól kb. 1 m távolságra felállva, ki-
lépés, majd mellé lépés után végzi el a bedobást 
a tanuló.

Célszerű ezt is párokban gyakoroltatni. Itt hiba-
ként jelentkezhet a szaggatott végrehajtás, illetve 
a már említett, szabálytalan lábfelemelés.

4. Bedobás 2-3 nekifutó lépés után
A technikai végrehajtás az előző gyakorlattól 
az előkészítő, lendületszerző lépések számában 
különbözik.

Engedjük meg tanítványainknak, hogy a szá-
mukra ösztönös lendületszerzési módozatokat 
használják (sasszé, utánlépés stb.). Az előző 
gyakorlatoknál is fontos tényező az energikus 
előredöntés a hátrahajlításból, itt, mivel alapve-
tően távolra dobásoknál alkalmazott technika, 
fokozott jelentősége van.

5. Bedobás távolságra és célterületre
Az eddigi gyakorlatok alkalmazása meghatáro-
zott feladatokkal.

Alkalmazhatunk célvonalakat, célterületeket, 
rendezhetjük versenyszerűen, a lényeges szem-
pont, hogy arccal mindig a dobás irányába for-
duljanak a gyerekek.

6. Bedobásszerűen kapura dobás, védéssel 
összekötve
Az egyik tanuló a kézilabda- (vagy más kijelölt) 
kapuban áll, a másik tanuló „büntetőt” dob.

Versenyszerűen végeztetjük, mégis a szabályos, 
pontos végrehajtást követeljük meg. Csoportos 
keretben a büntető rúgásos játékhoz hasonlóan 
is játszathatjuk. (Aki kihagyja, kapuba áll, aki 
belövi, a sor végére áll, illetve bizonyos számú 
végrehajtásból ki tud több gólt elérni.)

7. Bedobás, belsővel visszapasszolás
A tanulók párokban felállnak. Az „A” tanuló 
szabályos és pontos bedobást végez, „B” tanu-
ló belsővel, ívelten visszapasszolja társa kezébe 
a labdát.

Határozzunk meg támpontvonalakat, a távolságot 
fokozatosan növeljük. A dobások ne legyenek 
ejtések, a pontosság mellett a megfelelő erőn 
legyen a hangsúly.

8 Bedobás-fejelés adogatás
Az előző gyakorlattal megegyező módon állnak 
fel a tanulók.

Gyakori játékelem a bedobás visszafejelése, 
végeztethetjük úgy is, hogy a visszafejelés ne 
a társ kezébe, hanem a lábához, labdaátvételre 
történjen.
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Kapustechnika

Oktatási célok: 
Az alapvető védési technikák megismerése. 
A kapusfeladat ellátásához szükséges bátorság és reakciókészség fejlesztése. 
A fájdalomtűrő képesség fokozása. 

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Módszertani javaslatok

1. Guruló labda védése
Párokban végezhető gyakorlat, összeköthető 
a 7-es (kigurítás) gyakorlattal. Párhuzamos 
lábtartással és féltérdelésbe ereszkedve is 
végezhető.

Már a gyakorlás kezdetétől figyeljünk a tipikus 
hibákra. A párhuzamos állásnál ne legyen 
terpesztett a láb, illetve ne hajoljon be a térd. 
Hiba, ha a két alkar nem párhuzamos helyzetű, 
vagy ha a térdelést végző láb nem ereszkedik 
talajközelbe (a labda elgurulhat alatta).

2. Félmagas labda védése
Társ által dobott vagy topprúgással, belsővel, 
belső csüddel rúgott labda védése. Az elöl lévő 
láb térdét felhúzva történik a labda megfogása.

Fokozatosan növekvő erővel végeztessük. Két 
tipikus hibát javítsunk mindenképpen: a könyök 
szétnyitott helyzetét (a mellkasról visszapattan 
a labda), illetve ha az alkar késve hajlik rá 
a labdára (nem sikerül megfogni).

3. Magas labda védése
Társ által ívelten dobott vagy kézből leengedett, 
teljes csüddel megrúgott labda megfogása.

A távolság fokozatos növelésével 
gyakoroltassuk. Előforduló hiba lehet, hogy 
merev a csukló helyzete, vagy a két kéz oldalt 
próbálja megfogni a labdát.

4. Védés a talajon, lábbal
A közeli lövések hárításának technikája. 
Alapvetően a kispályás játék során kerül 
alkalmazásra. Célba rúgások, erős rúgások, 
cicajáték során gyakorolható.

A tanulók reflexét is fejlesztő gyakorlat. 
Lényeges a súlypont süllyesztett helyzete, 
a gyors testsúlyáthelyezés, s hogy a rúgás 
pillanatában a láb megfeszített és enyhén kifelé 
fordított legyen, az elpattanás oldalra,  
ne a kapuelőtérbe történjen.

5. Öklözés egy kézzel, kitenyerelés, kiütés
Pontrúgásokkal együtt gyakorolható. A szabad 
mozgásban akadályozott kapus a magasan, 
oldalról érkező labdát vagy oldalra, vagy a kapu 
felett az alapvonalon túlra öklözi, tenyereli.

Speciálisabb feladat, ezt már csak a kapus szere-
pet vállalók gyakorolják. Ha felugrásra van szük-
ség (ez lehet bedobás is), lényeges a ritmusérzék, 
a labda ívének kiszámítása, gyakori hiba, hogy 
a kapus messziről rugaszkodik el.

6. Öklözés két kézzel
Erős rúgás védése. A kapus előremozgásból, 
energikus karnyújtással, megfeszített 
csuklóízülettel, összezárt két ököllel juttatja 
vissza a mezőnybe a labdát.

Előfordulható hiba, hogy az előremozgás 
és az öklöző mozdulat között nincs összhang, 
a könyökízületből későn nyúlik ki a kar.
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7. Kigurítás
Az 1-es feladattal együtt végezhető. A kigurítást 
végző játékos az ellentétes lábbal hosszan előre-
lépve, súlypontját süllyesztve gurítja ki a labdát.

Viszonylag egyszerű, könnyen végezhető a gya-
korlat, hiba csak abból adódhat, ha a tanuló ko-
rán vagy későn engedi el a labdát. Végezhető egy 
kilépéssel és rövid nekifutással is.

8. Kidobás
Az általános dobástechnikákhoz hasonló a gyakor-
lás. Kétkezes felkészítés után egykezes felsővel, 
egykaros oldalra történő hátralendítés után disz-
koszvetésszerűen, míg nagyobb törzsfordítással, 
mélyebben lekészítve horogdobással végezhető.

A végrehajtás hibái közül a helytelen fogás említ-
hető (kicsúszik a labda), illetve a nyújtott kézzel 
való végrehajtásnál pontatlan lesz a célzás.

9. Kirúgás kézből
A kézből feldobott labdát a rúgást végrehajtóval 
ellentétes lábbal energikusan kilépve, teljes csüd-
del rúgják, adogatják egymásnak a tanulók, vagy 
célba rúgást gyakoroltatunk.

A lábfej elégtelen megfeszítésén kívül hibát 
okozhat, ha a dobás túl magas, a fejmagasság 
fölé kerül.

10. Topprúgás
A kézből leengedett labdát a felpattanás pillana-
tában belsővel, belső csüddel vagy teljes csüddel 
rúghatja meg a játékos.

Pontos, célzott rúgásokra kell törekedni. 
Az ütemérzék fejlesztésére is jó gyakorlat.

 
 
Cselezés
Oktatási célok:
A tanult technikai elemek kombinatív gyakorlása. 
Az 1:1 elleni játékszituációk megoldása, a labdakezelés biztonságának növelése.
A reakciógyorsaság fejlesztése.

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Módszertani javaslatok

1. Testcsel, szemben futó játékos kikerülése
A párok 6 m-re állnak fel egymástól. Az egyik 
játékos jelre megpróbál elfutni a társ mellett, 
a másik megpróbálja megfogni.

A felső testrész oldalirányú kibillentése ne legyen 
túlzott, mert így nehéz a gyors irányváltoztatás. 
Hiba, ha az irányváltoztatást nem előzi meg súly-
pontcsökkentés. A játékos feladatok élvezetesebb 
gyakorlást hoznak: fogó testcselekkel, akadályok 
kerülése, szalagszerző fogó stb.

2. Meginduló csel, gyors megindulás
Szintén labda nélküli gyakorlat. A párok egymáshoz 
közel helyezkednek el. A támadó meginduló cselt 
végez az egyik irányba, majd elfut a másik irányba.

A megtévesztő mozdulathoz, az ellenfél egyen-
súlyi helyzetének kibillentéséhez az életszerű, 
hihető, természetes végrehajtáson legyen a hang-
súly. Fontos a tempóérzék fejlesztése.
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3. Meginduló csel, kilépés jobbra, labdael-
húzás balra
A játékos súlypontáthelyezést és felső testé-
nek döntését végzi jobbra, majd jobb belsővel 
labdaelhúzást végez balra.

Először állított labdából, majd labdaátvétel 
után gyakoroltassuk. A súlypontáthelyezést 
a labda mellé lépéssel kössük össze. Labdagör-
getési feladatot is beiktathatunk.

4. Labdavezetés labdaelhúzással oldalra
A játékos test alatt, bal belsővel áthúzza a lab-
dát a jobb lábhoz, majd gyors megindulással, 
jobb belsővel vagy külsővel labdavezetést 
végez.

Testcsellel összekötve gyakoroltassuk. A kez-
deti gyakorlás után már hiba, ha a tekintet is 
a labdára irányul. Először egy helyben álló, 
majd előremozgó védővel végeztessük. A csel 
megkezdésének kiszámításánál fordulhatnak 
elő hibák.

5. Rúgócsel, majd labdavezetés előre
Szemben álló párokban, a labdát vezető játékos 
rúgást színlelve védekező mozdulatra készteti 
társát, majd továbbvezeti a labdát.

A valósághű lövésimitáláshoz energikus, kissé 
eltúlzott láblendítés szükséges. Gyakori hiba, 
hogy az elégtelen kitámasztás miatt nem tudja 
megállítani a lövőmozdulatot a tanítvány, a lab-
da elpattan.

6. Rúgócsel, labdaelhúzás oldalra
Az 5-ös gyakorlattal azonos feladat, de rúgó-
mozdulat után a labda egyik oldala mellé lépve, 
oldalra végez labdaelhúzást a tanuló.

A kitámasztásnak távolabb kell kerülni a lab-
dától, hogy a belsővel vagy külsővel indított 
labdaelhúzáshoz mellé tudjon helyezkedni 
a rúgómozdulatot végző láb. A súlypont foko-
zottabb süllyesztésére is szükség van.

7. Labdaátvétel testcsellel
Hármas csoportokban végezhető. Az adogató 
játékossal szemben álló páros egymás mögött 
helyezkedik el. Az elöl lévő játékos a lapos át-
adásra, jobb oldalra átvételt imitálva, kimozdít-
ja a hátul elhelyezkedő védőt, majd balra veszi 
át a labdát.

A testcseleknél leírtakhoz hasonlóan először 
helyben, majd a labda felé mozogva végeztessük.

8. Labdaátvétel kifordulással
A felállás az előző gyakorlattal megegyező. 
Az elöl lévő játékos a labda felé mozogva, test-
tel fedezve a labdát hirtelen megáll, testcsellel 
átvételt imitál az egyik oldalra, majd a labdát 
maga mellett, a másik oldalon elengedve, gyors 
félfordulatot végez a labda felé és elvezeti 
a labdát.

Hiba, ha a visszafordulás íve nagy, és ha az át-
vételt imitáló testcselt hamar kezdik meg a ta-
nulók.
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9. Rálépős csel (biciklizős csel)
A párok egymás mellett helyezkednek el. A lab-
dát a védőtől távolabbi lábbal vezeti az egyik 
játékos. Gyors megállással, talppal megállítja 
a labdát, majd hátralendíti a lábát, és hirtelen 
felgyorsítással továbbvezeti a labdát. Biciklizős 
cselnél a labda megállítása nélkül csak a talppal 
megállítás mozdulatát végzi a támadó játékos.

A súlypontcsökkentés elmaradása esetén túlfut 
a játékos a labdán, nem tudja újra előretolni. 
Nehézkes a labdavezetés folytatása, ha a tanít-
vány teljes súlyával rálép a labdára. Kétlábas 
gyakorlást igényel az, hogy a csel hatékony 
legyen, mindig a védőtől távolabbi lábbal vé-
geztessük. Az előző gyakorlattal kombinálva 
a rálépést fordulattal is össze lehet kötni.

10. Hátrahúzós csel kifordulással
Labdavezetés közben (párok egymás mellett 
vagy szemben) a támadó játékos talppal vissza-
húzza a labdát, miközben a másik lábon ne-
gyedfordulatot végez. A hátrahúzást végző láb 
vezeti tovább belsővel vagy külsővel a labdát.

A hátrahúzás indításánál a labda előbbre le-
gyen a súlypont vonalánál, lényeges az is, hogy 
a labdavezetés gyorsan kövesse a hátrahúzást. 
Előforduló hiba, hogy a talpat már a cselezés 
megkezdése előtt korán vagy sokáig a labdán 
tartja a játékos.

11. Hátrahúzós csel, hátul elvezetve
Szemben vagy oldalt elhelyezkedő védő ese-
tén a támadó játékos a labdát jobb talppal a test 
alatt hátrahúzza, és jobb belsővel, a bal láb mö-
gött elhúzza, majd balra fordulva vezeti tovább.

A hátrahúzós csel hibái itt is előfordulhatnak. 
A jó végrehajtáshoz a támaszláb térdének hajlí-
tása szükséges, a testsúly is teljesen erre a lábra 
kerüljön.

12. Átlépős csel
A labdát vezető játékos jobb lábát átlendíti a lab-
dán, törzsét balra dönti, majd hirtelen ellenkező 
irányba fordulva jobb külsővel vezeti tovább 
a labdát.

Előreguruló labda esetén a bal láb belsőjével is 
végezhető a labdaelhúzás. Állított labdával, hely-
ben labdagördítéssel is végezhető.

13. Megkerülős csel
A szemben lévő védő egyik oldalán gurítja el 
a labdát a támadó, majd gyors irányváltással, 
a másik oldalon kerüli ki őt.

A távolról és túl közelről indított csel is hiba, 
a mozgás hirtelen felgyorsítására tegyük a hang-
súlyt.

14. Köténycsel
Az előzőhöz hasonlóan a szemben mozgó társ 
lábai között gurítja el a támadó a labdát, és őt 
megkerülve vezeti tovább.

15. Árnyékcselezés
Meghatározott területen, szabadon és a csele-
zések fajtájának meghatározásával mozognak 
a tanulók, elképzelt ellenféllel szemben.

A gyakorolt elemek labdabiztos végrehajtása 
a feladat.
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16. Akadályok kicselezése
A területen elhelyezett bóják, zsámolyok, oszlo-
pok megkerülése, kicselezése.

A „passzív” védő segítségével a begyakorlás fo-
lyamatát segíthetjük elő.

17. 1:1 elleni játék szabadon
A tanult cselezési formák alkalmazása játékszi-
tuációban.

A védőjátékos elhelyezkedésének függvényé-
ben (szemben, oldalt és hát mögött) variálhatjuk 
a feladatokat.

 
Szerelés

Oktatási célok: 
A tudatos helyezkedés kialakítása. 
Az ütemérzék fejlesztése.
A közvetlen testi érintkezéseknél a bátorság fejlesztése.

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Módszertani javaslatok

1. Helyezkedés átadásra
Alapvetően taktikai feladat, megvalósítására 
az adogató- és cicajátékok a legalkalmasabbak.

A Játékok, versengések című részben találhatók 
javaslatok.

2. Labdaátvétel zavarása
Az előző játékokon kívül a pontszerző is eredmé-
nyesen alkalmazható.

A várható átadás irányába való helyezkedés, 
a gyors irányváltoztatás a döntő. Tipikus hiba, ha 
nem süllyesztett súlypontú helyzetből indul meg, 
változtat irányt a védőjátékos.

3. Megelőzés átvétellel, elrúgással, elfejeléssel
Hármas csoportokban az egyik játékos adogató 
szerepet lát el, rúgja vagy dobja a labdát; 
a másik két játékos egymás mögött áll. A hátul 
lévő igyekszik megelőzni a társát, az átadás 
fajtájától függően átvétellel, elrúgással, 
elfejeléssel.

A megfelelő ütemű közbelépésen kívül a gyors 
megindulás és az irányváltoztatás szerepét hang-
súlyozzuk ki.

4. Labda elrúgása, alapszerelés
Szemben álló párok először helyben lendíte-
nek rá egyszerre a labdára azonos lábbal, majd 
az egyik játékos (a védő) helyben marad, a másik 
néhány lépésről közelít a labdára. A következő 
lépésben mindketten távolabbról indulnak az álló 
labdára. Végül a szemben labdát vezető társat 
szereli a védőjátékos.

A gyakorlások elején, a bátorságon és a meg-
felelő erejű rúgáson legyen a hangsúly. Kezdettől 
fogva ügyeljünk arra, hogy a testsúly a támasz-
kodó lábon legyen, és a rúgást végző láb is meg-
feszített legyen.
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5. Szabályos ellökés
A párok először labda nélkül, helyben és lépés 
közben próbálják, vállukat egymásnak feszítve, 
egymást egyensúlyukból kibillenteni. Ezután 
a labdát vezető társ mellett futva próbál a védő 
szabályos ellökéssel szerelni.

A szabályos végrehajtás legyen a fő követel-
mény, már a gyakorlás elején javítani kell, ha 
a kar nem leszorított, illetve nem azonos test-
helyzetben helyezkednek el a játékosok. A lab-
davezetéses feladatoknál már figyeljünk arra, 
hogy a lökést akkor végezzék el a védők, amikor 
a támadó kissé jobban megtolja maga előtt a lab-
dát, és a testsúlya a védőtől viszonyított külső, 
távolabbi lábon van.

 
 
Játékok, versengések

Oktatási célok: 
A tanult és gyakorolt technikai és taktikai elemek játékos és versenyszerű alkalmazása.
A feladatmegoldó és szituációs reakcióképesség fejlesztése. 
A szabályismeret fokozása. 
A sportszerű és önzetlen játékra törekvés kialakítása.
A játékigény kielégítése.

Gyakorlatok, játékos feladatmegoldások, 
játékok

Módszertani javaslatok

1. Labdaszerző, labdarablás
Kijelölt területen a játékosok szétszórtan he-
lyezkednek el, a kijelölt fogók (akiknél nincs 
labda) kivételével, jelre labdavezetést végeznek. 
A fogók szabályos keretek között próbálnak meg 
labdát szerezni. Ki tudja adott játékidőn belül 
megtartani a labdáját?

Szabályváltoztatások: visszaütés nem engedélye-
zett, két szerelési kísérlet után másik társat kell 
üldözni, akinek a labdája határvonalon kívülre 
kerül, vagy maga is fogóvá válik, vagy kiesik 
a játékból.

2. „Ne veszítsd el”
Meghatározott területen minden játékos labda-
vezetést végez. Az a cél, hogy a labdák ne ta-
lálkozzanak, ütközzenek, illetve ne guruljanak 
a határoló vonalakon kívülre.

Meghatározhatjuk a labdavezetés fajtáját, az azt 
végző lábat, kiköthetjük a labdahúzogatás, -gör-
getés feladatok alkalmazását is.

3. Labdavezető fogó
Az előzővel megegyezően helyezkednek el a já-
tékosok, szalaggal megjelölt a fogó. A fogójáté-
kok általános szabályai szerint játszatjuk.

Időre is játszható: ki tud, kik tudnak több 
játékost megfogni? Vadászlabdaszerűen: 
minden megfogott fogóvá válik. (Ki marad 
győztesként?) A kézzel való érintés mellett 
megfogásnak számíthat, ha a társ labdáját 
sikerül elérni, vagy a határvonalon kívülre 
sikerül kergetni a másikat.



220 Gyakorlatgyűjtemény és módszertani segédanyag 

4. Szalagszerző fogó labdavezetéssel
A játékosok szétszórtan helyezkednek el, nad-
rágjuk övrészébe, hátul egy szalagot tűznek úgy, 
hogy annak több mint fele kilógjon. Labdavezetés 
közben kell szalagot szerezni egymástól. Ki tud 
meghatározott idő alatt több szalagot gyűjteni?

A megszerzett szalagot is be kell tűrni (lehet 
a pálya szélére kilépve, ilyenkor az egyik láb tal-
pa alatt legyen a labda), a szalagot labdavezetés 
közben kézzel fogni nem szabad. Akinek a lab-
dája elhagyja a játékteret, az kiesik a játékból, 
megszerzett szalagjai sem számítanak.

5. Labdaelrúgó fogó
Felépítésében megegyezik a 3. játékkal, de 
a fogónál vagy fogóknál nincs labda. Az a fel-
adatuk, hogy társaik labdáját az oldalvonalakon 
túlra rúgják.

Játszható időre is, illetve csapatfogó keretben. 
Az egyik csapat feladata, hogy minél rövidebb 
idő alatt „szerelje le” a másik csapatot.

6. Fogyasztó- vagy kirúgójáték rálövéssel
A szétszórtan elhelyezkedő játékosok között, 
létszámtól függően 2-3 labda. A feladat egymás 
kirúgása.

Természetesen puhább (gumi) labdával játszassuk, 
a fogyasztó játékok szerint variálhatjuk. Például 
kiegészítő feladatok, időre egyéni és csapatkeret-
ben, bizonyos számú kiesett játékos után az első-
ként kieső visszajöhet stb. Különböző érvényes 
találati felületeket jelölhetünk meg, térd alatt nincs 
találat, vagy csak a derék alatti az érvényes találat.

7. Vadászlabda
Az előző játék variációja, a játék elején egy-két 
kijelölt fogóval. Ki marad a végén találat nélkül?

A szalaggal jelölt fogók után a kirúgottak is va-
dásszá válnak, és szalagot kapnak. Az előző játék 
szabályai szerint játszható, de itt megkövetelhe-
tünk átadást vagy átadásokat is a kirúgás előtt.

8. Fogyasztó két csapatban
Az előzőekhez hasonló szabályok szerinti játék.

Itt is megköthetünk átadást a kirúgás előtt, illetve 
a menekülő csapatnak védési, védekezési lehető-
séget biztosíthatunk.

9. Szabadulás a labdától
A két csapat az elfelezett játéktér két térfelén 
helyezkedik, a labdák száma megegyező. Jel-
re az ellenkező térfélre kell átrúgni a labdákat. 
Az a csapat győz, amelyiknek egy adott pillanat-
ban nincs a térfelén egy labda sem.

Meghatározhatjuk, hogy az átjuttatás milyen 
rúgásfajtával történjen. Megengedhetjük a kéz-
zel való védést, vagy csak szabályos labdaátvétel 
után lehet visszarúgni a labdát. Nagyobb játéktér 
esetén végeztethetjük kézből kirúgással vagy 
topprúgással is.

10. Bombázó játék
Két térfélen helyezkednek el a csapatok. A térfe-
leket tornapadok választják el egymástól, a pado-
kon páratlan számú medicinlabdákat helyezünk 
el. A feladat célzott rúgásokkal ledönteni a medi-
cinlabdákat az ellenfél térfelére. Az a csapat nyer, 
amelyik előbb rúgja le a labdákat.

Céleszköznek bóját is alkalmazhatunk. A célzott 
rúgás távolságát mindenképpen határozzuk meg. 
A labdák összegyűjtéséhez labdalevételt és -ke-
zelést is meghatározhatunk.
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11. Labdavezető váltó
A játékosok oszlopban állnak fel. Tárgyak között 
szlalomozva, megkerüléssel, a váltáskor labda-
megállítással versenyeznek.

Mindkét lábas végrehajtást, illetve a labdavezetés 
fajtáját is megköthetjük.

12. Labdavezető-átadó váltó
Megegyezik az előző feladattal, de a váltás át-
adás-átvétellel történik.

Kijelölhetjük a passz fajtáját, távolságát, megha-
tározott pályahosszon az érintések számát.

13. Rúgás, átvétel váltóverseny szemben
A csapat két része egymással szemben helyezke-
dik el. Átadás-átvétel után a saját vagy a szemben 
lévő oszlop végére futással történik a helycsere.

Végeztethető egy adogató játékossal is. Össze-
köthető kiegészítő feladatokkal is (labdavezetés, 
labdaemelgetés).

14. Várfoglalás (labdavezetés rálépéssel)
A tanulók szétszórtan helyezkednek el a játék-
téren, labda a láb alatt. A területen a létszámnál 
kevesebb karikát helyezünk el. Jelre, labdaveze-
téssel, megállítással kell karikát, „várat” foglalni. 
Akinek nem sikerül helyet találni, hibapontot kap.

A várfoglalások között szabadon labdavezetést 
végeztethetünk, illetve a helyváltásoknál a köz-
vetlen szomszéd várat ne legyen szabad elfog-
lalni.

15. Faltenisz
A falra kb. 1 m magasságban vonalat húzunk, 
a fal előtt a talajon 4×6 m-es területet jelölünk ki. 
2-4 gyerek játszik. A kezdő játékos ívelten a vo-
nal fölé rúgja a labdát úgy, hogy az a játékme-
zőbe pattanjon vissza, a következőnek ugyanez 
a feladata. A hibázó játékos kezdi újra a játékot. 
A hibát vétő játékos hibapontot kap, a legkeve-
sebb pontot gyűjtő játékos nyer.

Lehet szigorú szabályokkal játszani (hibapont 
jár, ha nem a vonal fölé, vagy a kijelölt területre, 
vagy többször pattan a labda), de megengedhető 
a labdakezelés, többszöri érintés is.

16. Terpesz célbarúgás
3 játékos szerepel, a középső terpeszállásban áll, 
egyenlő távolságra a másik kettőtől. A két szélső 
átadásokat végez úgy, hogy a labdának a terpesz-
alagúton kell átjutnia. A hibázó játékos helyet 
cserél a középsővel, a találatokat számoljuk.

Kezdőpontot megadva a távolságot átadásonként 
is növelhetjük. Nemcsak egyenes vonalú, hanem 
elkanyarodó rúgásokat is alkalmaztathatunk (pör-
getés belső és külső csüddel).

17. Pontszerző kézből leengedett labdával
A két csapat szétszórtan helyezkedik el a játék-
területen. A kezdőjátékos kézből indított rúgással 
passzol csapattársának, aki azt elkapva ugyanígy 
rúgja tovább. Meghatározott idő alatt több át-
adást végző csapat nyer.

Meghatározhatjuk, hogy például 5 átadás ér 
egy gólt, ilyenkor az ellenfél következik. Meg-
engedhetünk újbóli labdaelfogás nélküli átadást, 
fejelést is.
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18. Cicajáték 2:1 ellen
Alap cicajáték, akinek az átadását érintik vagy 
elfogják, helyet cserél a cicával.

Meghatározhatjuk az érintések számát, 
kijelölhetünk folyosót vagy játékterületet, 
amelyen belül érvényes az átadás, 
megköthetünk rúgásfajtákat is.

19. Cicajáték 2:1 ellen előrehaladással
Két játékos adogat egymásnak előrehaladással, 
labdaszerzés esetén helycsere.

Itt is meghatározhatunk érintésszámot. 
A labdát előre, legfeljebb csak oldalra lehet 
passzolni.

20. Cicajáték körben, nagyobb létszámmal 
szabadon, illetve megkötéssel
10×10-es vagy 20×20-as területen a támadók 
tetszőlegesen adogathatnak egymás között. 
A 2 vagy 3 cica, mint védő, megpróbál labdát 
szerezni.

Megkötések: a támadók csak egyből, 
átvétel nélkül adogathatnak, a közvetlen 
szomszédnak, illetve akitől az átadás érkezett, 
passzolni nem szabad.

21. Adogató cica zárt területen át
Bójákkal kijelölt 4 m oldalszélességű négyzet 
oldalain helyezkedik el a két cica, a többiek 
a területen kívül. Átadások csak a kijelölt 
területen keresztül történhetnek.

A cicák csak a mezőnyből érkező labdákat 
szerelhetik, eleinte szabad labdavezetéssel 
és érintésszámmal végeztessük.

22. Adogató versenyszerűen, segítőkkel
A játékterület négyzet alakú, a csapatok 4 
főből állnak, ebből 2 a négyzet átellenes 
sarkain helyezkedik el, a területen 2:2 elleni 
játék folyik. A segítőknek kijuttatott átadásért 
jár pont.

Különböző szabálymegkötéseket tehetünk. 
Például minden passz után a másik adogatóra 
kell játszani, az adogatókkal meghatározott idő 
vagy pontszám elérése után helycsere stb.

23. Kapura rúgás 2:1 ellen
A kaputól 20 m távolságról indul a támadó 
pár, a harmadik játékos a kapus. A labdát 
csak egyből szabad passzolni. Melyik páros 
rúg több gólt, illetve melyik kapus kapja 
a legkevesebbet?

2:2 ellen is játszható, a védők egyike a kapus, 
a másik védő szerepet lát el. Ekkor a több 
gólt rúgó pár a győztes, de könnyítésként 
az átadás-átvétel is megengedhető.

24. Fejelő váltó adogatóval
6-8 fős csapatok egyik tagja 6 m-re, szemben 
áll társai oszlopával. Ívelten dobja az elsőnek 
a labdát, aki azt visszafejeli, és az oszlop 
végére fut. Melyik csapat teljesíti először 
a feladatot?

Szembemozgással is végezhető, ekkor a két 
részre osztott csapat szalaggal megjelölt tagja 
kezdi dobással, és a szemben lévő oszlop 
végére fut, a visszafejelő játékos a „dobó” sor 
végére áll be. A feladat akkor ér véget,  
ha a kezdőjátékos újra az eredeti  
helyén áll.
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25. Fejelő fogó körben
8-10 fős csapatok játszanak, a támadók 4-6 m 
sugarú kört alkotnak, a menekülő csapat 
szétszórtan helyezkedik el a körben. A támadó 
csapat tagjai feldobásból fejeléssel próbálják 
eltalálni társaikat. Győztes az a csapat, amelyik 
rövidebb idő alatt „fejeli ki” a másikat, illetve 
meghatározott idő alatt több találatot ér el.

A körfogyasztó általános szabályai érvényesek 
itt is. A játék kijelölt területen szétszórtan 
elhelyezkedő támadókkal, több labdával is 
játszható.

26. Kapura fejelés átadásból
3 játékos játszik, ketten 6 m-re a kaputól, 
a harmadik a kapus. Az egyik támadó 
feldobásból fejjel végez átadást társának, 
aki kapura fejel. 10 végrehajtásonként, 
körforgásszerűen csere. Melyik játékos ér el 
több gólt?

Könnyítésként az adogatás lehet dobás, 
nehezítésként pontrúgás. A kapus védését is 
korlátozhatjuk: csak testtel háríthat.

27. Fejelés segítővel
20×10 m-es területen 3 páros játszik, 2 páros 
egymás ellen, a harmadik az oldalvonal 
mentén követi a támadást. A kijátszott labdát 
(lehet rúgás vagy fejelés) bedobással hozzák 
újra játékba. Gólt csak fejeléssel lehet elérni. 
A párokat meghatározott időnként cseréljük. 
Melyik páros ér el több gólt?

A kapu mérete változtatható, a védőjátékosok 
kézzel nem védhetnek. Ha védőjátékosról 
kerül alapvonalon kívülre a labda, akkor is 
bedobással hozzák játékba a segítők a sarokról. 
Az elért gól a segítőknek is beszámítható. 
A segítők mindig a támadó csapattal vannak.

28. Stukkolás 1:1, 2:2 ellen
Kis területen, tetszőleges kapukkal   
(magasugró állvány, zsámolyok stb.)  
játszható. A kezdő fejelést feldobásból, 
az elkapott labdát, választhatóan, feldobásból 
vagy kézből kifejeléssel (stukkolással) kell 
megjátszani. A közvetlenül visszafejelt labda 
lepattanási helyéről csak stukkolással lehet 
gólt elérni.

Tetszőlegesen variálható a játék. Például 
a stukkolás kettőt ér; ha nem sikerül elkapni 
a labdát, mindig alapvonalról kell kezdeni. 
2 játékos esetén szabadon lehet fejelgetni, 
vagy csak 1-1 érintés megengedett.

29. Fejelő röplabda
Röplabdapályán vagy kisebb területen 
játszható, a hálót alacsonyabban is 
elhelyezhetjük. A játékosok száma 3-6. A fejjel 
való érintésen kívül a röplabda szabályai 
szerint játszható.

A nyitást engedhetjük közelebbről vagy 
dobással, kézből rúgással is. Kezdő 
játékosoknál zsinórlabdaszerűen, 
labdaelkapással is játszható.
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30. Fejelő kiszorító
Kézilabdapálya fele a terület, kaput nagyobbat, 
akár 10 m-est is kijelölhetünk. 2-6 fős 
csapatok játszhatnak. A kapuvonalról feldobás 
után fejel egy játékos, a saját csapat tagjai 
továbbfejelhetik a labdát. Az ellenfél vagy 
egyből visszafejeli, vagy a lepattanás, illetve 
az elkapás helyéről kézből feldobásból fejeli 
vissza. Melyik csapat tudja többször átjuttatni 
a gólvonalon a labdát?

Megköthetjük, nagyobb kapu esetén, hogy 
a találat csak fejmagasság alatti legyen.

31. Játék egy kapura két labdával
Kézilabdapálya fél térfelén 6 játékos (1 kapus) 
játszik. A játékosok külön-külön próbálnak 
labdavezetéssel, cselezéssel gólt elérni. 
A kapus üres területre dobja ki a labdát.  
Ki ér el több gólt?

A gólt rúgó játékos cserélhet a kapussal. 
Az oldalvonalakat elhagyó labdát a kapus 
hozhatja újra játékba. Megköthetjük, hogy 
szabályos gól csak a kapuelőtéren belülről  
(6-os vagy 9-es vonal) érhető el.

32. 3:2 elleni játék egy kapura, kapussal
3-3 fő játszik a kézilabdapályán egy kapura. 
3 támadó 2 védővel és a kapussal szemben 
próbál meg gólt elérni. Gól esetén a támadók 
újra próbálkozhatnak, ha elvesztik a labdát, 
szerepcsere.

Könnyített szabály, ha bedobással  
és szöglettel is folytatódhat a támadás. 
Nehezítés, ha a támadók csak egyből 
passzolgathatnak és rúghatnak kapura.  
Több csapat esetén feladat lehet, hogy 
meghatározott sorozat után melyik hármas kap 
kevesebb gólt.

33. 4:4 elleni játék vészkapussal
Kézilabdapályán 4:4 (5:5) elleni játék. 
A vészkapus is részt vesz a támadásban, így 
emberfölényes szituációk alakulnak ki.

Különböző szabályokat, megkötéseket 
alkalmazhatunk. Például védőtérfélről nem 
rúgható gól; a bedobást lehet rúgni, vagy 
csak rúgni lehet; a kapus nem dobhatja 
előre, és kézből nem rúghatja ki a labdát stb. 
A vészkapust előre kijelölhetjük, a „hátsó kéz” 
védhet, vagy a kapuelőtéren belül bármelyik 
védőjátékos megfoghatja a labdát.

34. Vonalfutball 
20×20, 20×40 m-es területen 3:3, 4:4 ellen 
játszik. A feladat labdavezetéssel és átadással 
az ellenfél alapvonalán túlra juttatni a labdát. 
Melyik csapat ér el több gólt?

A gól- és oldalvonalon túl jutó labda esetén 
a másik csapat folytatja a játékot. Kikötések: 
a vonal után egy méteren belül kell megállítani 
vagy átvenni a labdát, csak lapos átadásokkal 
szabad játszani. Meghatározott érintésszám 
után passzolni kell. Teremben fal előtti 
vonallal is játszható, ilyenkor a labda falhoz 
érése esetén is elveszti a támadó csapat 
a labdát.
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35. Kétudvaros játék
Kézilabdapályán 6 fős csapatok játszanak, 2 tá-
madó, 2 védő (ők a felező vonalat nem léphetik 
át), 1 kapus, 1 irányító (ő szabadon játszhat). 
Időszakonként csere: védők a támadókkal, irá-
nyító a kapussal. Melyik csapat ér el több gólt?

Természetesen a védőkből, támadókból is legyen 
irányító és kapus. Egyéb szabálymegkötéseket is 
tehetünk. Például a kapus nem játszhatja át a fél-
pályát, az irányító nem rúghat gólt, a bedobás 
csak az aktuális térfélen játszható meg stb.

36. Háromudvaros játék
A kézilabdapályát három részre osztjuk. A kö-
zépső harmad lehet nagyobb a két szélsőnél. 
5 fős csapatok játszanak, 1 kapus, 1 védő, 2 
középjátékos, 1 támadó. Mindenki csak a saját 
harmadában tartózkodhat. A játék folyamatos 
szerepcserékkel folyik.

Kisebb középső harmad esetén variálható a játék 
úgy is, hogy 2 támadó játszik 2 védő és a kapus 
ellen, a középső harmadban nem tartózkodik 
játékos, azt hosszú indítással kell átjátszani. 6 já-
tékos esetén a támadóharmadban emberfölényes 
szituáció (2 támadó, 1 védő) gyakorolható.

37. Lábtenisz a labda megfogásával
10×5 m-es területen, középen kifeszített zsinór, 
megemelt tornapad, teniszháló. 2-3 játékos he-
lyezkedik el egy térfélen. Kézből vagy felpatta-
nás utáni rúgással ívelik át a labdát az ellenfél 
térfelére. Pontot ér, ha a labda az ellenfél térfelén 
pattan. Időre vagy elért pontszámra játszható.

Ha pattanás nélkül sikerül elfogni a labdát, nincs 
pont. A hálóba jutó, illetve a pályán kívül pattanó 
labda (kivétel, ha az ellenfélről kerül oda) érhet 
pontot az ellenfélnek, vagy csak szervacserével 
jár. Az egyből vagy az egy pattanás után, rögtön 
visszarúgott találat kettőt érhet.

38. Lábtenisz megkötésekkel
Minitenisz vagy szabadon felrajzolt pályán 1-3 fő 
játszik a lábtenisz szabályai szerint (az alapsza-
bályok az asztalitenisszel azonosak). Különböző 
feladatokat, megkötéseket határozunk meg.

Példák:
•  csak egyből lehet megjátszani a labdát,
•  egy térfélen tetszőleges érintés lehetséges, de 

csak felváltva,
•  átvétel az egyik lábbal, továbbítás a másikkal, 

fejjel csak egyből visszajátszani lehet,
•  csak átvétel után adható vissza a labda,
•  a térfélen elhelyezkedő minden játékosnak bele 

kell érni a labdába stb.

39. Várméta labdarúgó jelleggel
Tetszőleges területen  
(többségében teremben) 
játszható. A pontszerzés 
a várméta általános 
szabályai szerint lehet-
séges. A foci jelleget 
az indítás és a visszajut-
tatás módja adja.

Variációk:
– a kezdőpontról állított labdát kell megrúgni,
– kézből rúgással lehet kezdeni,
–  a labdát kéz segítsége nélkül, adogatással kell 

a leütő pontra visszajuttatni, 
–  bázisok között futó játékos rúgással kiejthető 

a játékból stb.
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40. Pókfoci
4-6 fős csapatok termi játéka, a kapu mérete 
lehetőleg nagy legyen (bójával, zsámollyal meg-
jelölve). A játékosok hajlított terpeszülésben 
helyezkednek el, és pók-, illetve rákjárásban mo-
zoghatnak és rúghatják a labdát. Melyik csapat ér 
el több gólt?

A kapusnak megengedhető a térdelésben el-
helyezkedés és a kézzel védés (kapumérettől 
függően). A teremfoci szabályai az irányadóak. 
A hanyatt fekvésben hátra labdakiemeléssel (ol-
lózva) elért gól duplát érhet.

41. Cserefoci
A teremfoci vagy a kispályás foci szabályai sze-
rint 3 vagy több csapattal játszható. A gólt rúgó 
csapat a pályán marad, a gólt kapó pedig cserél. 
Melyik csapat rúg több gólt?

Rövidebb játékidővel élvezetesebb lehet a játék, 
ha ez idő alatt nem esik gól, a régebben pályán 
lévő csapat cserél (az első játék kivételével, 
ilyenkor kedvezményezett csapatot kell 
kijelölni).
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Testnevelési játékok

Miért tanítsuk a játékokat?

Sok gyakorló pedagógus számára ismert az a helyzet, amikor a legkedvesebb, a legszórakoz-
tatóbb játékot is teljes közönnyel fogadják a tanulók. A társadalomtudományok szakemberei 
(pedagógusok, pszichológusok, szociológusok stb.) egyhangúlag állítják, hogy a gyermekkor 
felső korhatára határozottan csökken, azaz már 10-12 éves korban véget ér a felhőtlen játék 
kora. A tanulók egyre kevesebbszer nyúlnak a játékszerek után, inkább a felnőttek problé-
máival foglalkoznak szabadidejükben. 

A 21. század gyermekének, aki már nemcsak passzív tévé- és videónézéssel tölti szabad-
idejét, hanem „interaktív” eszmecserékkel elégíti ki érdeklődését a számítógép előtt ülve, 
be kell mutatni a játékot, meg kell tanítani a játékot, és rá kell vezetni a játék lehetőségeire, 
és annak örömeire. 

Nem célunk, hogy ebben a fejezetben a játék örökérvényű pedagógiai előnyeit részletez-
zük. Ezúttal a játékra mint a piacgazdaságra berendezkedett társadalmak egyik alappillérére 
„támaszkodunk”. 

Bartha (1994) véleménye alapján napjainkban egyre nagyobb és nagyobb a kereslet, 
szinte minden téren, a sokoldalú ember iránt. A sokoldalúság ebben az összefüggésben kettőt 
jelent: kreativitást és rugalmasságot. Ha valaki alkotóképes, de rugalmatlan, könnyen lehet, 
hogy a mai társadalom számára hasznavehetetlen dolgokat teremt. Aki rugalmas, de hiány-
zik belőle a kreativitás, az tudni fogja, hogy mikor mi lenne hasznos, de alkotni nem lesz 
képes. A kreativitásra jellemző divergens (széttartó) gondolkodás azt jelenti, hogy az egyén 
képes ötletek sokaságának felvetésére, új szempontok behozatalára és eredetiségre. Vagyis 
a játékosságra. A sokoldalú emberben együtt vannak ezek a képességek. Így nemcsak tudja 
és felfogja a naprakész cselekvés szükségességét, de készen áll a változtatásra. 

A napjainkra jellemző „globalizálódás” közepette – Nyiri Lajos (2001) szavaival 
élve – fontossá válik, hogy tud-e valaki multikulturális közegben, csapattagként tevékeny-
kedni. A multikulturális életmódban az idegen nyelveken való kommunikáció mellett egyfajta 
metakommunikációs követelmény a nyitottság és tolerancia. Tehát nem véletlen, hogy a fu-
turológia kutatói a játékot a jövőre felkészítés értékes eszközének tartják. Szerintük a játék 
kifejleszti azokat a fontos tulajdonságokat, amelyek a jövő emberének elengedhetetlenül 
szükségesek a sikerhez. Itt az idő felfedezni a játék értelmét újra, a jövőnkre nézve!

A bevezetésben a játékról és annak szerepéről általánosságban írtunk, ami érvényes 
minden játékra (táblás, kártya-, drámajátékok stb.). Ugyanezekkel a tulajdonságokkal ren-
delkeznek a testnevelési és sportjátékok, azzal a többlettel, hogy pozitív élettani hatásuk nem 
elhanyagolható sem a fejlődő gyermek, sem a felnőtt, sőt az idősebb korosztály számára sem.

A testnevelés tantervében megfogalmazott célok – a mozgásigény fenntartása, 
az egészséges életmód megalapozása és a rendszeres fizikai aktivitás iránti érdeklődés 
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 felkeltése – egyik megvalósítási módja a játéktanítás és megszerettetés, azon belül is hang-
súlyozottan a testnevelési játékoké.

Ma már hazánkban is egyre nagyobb számban találhatók sport- és szabadidőközpontok, 
ami arra utal, hogy ha lassan is, de növekszik a fizikai aktivitással eltöltött szabadidő utáni 
kereslet a felnőttek körében. A rövidebb vagy hosszabb időre kialakult csoportok, „vegyes” 
összetételű társaságok, akiket leggyakrabban a játék köt össze. Ezért a testnevelőnek egyik 
kiemelkedő feladata, hogy játékokkal segítse elő a tanterv által megfogalmazott célt, azaz 
az egész életre szóló rendszeres fizikai aktivitás iránti érdeklődés felkeltését. 

A mindennapos testneveléssel az oktatás több problémába is ütközött: 
A tornaterem vagy sportolásra alkalmas udvar hiánya sokszor nehezíti a testnevelők 

helyzetét. Nemegyszer tapasztalható, hogy a testnevelésórát az iskola folyosóján, esetleg 
a tanteremben kell megtartani. A jól kiválasztott és tervezett játékokkal könnyebb átvészelni 
a szükséghelyzeteket és -állapotokat.

A játék kiválasztását és tervezését befolyásoló tényezők

1. A játékok kiválasztását és tervezését elsődlegesen az oktatási cél, illetve a tanóra anyaga 
határozza meg. Az 1. táblázatban a legismertebb játéktípusokhoz a leggyakrabban előforduló 
oktatási anyagokat és célokat soroltuk. Az oktatási feladatokat természetesen nemcsak a táb-
lázatban bemutatott játékfajtákkal lehet megoldani, de talán ezek adaptálhatók legkönnyeb-
ben. Fordítva is elmondható, hogy a felsorolt játéktípusokkal nem csak ezek az oktatási célok 
érhetők el. Annak ellenére, hogy több játékcsoport is hiányzik a táblázatból (küzdőjátékok, 
népi játékok), a rendszer a játéktervezéshez és -kiválasztáshoz nyújthat segítséget. 

1. táblázat
Játékok csoportosítása oktatási célok szerint 

Játékfajták Oktatási célok, feladatok
Társasági játékok Kényszerhelyzetek meg(fel)oldása
Kisjátékok Bemelegítés
Váltóverseny formájú játékok Technikai elemek gyakorlása
Fogók Helyezkedés a pályán
Fogyasztók Labdás ügyesség, koordináció fejlesztése
Csoportjátékok Csapatsportjátékok előkészítése

Kényszerhelyzet például az iskolai folyosó, ahol a tanulók nem hangoskodhatnak ugyan-
úgy, mint a tornateremben, vagy az osztályterem, ahol főként asztalok és székek akadályoz-
zák a mozgást, azaz nincsenek biztosítva az ideális körülmények a testnevelési játékokhoz. 
Ilyen esetben a társasági játékok – bár a testnevelésóra minimális követelményeinek 
(pulzus, terhelés) nem minden esetben felelnek meg – kiválóan alkalmasak a koncentráció 
fejlesztésére, és a hasznos időtöltésre.

A bemelegítés dominánsan hat a testnevelésórára. Ezért már az első perceknek is fon-
tos szerepe van az óra hangulatának és minőségének kialakításában. A kisjátékok röviden 
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és könnyen elmagyarázhatók, a legtöbb tanuló szívesen vesz részt ezekben a játékokban. 
Nevüket talán onnan kapták, hogy egy-egy játék legtöbbször nem hosszabb pár percnél.

A technikai elemeket két nagy csoportra oszthatjuk: természetes mozgásokra (futá-
sok, szökdelések, ugrások stb.) és szerrel (labdák, ütők, tornaszerek) végzett mozgásokra 
(labdavezetések, terelések, dobások, célzások). A legtöbb váltóverseny jellegű játéknál 
a feladat végrehajtását nem zavarják külső körülmények (például védők), ezért „csak” 
a gyakorlatra/technikai elemre, illetve annak minél gyorsabb, helyesebb végrehajtására 
kell koncentrálnia a tanulónak. 

A tanulókat meg kell tanítani a játékok során a megállásokra, irányváltoztatásokra, üres 
helyre futásokra stb. Ismertetni kell a játék jellegének megfelelő mozgásirányokat, helyzet- 
és helyváltoztatásokat. A fogójátékok egyéni, páros és csoportos formái, szer nélkül vagy 
szerrel kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyerekek tanuljanak meg egymás mozgásához 
alkalmazkodni, illetve a siker érdekében a legoptimálisabb helyre mozogni.

Fogyasztójátékok elképzelhetetlenek labda nélkül. A labda kezelése (elkapás, birtok-
lás és továbbítás) állandóan változó körülmények között rengeteg izgalmas percet jelent, 
amit csak fokoz az azonnal jelentkező eredmény, hogy eltaláltam-e a célfelületet, vagy sem? 
(Megjegyzés: jelenleg nemcsak hazánkban, hanem több országban is vita folyik arról, hogy 
helyes-e a kidobójáték tanítása, vagy sem, azaz tanulótársra célozni, vagy sem. A fejezet-
nek nem célja és feladata a vita eldöntése, azonban javaslatokat tehet, hogy a célzott felület 
nem tanuló, hanem például különböző méretű mozgó labdák és egyéb tárgyak is lehetnek.) 
A kidobós játékok sok mozgást és gyors helyzetfelismerést és döntést igényelnek, valamint 
kiválóan alkalmasak egyszerű összjáték kialakítására.

A csapatsportjátékokra előkészítő labdás csoportjátékok egyik fő célja lehet – a fen-
tebb felsoroltakon túl – a csapatszellem kialakítása, mivel a testnevelési játékok és sport-
játékok között sok a hasonlóság. A gyerekjátékok egyszerűbbek, így a játék során könnyebb 
az elsődlegesen kiválasztott feladatra figyelni. 

A játék kiválasztását nemcsak az 1. táblázatban megjelölt oktatási célok határozzák 
meg, hanem:

• a játékosok összetétele és
• a rendelkezésre álló szerek mennyisége, minősége és a játéktér (szabadtér, torna- 

vagy osztályterem stb.) is. 

2. A játékosok/tanulók, azaz az adott csoport személyi összetétele több szempontból be-
folyásolja a játékok kiválasztását. A különböző tényezőket a 2. táblázatban ismertetjük.

Testnevelésórák anyagának tervezésekor elsődleges kérdésként hangzik el, hogy a ta-
nulók jártasak-e a kiválasztott sportág mozgásanyagában, vagy sem? Ritka az az eset, ami-
kor csak egyszerű igennel vagy nemmel megválaszolható a kérdés. Legtöbbször a csoport 
vagy az osztály vegyes összetételű, aminek aránya és minősége sportáganként is változik. 
(A csapatjátékoknál módosított szabályokkal kell korrigálni ezeket az „egyenetlenségeket”, 
ezáltal biztosítani a játéklehetőséget mindenkinek.)

Pozitív jelenség, hogy egyre több testnevelő tanár próbálja meg bevonni a testnevelés-
órákba a könnyített és gyógytornára járó tanulókat is. A tanár feladata ebben az esetben, 
hogy szem előtt tartsa azokat az okokat, amelyek miatt ezek a tanulók mozgásukban korláto-
zottak, és olyan gyakorlatokat tervezni és szervezni, amelyek nem káros hatásúak. A játékok 
kiválasztásakor, illetve a „szereposztáskor” hasonló szempontokat kell figyelembe venni. 
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2. táblázat
Játékosok mint játékot meghatározó tényezők 

Szempontok Egyéni játékosok tulajdonságai Csapat tulajdonságai
Előképzettség Gyakorlatban jártas – járatlan Azonos vagy eltérő képességű játé-

kosok
Élettani mutatók Életkor, nem Koedukált – nem koedukált
Szerep, feladat Kooperatív vagy versengő játékok Kapcsolat a társakkal (például fizikai 

kontaktussal vagy nélküle) 
különböző szerepek, pozíciók betölté-
se a csapatban 

Korlátozó tényezők Mozgásban akadályozott – egész-
séges

Integrált – nem integrált

3. A harmadik, de nem elhanyagolható szempont a játékok a kiválasztásánál a tárgyi felté-
telrendszer. 

3. táblázat
Tárgyi feltételek mint játékot meghatározó tényezők

Szempontok Egyéni játékok és csapatjátékok
Játéktér Nagysága, száma és átjárhatósága
Eszközök Használatának módja és/vagy szerepe
Pontszerzési lehetőség Pontszerzési területek/célfelületek: elhelyezése, száma, nagysága
Játékidő Meghatározott cél/pont vagy idő jelzi a játék végét

A játéktér méretének meghatározása komoly tapasztalatokat igényel. A dinamikus 
és lendületes játékhoz meg kell találni az ideális méretet. Továbbá a kisebbek kedvelik 
a biztonságos helyek és/vagy helyzetek, azaz a „házak” kijelölését, tiltott, vagy nehezített 
zónákat is beépíthetünk a játékba. 

Az eszközök használatánál tanítványaink egyes eszközökben vagy szerekben válto-
zatos lehetőségeket látnak. Őket még nem kötik a szokások és hagyományok, és kísérletező 
kedvük is nagyobb. 

A pontszerzés lehetőségei rengeteg variációt rejtenek magukban. Megköthetjük a pont-
szerzés módját, például gurítás, dobás, rúgás stb. Alternatív rendszerek, például a könnyebb 
pontszerzési lehetőséget alacsonyabb pontszámmal, míg az igazán nehéz célfelületet magas 
pontszámmal ismerjük el.
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Játékgyűjtemény

A játékgyűjteményben bemutatott játékok legtöbbször csak a teljesen letisztított (szer nélküli) 
alapszabályokat ismertetik, amelyeknek gondolatébresztő szerepük van. 

A játékokat az 1. táblázat játéktípusai szerinti sorrendben ismertetjük, arra törekedve, 
hogy bemutassuk a különböző megoldásokat az egyszerűtől a bonyolultabbakig. Fontos meg-
jegyezni, hogy egyik játékszabály sem kőbe vésett szentírás. 

Társasági játékok

A társasági játékokra jellemző, hogy a szabályok egyszerűek, átláthatóak, és mindenki 
könnyen, gyorsan elsajátíthatja a játék fortélyait. Figyelmet és fegyelmet igényelnek, ennek 
ellenére mégis rövid idő alatt nagyon jó hangulatot teremtenek. A bemutatott játékok folyo-
són, osztályteremben is játszhatók. A játékok sorrendje az esetleges nehézségi szintet hivatott 
tükrözni.

Kolompos
A kijelölt kolompos különböző mozgásokat végez, s ezt a tanulóknak utánozniuk kell. A leg-
ügyesebb tanuló lesz a következő kolompos. A gyakorlatok mozgását előre megbeszélt sza-
bályokkal nehezíthetjük. (Mozgások ülésben, fekvésben, szerrel stb.)

Győztes, aki a legtöbbször volt kolompos.

Utánozz később!
A játékvezető szemben áll a tanulókkal, folyamatosan kétütemű gyakorlatokat mutat be. 
A tanulóknak mindig az eggyel korábbi feladatot kell megismételni, azaz csak a második 
kétütemű gyakorlat után kezdhetik el utánozni a bemutatott feladatsor első gyakorlatát. Aki 
elrontotta, büntetőpontot kap. 

Győztes, aki a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte.

Tanár néni azt mondta 
A tanár néni szemben áll a tanulókkal, és különböző utasításokat mond (például fordulások 
jobbra át, balra át, vigyázz, pihenj stb.), amelyeket a tanulók csak akkor hajthatnak végre, ha 
előtte elhangzott, hogy „tanár néni azt mondta”. Aki rosszkor vagy rossz irányba mozdult, bün-
tetőpontot kap. (Megjegyzés: a tanár néni kifejezés változtatható az adott körülményekhez.)

Győztes az, aki a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte.

Ritmusgyakorlatok
A tanulók a „tanár néni azt mondta” szabályai szerint a kijelölt feladatot mindig egy előre 
megbeszélt ritmussal vagy ütemezéssel egy időben hajtják végre. Így két követelménynek 
kell megfelelni egy adott pillanatban. Aki nem teljesíti a szabályban előírtakat, büntető-
pontot kap.

Győztes, aki a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte.
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Kopogó

Létszám: 7-9 tanuló.
A tanulók körben helyezkednek el, s tenyerüket úgy helyezik, hogy a szomszédok egymás 
kezét keresztezzék a padlón vagy az asztalon. Az első tanuló a bal kezével koppant egyet 
az asztalon, majd a bal oldalon mellette lévő kéz ugyancsak koppant egyet vagy kettőt. Ha 
egyet koppant, akkor a játék továbbra is ugyanabba az irányba folytatódik, ha kettőt, akkor 
a játék iránya megváltozik. Az a kéz, amelyik hibázott, kiesik.

Győztes, akinek a keze legtovább maradt játékban.

Botos kopogó
Létszám: 8-10 tanuló.
A tanulók körben helyezkednek el, egymástól fél méterre, maguk előtt egy bottal. A bot egyik 
vége a földön, a másikat a tanulók a tenyerükkel fogják. Sípszóra (tapsra) a bal oldali társuk 
botját kell elkapni koppanás előtt. Akinek nem sikerült, büntetőpontot kap.

Győztes, aki a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte.
Változat: Egy sípszóra a bal oldali, kettő sípszóra a jobb oldali társ botját kell elkapni 

koppanás előtt.

Kisjátékok

Az ebben a fejezetrészben ismertetett kisjátékok elsődlegesen a bemelegítést szolgálják. Szer-
vezésük kevés időt vesz igénybe, a terhelést és intenzitást fokozatosan lehet növelni. 

Tűz-víz-repülő
A tanulók a teremben szabadon szaladgálnak. A tanár hangosan elkiáltja magát: „Tűz!”, 
„Víz!” vagy „Repülő!”, és a gyerekeknek a játék elején egyeztetett feladatot kell végrehaj-
taniuk. (Például: repülő: hason fekvésbe le, víz: bordásfalra fel stb.) Aki utolsónak teljesíti 
a feladatot, hibapontot kap.

Győztes, akinek a legkevesebb hibapontja van.

Alkoss csoportot!
A tanulók a teremben szabadon szaladgálnak. A tanár kiált egy számot, és egyben mutatja 
is. A tanulóknak a tanár által mondott számmal azonos létszámú csoportokot kell alkotniuk 
(guggolásban, fekvésben stb.). Aki megfelelő körben rendeződött, jutalompontot kap.

Győztes, akinek a legtöbb pontja van.

Színcápa
A tanulókat minimum 3 egyenlő létszámú csoportba osztjuk, és mindegyiknek adunk egy 
színnevet. A csoportok elfoglalják a kijelölt sarkokat (házakat). A tanár két csoportot szólít 
a színek bemondásával. Például: „Kék, fehér!” A hívott csoportok helyet cserélnek, pontot 
kap az a csoport, amelyik előbb foglalta el az új házat.

Győztes az a csapat, amelyik adott idő alatt a legtöbb pontot kapta.
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Érd el a vonalat!

A tanulók a pálya középvonalán állnak fel oszlopban. Jelre tetszőleges irányba, futással 
elindulnak. Sípszóra irányt kell változtatniuk, és az ellenkező irányba továbbfutniuk teljes 
sebességgel.

Győztes az a tanuló, aki először éri el valamelyik alapvonalat.

Füle-farka
Létszám: Csoportonként 8-10 tanuló.
A tanulókat két csoportba osztjuk, a két csoport egymással szemben vonalban, kézfogással 
áll fel. A sorok egyik vége a „füle”, a másik vége a „farka” elnevezést kapja. A tanár a sorok 
valamelyik végét szólítja. Ekkor kézfogás elengedése nélkül az egész sornak futva át kell 
bújnia a saját sora másik végén álló két tanuló kaput tartó keze alatt, majd visszaállni a ki-
indulóhelyre. Amelyik csapat előbb áll (ül, fekszik) a helyén, jutalompontot kap.

Győztes az a csapat, amelyik meghatározott idő alatt több pontot gyűjt.

Ostor
Létszám: 8-10 tanuló.
A tanulók egymás kezét erősen fogva egysoros vonalban állnak fel. Az ostoros, az első 
játékos a sorban, úgy vezeti a sort, hogy amikor már bizonyos lendülettel futnak, hirtelen 
irányt változtat. Ettől az ostor csattan. Cél, hogy az ostor végén futók ne szakadjanak le. Ha 
elszakadnak, helycsere. 

Győztes, aki a legrövidebb idő alatt elszakította az ostort.

Sárkány
Létszám: Sárkányonként 10 tanuló.
A tanulók egymás vállát vagy derekát fogva egyes oszlopban állnak fel. Az első tanuló a sor-
ban a sárkány feje, az utolsó a sárkány farka. A sárkány feje úgy próbálja meg elkapni a farkát, 
hogy a sor nem szakadhat szét. 

Győztes az a sárkányfej, akinek legrövidebb idő alatt sikerült megfogni a sárkány farkát.

Fogd meg a sor végét!
Létszám: 10 tanuló. 
A tanulók egysoros vonalban állnak fel. A sor egyik fele hátraarcot csinál, majd kézfogás. 
A két szárny kergeti egymást úgy, hogy a hátraarcot végzettek az üldözők, de őket is üldözi 
a másik szárny. A kézfogást elengedni nem szabad, a középső játékos egy helyben forog. 

Győztes az a szárny, amelynek szélső játékosa utoléri a másik szárny végét.

Kotló-kánya
Létszám: 6-10 tanuló.
A tanulók egymás vállát vagy derekát fogva egyes oszlopban állnak. Az első tanuló a sorban 
a kotló, szoroson mögötte a kiscsibék. A kánya a kotlóval szemben áll, és meg akarja fogni 
a csibéket. A kotló a kánya minden támadását igyekszik kivédeni, akit a kánya mégis meg-
fog, azzal helyet cserél.

Győztes az a csibe, akit nem fogtak meg.
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Tengeri kígyó

Létszám: 8-12 tanuló.
A tanulók szorosan egymás mögött oszlopban állnak fel. Az első tanuló a sorban, a kígyó 
feje, jelre kanyarogva elkezd futni. A kígyó mozgása egyre gyorsabb lesz, a tanulók között 
a hézag egyre nő. A fej megpróbál egy hézagon átfutni, de ha a játékos, aki előtt át akar sza-
ladni, megérinti, akkor helycsere.

Győztes, aki a legtöbbször volt a kígyó feje.

Váltóversenyek

A váltóversenyek a testnevelésórák egyik legkedveltebb játékai. Annak ellenére, hogy mind 
a tanárok, mind a diákok számára szórakoztatóak, a váltóversenyek sok buktatót is rejtenek 
magukban. A hagyományos és egyben legismertebb fajtájának hátrányai, hogy csapatonként 
adott pillanatban csak egy tanuló aktív, aminek következménye lehet a nem elégséges terhe-
lés, és a fegyelmezetlenség a sok várakozás miatt. Sőt, nagyon sok tanuló kényelmetlennek 
érzi azt a pillanatot, amikor egyedül neki kell szerepelnie az éppen tétlen osztálytársai előtt.

A buktatók elkerülése végett javasoljuk a páros, esetleg hármas versenyek gyako-
ri alkalmazását. Így a korábban említett hátrányok nagy része könnyen kiküszöbölhető. 
Természetesen a páros verseny nem minden esetben oldható meg, és szükség van a váltó-
versenyekre is. Azonban törekedjünk a minél kisebb létszámú csapatokra, valamint időben 
rövid, de összetett és/vagy intenzív feladatokra. Ezeknek a követelményeknek megfelelni 
nehéz, mert mind a koordinációfejlesztés, mind a terhelés időigényes. A következő meg-
oldásokkal segíthetünk:

A váltás nem mindig a kiinduló- vagy rajthelyen történik, hanem a feladat vagy gya-
korlat sikeres végrehajtása az indulójel a következő tanulónak. Ebben az esetben a csapatok 
versengése a gyakorlat befejezésének helyén ér véget.

A váltóversenyeknél kétféle módon hirdethetünk eredményt:
a)  Idő alapján, a hagyományok szerint az a csapat nyer, amelyik a leggyorsabban 

teljesítette a kijelölt feladatot. Hátránya: a játékidő nehezen tervezhető. Előnye: 
az eredmény könnyen ellenőrizhető.

b)  Mennyiség alapján, megadott idő alatt melyik csapat tagjai teljesítik többször a ki-
jelölt feladatot. Hátránya: nehezen ellenőrizhető és követhető az eredmény. Előnye: 
játékidő könnyen tervezhető.

A következőkben a váltóversenyek szervezésének és lebonyolításának különböző vál-
tozatait ismertetjük.

Jelmagyarázat:  Játékos útja,   Labda (szer) útja.

I. változat: hagyományos

A)  
 

Váltás a sor elején, feladat végrehajtása után.
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B) 

Váltás a sor elején, a feladat végrehajtása és a sor megkerülése után.

II. változat: csapattagokkal kijelölt pálya

A) 

Az utolsó játékos csapattársai mellett (vagy a terpeszek alatt átbújással stb.) halad 
előre. A következő játékos, a mindenkori utolsó a sorban, akkor indulhat előre, ha 
a váltóbot (tornaszer) visszaérkezett.

B) 

Az utolsó játékos csapattársai között halad előre szlalomozva. A következő játé-
kos, a mindenkori utolsó a sorban, akkor indulhat előre, ha a váltóbot (tornaszer) 
visszaérkezett.

III. változat: osztott csapatok 

A) 

A feladat elvégzése után a játékos a saját sorának végére szalad.

B) 

A feladat elvégzése után a játékos a szemben lévő sor végére szalad.

IV. változat: véletlenszerű indulási sorrend

A) 
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Minden csapatban megszámozzuk a játékosokat. A szólított játékosok versenyez-
nek, a leggyorsabb tanuló csapata kapja a pontot.

B) 

Minden csapatban megszámozzuk a játékosokat. A szólított játékosok versenyez-
nek, csapattársaik és a kijelölt tárgy megkerülésével. A leggyorsabb tanuló csapata 
kapja a pontot.

A váltóversenyek szervezésekor a különböző felállással is módosíthatjuk a játékok jel-
legét. Az 1. és 2. ábrán bemutatott szervezeti formák mind a négy váltóverseny-változatra 
(lásd 1–4. táblázatokat) alkalmazhatók.

 1. ábra 2. ábra

• A csapatok a középre helyezett tárgyakért versenyeznek: ki visz haza többet, vagy 
a meghatározott mennyiséget ki viszi haza gyorsabban.

• A csapatok a feladatokat körbefutással teljesítik.

Fogójátékok
Szervezés szempontjából megkülönböztetünk egyéni, páros és csapatfogókat. 

Az egyéni fogók általános ismérvei:
• Szabályok alapján a fogó mindig ugyanaz a tanuló, vagy a játéktól függően változik. 
• A játékokat játszhatjuk  a)  időre, ebben az esetben a megfogott tanulók száma jelenti 

a teljesítményt.
  b) az utolsó meg nem fogott (győztes) tanulóig. 
A páros fogók általános ismérvei:
• a pár tagjai egymás ellen játszanak,
• a menekülők a párok,
• a fogók párokban üldözik a menekülőket,
• mind a menekülők, mind a fogók párosával játszanak.
Szigorúan meg kell határozni, hogy a párok mikor engedhetik el a kézfogást.
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A csapatfogók általános ismérvei megegyeznek a fentebb leírtakkal. A két vagy több 
csapat öltözéke egymástól jól elkülöníthető legyen.

4. táblázat
Fogójátékok csoportosítása 

Oktatás feladatai, körülményei Egyéni fogók Páros fogók Csapatfogók
Kis játékterület Kacsintós

Körfogó
Utolsó pár, előrefuss!
Üsd a harmadikat!

Kesztyűs
Golyós fogó

Bemelegítés Kötélfogó
Keresztező fogó

Páros fogó
Párfogó

Csapatfogó
Fekete-fehér

Érdeklődés fenntartása Fogóváltó
Fogyasztó fogó

Páros fogó ásszal
Bolhafogó

Sárkányfogó
Szerencsekerék

Menekülés (ház) kijelölése Mókusok, ki a házból
Labda a ház

Fészekfogó
Fekete Péter

Testőrfogó
Fogház

Tárgy- (pont) szerzés Szalagfogó
Tárgyüldöző

Szalagszerzés
Hatos futás

Botrablás
Tűzfogó

A táblázatban felsorolt 5 oktatási feladat és körülmény nem kizárólagos, hanem példa-
értékűek. Jellegük orientáló, ami segíthet a játékok tervezésében és kiválasztásában.

A bemutatott fogók nemcsak a táblázatban besorolt kategóriának felelnek meg, hanem 
egy játék több célra is alkalmas. A kesztyűs játékkal például sokáig fent lehet tartani a játé-
kosok érdeklődését, valamint a tárgy megszerzése is cél.

Kacsintós
Létszám: páratlan számú tanuló.
A tanulók kettős körben állnak fel. A kacsintónak, aki a játék kezdetén a belső körben áll, 
nincsen párja. A külső körben álló tanulók ½ m távolságra, hátratett kézzel, a társuk sarkát 
nézve helyezkednek el. A hívó valakire rákacsint, akinek a körön átfutva a hívó mögé kell 
állnia. A párja igyekszik ebben megakadályozni. Sikeres fogás esetén szerepet cserélnek. 
Amennyiben nem sikerült megfognia, egyedül marad, és ő lesz a hívó.

Győztes az a tanuló, aki egyszer sem, vagy legkevesebbszer volt fogó.

Körfogó
A tanulók kettős körben állnak fel. A belsők ülésben a kör vonalát jelölik. Jelre a kívül állók 
megadott irányba a kör körül futva igyekeznek az előttük lévő játékost utolérni. Akit meg-
fogtak, kiáll a játékból. Jelre irányváltoztatással nehezíthetjük a feladatot.

Győztes az utoljára bent maradt 2-3 játékos.

Kötélfogó
Kijelöljük a fogót, aki több méter hosszú (4-6 m) kötéllel a kezében üldözi a menekülőket. 
Akit a fogó elkapott, megfogja a kötelet, és a fogóval együtt kergeti a többieket. A „köte-
lesek”, azaz az üldözők száma egyre nő.

Győztes az a tanuló, akit utoljára fognak meg, vagy az a fogó, aki meghatározott idő 
alatt a legtöbb tanulót kapta el.
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Keresztező fogó

Kijelöljük a fogót, aki valakinek a nevét hangosan mondja, és utána el is kezdi üldözni a meg-
nevezett tanulót. Ha a játékostársak közül valaki a fogó és a menekülő között átfut, a fogónak 
az átfutó játékost kell tovább kergetnie. Ha egyszerre többen futnak át, a fogóhoz legközelebb 
átfutó tanulót kell tovább üldözni. Az üldözött futhat úgy, hogy valaki őközötte és a fogó között 
legyen. Sikeres fogásnál az új fogó megáll, és új tanuló nevét kiáltja kezdés előtt. 

Győztes, aki nem volt fogó. 

Fogóváltó 
Minimum három vagy több fogót jelölünk ki, az egyik kergeti a menekülőket, a többi fogó 
a pálya közepén kijelölt körben várakozik. Az először megfogott tanuló a körbe fut, a fogóból 
pedig menekülő lesz. A fogás pillanatában a körben várakozó következő fogó üldözni kezdi 
a többieket. Tehát mindig a körben álló tanulók lesznek a fogók, s akit megérintettek, a körbe 
futva várakozik.

Győztes az a tanuló, aki egyszer sem volt fogó.

Fogyasztó fogó
Kijelöljük a fogót, aki üldözi a tanulókat. Ha valakit megfog, akkor a fogás helyén leguggol. 
A megfogott játékos lesz az új fogó. Ő is addig fut, amíg meg nem fog valakit, majd leguggol. 
A játékosok száma egyre fogy, a guggolók pedig egyre többen lesznek, akadályt képezve a futó 
játékosoknak.

Győztes, akit utoljára fognak meg.

Mókusok, ki a házból!
A tanulók szétszórtan, (zsámollyal, karikával, krétával) megjelölt pontokon helyezkednek el. 
A róka, akinek nem jutott ház, elkiáltja magát, hogy „Mókusok, ki a házból!”, ekkor minden 
mókusnak keresnie kell egy másik helyet, ugyanakkor a róka is futni kezd, hogy elkapjon 
egy mókust. Akit megfogott a róka, az lesz az új fogó. Egyszerre több rókát is kijelölhetünk.

Győztes az a tanuló, aki nem volt róka. 

Labda a ház
A játék az egyszerű fogó szabályai szerint folyik, de akinél labda van, azt nem lehet megfogni. 
A menekülők a labdaátadásokkal segítenek egymáson. Labdával a kézben szaladni nem lehet. 
Nehezíthetjük a játékot több labdával. 

Győztes, aki nem vagy legkevesebbszer volt fogó.

Szalagfogó
Minden tanuló hátul a ruhájába teszi a szalagot úgy, hogy az könnyen elvehető legyen. A ta-
nulók megpróbálnak szalagot szerezni társaiktól. Aki a saját szalagját elvesztette, de korábban 
szerzett helyette másikat, játszhat tovább. 

Győztes, akinek a legtöbb szalagja lesz.

Tárgyüldöző
Kijelöljük a fogót, és a menekülők egyikének odaadjuk a könnyű tárgyat (kendő, sapka, kesz-
tyű stb.). A fogónak mindig azt a tanulót kell kergetnie, akinél a tárgy van. A menekülő játékos 



239Testnevelési játékok

futás közben továbbadja a tárgyat. Adni kell, dobni tilos, és 5 másodpercnél tovább tartogatni 
nem lehet.

Győztes, aki nem volt fogó.

Utolsó pár, előrefuss!
Létszám: páratlan számú tanuló.
A kijelölt fogó mögött a tanulók kettes oszlopban állnak fel. A fogó azt kiáltja: „Utolsó 
pár, előrefuss!”, és az oszlop utolsó pár tagjai – egyik jobbról, másik balról – előrefutnak. 
Az oszlop elején igyekeznek egymás kezét megfogni, a fogó éppen ezt akarja megaka-
dályozni, a futópár egyikét igyekszik elfogni. Ha nem tudja egyiket sem elkapni, akkor 
továbbra is ő marad a fogó. Ha sikerült valamelyiküket elfogni, akkor a pár nélküli játékos 
lesz az új fogó. 

Győztes, aki nem volt fogó.

Üsd a harmadikat
Létszám: páros számú tanuló.
A tanulók kettős körben állnak fel. Két játékos a körön kívül marad, az egyik a menekülő, 
a másik a fogó. A játékos a körön kívül kergeti a párját. A menekülő futás közben bárme-
lyik pár elé beállhat. Ekkor a pár hátsó tagjának kell továbbfutni, ő lesz az új üldözött. Ha 
sikerült utolérni a menekülő játékost, szerepet cserélnek a fogóval.

Változat: a menekülő futás közben bármelyik pár elé beállhat. Ekkor a pár hátsó tagja 
lesz az új fogó, és az addigi fogóból lesz a menekülő.

Páros fogó
Létszám: páros számú tanuló.
A tanulókat párokba osztjuk. Páronként meghatározzuk a fogó és menekülő tanulót. Síp-
szóra először a menekülők indulnak el, majd kis idő múlva a fogók. Mindenki a saját 
párjával játszik. Ha a fogónak sikerül a társát utolérni, szerepet cserélnek.

Győztes, akit kevesebbszer fognak meg.

Párfogó
A tanulók szétszórtan helyezkednek el a teremben. A kijelölt fogó kergetni kezdi a játéko-
sokat. Akit megérint, azzal kezet fog, és így futnak tovább. Ha már négy fogó van, akkor 
két párt alakítanak, és kétszer kettő fogó kergeti a többieket.

Győztes, akit utoljára fognak meg.

Páros fogó ásszal
Létszám: páros számú tanuló.
A tanulókat párokba osztjuk, kijelöljük a fogópárt és az „ász” párost. A fogópáros nem tudja, 
hogy ki az „ász”. Akit ahol megfogtak, ott leül, az ász páros érintéssel (körbefutással) kivált-
hatja a megfogottakat. A menekülőknek álcázniuk kell a kijelölt párost, hogy minél tovább 
játékban tudjanak maradni.

Győztes az a fogópár, amelyik a legrövidebb idő alatt tudja megfogni az összes mene-
külő párost.
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Bolhafogó

Létszám: páratlan számú tanuló.
A tanulók párokba állnak, és választanak egy bolhát. A párok kézfogással, két csoportban, egy-
mástól 10-15 m-re állnak fel. A bolha a két pároscsoport között helyezkedik el. Jelre a párok 
elengedik a kézfogást (változat: kézfogás elengedése nélkül), és futással helyet cserélnek. Akit 
a bolha megfog, az lesz az új fogó.

Győztes, aki nem volt fogó.

Fészekfogó
Létszám: páros számú tanuló.
A párok a teremben szétszórtan kézfogással fészket alkotnak. Két játékos közül kijelöljük 
a fogót. A pár másik tagja, a menekülő a fészekbe fut be, és akinek háttal áll, annak kell to-
vábbfutnia. (A játék szabályai szerint ő lesz a menekülő, vagy ő lesz az új fogó, és az addigi 
fogó lesz a menekülő.) 

Változat: Több fogópárossal is játszható a játék, de mindenki csak a saját párját ker-
getheti.

Fekete Péter
Két párhuzamos vonalat húzunk, egymástól 15-20 m távolságra. A játékosok az egyik vo-
nalnál, a két fogó pedig a sávban helyezkedik el. A fogók elkiáltják magukat, hogy „Fekete 
Péter”, és mindenki megpróbál átjutni a másik vonalhoz anélkül, hogy a fogók elkapnák. Akit 
megfogtak, kiesett.

Győztes az a páros, aki a legrövidebb idő alatt fogta meg az összes tanulót.

Szalagszerzés
Két párhuzamos vonalat húzunk, egymástól 5-10 m távolságra. A játékosok az egyik vonalnál, 
a két fogó pedig nekik háttal a sávban helyezkedik el. A játékosok ruhájukban 3-5 szalagot 
helyeznek el úgy, hogy könnyen ki lehessen venni. Jelre a játékosok igyekeznek minél gyor-
sabban átjutni a túloldalra, a fogók minél több játékostól szalagot gyűjteni. Alkalmanként egy 
menekülőt csak egyszer lehet megfogni, és egy érintés csak egy szalagot ér.

Győztes az a páros, amely 3-4 ismétlés után a legtöbb szalagot gyűjtötte.

Hatos futás
Létszám: páratlan számú tanuló.
A tanulókat 2 csoportba, egymással szembe kb. 6 m-re ültetjük le. Egyik oldalról kezdve 
megszámozzuk a tanulókat úgy, hogy minden csapatban egyszer szerepeljen ugyanaz a szám. 
A fogó középen helyezkedik el és hangosan kiált egy számot. A hívott páros középre fut, és ke-
zet fognak egymással. Akit a fogó kézfogás előtt megérint, annak helyére áll be, az új fogó 
számával. Szabad cselezni, oldalt és hátrafutni is.

Győztes, aki nem volt fogó.

Kesztyűs
Létszám: 10-14, páros számú tanuló.
A tanulókat 2 (vagy több) csoportba, egymással szemben kb. 6 m-re ültetjük le. Egyik oldalról 
kezdve megszámozzuk a tanulókat úgy, hogy minden csapatban egyszer szerepeljen ugyanaz 
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a szám. A csoportok közé középre leteszünk egy kesztyűt (könnyű tárgyat). A tanár valakinek 
a számát hívja. Mindkét csapatból a számot viselő tanuló középre megy, s megpróbálja úgy ha-
zavinni a tárgyat, hogy közben a társa ne tudja megfogni. Az ellenfél térfelére addig nem szabad 
átlépni, amíg a kesztyű nincs valaki kezében. Aki megfogta a kesztyűt, azt a kiinduló vonalig 
lehet üldözni, ha megfogás nélkül hazavitte a kesztyűt, akkor 1 pontot szerzett csapatának.

Győztes az a csapat, amelyik adott idő alatt több pontot ér el.
Változat: A tanár egyszerre kettő számot is hívhat, de akkor is mindenki csak a saját pár-

jával játszik.

Golyós fogó
A tanulókat egymással szemben, 10-15 m távolságra állítjuk fel, két egyenlő létszámú cso-
portban. Az egyik csapat kiválasztott játékosánál van a golyó, és ezzel az ellenfél vonala elé 
sétál. Hirtelen a kinyújtott kezek egyikébe teszi a golyót, és azonnal menekül vissza a helyére. 
A golyót kapott játékos pedig üldözi. Ha sikerül elérni, pontot szerez a csapatának, és ő lesz 
az új hívó.

Győztes az a csapat, amelyik adott idő alatt több pontot ér el.

Csapatfogó
Az osztály létszámától függően kijelölünk 5-8 fős fogócsapatot. Jelre igyekeznek megfogni 
a menekülőket. Akit megérintettek, leguggol, de ha valamelyik menekülő társa körbefutja, 
akkor újra játszhat.

Győztes az a fogócsapat, amelyik az adott időn belül mindenkit megfog.

Fekete-fehér
Létszám: páros számú tanuló.
A tanulókat két csapatba osztjuk, és egymástól kb. 2 m távolságra leültetjük. Mögöttük 
 10-15 m-re vonalat húzunk. Az egyik csapat a „fekete”, a másik csapat a „fehér”. A tanár va-
lamelyik színt hívja, a színt viselő csapat menekülni kezd a vonal mögé. A másik csapat üldözi 
őket, és próbálja a vonalon belül megérinteni a menekülő játékosokat. Nem csak a szemben 
lévő menekülőt lehet megfogni.

Győztes az a csapat, amelyiknek játékosait kevesebbszer fogták meg.

Sárkányfogó
Létszám: legalább három, 6-9 fős csapatok.
A csapatok egyes oszlopban vállfogással állnak fel. Az oszlopok első tanulója a sárkány feje, 
az utolsó a farka. A tanár indító jelére a sárkányok, a fej vezetésével, elkezdik üldözni egymást. 
Cél: menekülés közben minél többször megérinteni bármely másik sárkány farkát. Szétszakadt 
sárkány érintése nem érvényes.

Győztes az a csapat, amelyik az adott időben a legtöbb érintést tudta végrehajtani.

Szerencsekerék
A tanulók egy csapatként játszanak a fogó ellen. A játékosok kézfogással kört alakítanak, és a fogó 
a körön kívül helyezkedik el. A fogó a körben kijelöl egy tanulót, akit kergetni fog a körön kí-
vül. A játékosok kézfogás elengedése nélkül segítik a menekülőt, jobbra és balra mozgásokkal.

Győztes az a fogó, akinek legrövidebb idő alatt sikerült megfogni a menekülőt.
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Testőrfogó

A játék elején nem a fogót kell kijelölni, hanem a menekülőt, aki választhat magának 3-4 test-
őrt. A többiek a fogók, és a menekülő játékost kell megérinteniük. A testőrök feladata, hogy 
megvédjék a menekülő játékost. Próbálják megérinteni az őt veszélyeztető fogókat. Ha sikerült, 
akkor a megérintett játékos kiesett. Sikeres fogó lesz a következő menekülő.

Győztes az a játékos, aki a legtöbbször volt menekülő, vagy az a menekülő csoport, aki 
a legtovább maradt életben.

Változat: A kiesett fogók a testőrök táborát bővítik.

Fogház
Létszám: páros számú tanuló.
A pályát két térfélre osztjuk, és a két ellentétes sarkában egy-egy kisebb részt kijelölünk. A já-
tékosokat két csapatba osztjuk, akik a saját térfelükön szétszórtan helyezkednek el. A tanulók 
az ellenfél fogházába törekednek. Akinek megfogás nélkül sikerül úgy bejutni, hogy senki sincs 
a fogházban, annak a játékosnak a csapata nyert. Akit azonban futás közben elfogtak, az fogoly 
lesz, és az ellenfél fogházába kerül. A foglyokat úgy lehet kiszabadítani, hogy a kinyújtott karra 
valaki a saját csapatából ráüt. 

Győztes az a csapat, amelyik az ellenfél összes játékosát foglyul ejtette.

Tűzfogó
A tanulókat két csapatba osztjuk, és a kétfelé osztott terem egy-egy térfelén állítjuk fel őket. 
Mindkét térfél alapvonalának közepén elhelyezünk 1-1 zsámolyt. A védőjátékosok a zsámoly-
hoz nem érhetnek hozzá! A csapatok a saját térfelükön fogók, az ellenfél térfelén menekülők. 
A játék célja, hogy az ellenfél térfelén lévő zsámolyt a csapat valamelyik tagja megérintse. Akit 
támadás közben megfognak, annak az érintés helyén le kell ülnie. Saját támadó csapattársa 
érintéssel kiszabadíthatja, és akkor tovább támadhat, vagy visszamehet védőnek. A csapatok 
maguk szervezik meg a támadást és védekezést.

Győztes az a csapat, amelyiknek bármely játékosa előbb érinti meg az ellenfél zsámolyát.

Botrablás
A tanulókat két csapatba osztjuk, és a kétfelé osztott terem egy-egy térfelén állítjuk fel őket. 
A két térfélen, mindkét csapat számára kijelölünk egy-egy területet, amelybe 6-6 db botot he-
lyezünk el. A csapatok a saját térfelükön fogók, az ellenfél térfelén menekülők. Cél: az ellen-
fél területéről a botokat egyenként megszerezni és hazavinni. Ha a támadó térfélen a játékost 
megérintik, akkor fogoly lesz, és beáll a botok mellé a kijelölt területre. A botok kimenekítése 
előtt a foglyokat kell kiszabadítani, kézráütéssel. 

Győztes az a csapat, amelyik hamarabb megszerezte az összes botot.

Fogyasztók

A fogyasztók általános ismérvei megegyeznek a fogójátéknál leírtakkal, azzal a különbséggel, 
hogy a kidobós játékok szabadtéren csak mértékkel alkalmazhatók.

• Nincsenek tornatermi falak, amelyek megakadályozzák a labda elgurulását, így a játék-
idő nagy része a labda keresésével és játékba hozatalával telik el, ezért a játék hossza-
dalmassá és unalmassá válik.
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• Fás és bokros területek kimondottan balesetveszélyesek, mert fogyasztókban sok 
a hátrafelé futás.

• Nemcsak a talaj egyenetlensége, de minősége is mérvadó. A kidobójátékokban nagy 
számban fordulnak elő vetődések, esések, így a salakos és murvás terület sérülésveszélyes.

• Ha a játékostársak a célfelület, akkor minden alkalommal hívjuk fel a tanulók figyel-
mét, hogy fejre ne célozzanak.

A fogyasztójátékokat a 2. táblázatban ismertetett célok alapján csoportosítjuk. Azaz 
a kidobós játékok a labda elkapását, dobását, passzolását és a célzás gyakorlását segítik elő 
játékosan. Minden kidobó elsősorban célbadobó játék, ezért minden más játékcél már csak 
másodlagos lehet. A legtöbb fogyasztójáték alkalmas a sportjátékok taktikai alapelemeinek 
megismertetésére. 

5. táblázat
Fogyasztók csoportosítása

Fogyasztó célja Egyéni fogyasztók Páros fogyasztók Csapatfogyasztók
Elkapás, átadás Állj! Sárkánydöngető Méta
Támadás Fogyasztó labdavezetéssel Kidobópáros Labdaelütő 2 támadóval
Védekezés Nincs veszett labda Szalagos fogyasztó Fogyasztó védekezéssel

Állj!
A játéktér közepére labdával a kézben beáll a kijelölt tanuló. A többiek tőle 1 lépés távol-
ságra, körben helyezkednek el. A labdát tartó játékos valakinek a nevét mondja, és a földre 
ejti a labdát. A hívott játékos – miközben a többiek menekülnek – minél gyorsabban középre 
szalad, és elkapja a labdát. Amikor a labda a birtokában van, akkor elkiáltja magát: „Állj!” 
Ekkor mindenkinek meg kell állnia. A labdás tanuló helyből célozhat. A menekülők a lá-
bukkal nem léphetnek el. A találat 1 pontot ér, a dobójátékos lesz az új hívó. Elkapott labda 
nem számít találatnak. 

Győztes, aki a legtöbb pontot gyűjtötte. (Találat: +1 pont, akit eltaláltak: –1 pont.)
Változat: A menekülő játékosok röp- vagy medicinlabdát vagy zsámolyt tartanak maguk 

előtt, és azzal védekezhetnek.

Fogyasztó labdavezetéssel
A játékot a hagyományos kidobók szabályai szerint játsszák a tanulók (akit kidobtak, leül; 
ha labdát szerez, és ülőhelyzetből sikerül valakit kidobnia, akkor újra állva játszhat), de 
lehet labdát vezetni a kiválasztott sportág szabályai szerint. A lépésszabályt is a kiválasztott 
sportjátékhoz kell igazítani. Célszerű a játékot több labdával játszani. 

Győztes, aki a legutolsónak játékban marad.
Változat: A tanulók guruló fit- (gimnasztikai) labdá(ka)t üldöznek labdavezetéssel, 

majd célozzák. 

Nincs veszett labda
A játékot a hagyományos kidobók szabályai szerint játsszák a tanulók (akit kidobtak, leül; 
ha labdát szerez, és ülőhelyzetből sikerül valakit kidobnia, akkor újra állva játszhat), de ha 
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találat után a játékos megszerzi a labdát, a kidobás nem érvényes. A labdapattanás számát 
maximálhatjuk, képzett tanulóknál már egy lepattanás után meg kell szerezni a labdát. 
A játék sok vetődést és gurulást igényel.

Győztes, aki a legutolsónak játékban marad.
Változat: A tanulók lábbal és/vagy alkarérintéssel védekezhetnek, de egy pattanás 

után el kell kapni a labdát.

Sárkánydöngető
Létszám: csapatonként páros számú tanuló.
A tanulókat két egyenlő létszámú csoportba osztjuk. Az egyik csoport kört alkot. A má-
sik a körön belül helyezkedik el párosával, a pár egyik tagja társa mögé áll derékfogással 
(sárkányok). A körön állók egymás között passzolgatva próbálják a sárkányok farkát 
(hátul lévő tanulót) eltalálni. A sárkányok feje elkaphatja a labdát, de azt rögtön a földre 
kell tenniük, nem dobhatják el. A „bennragadt” és elgurult labdákért a döngetőknek kell 
szaladniuk, célozni csak a körön kívülről lehet. Képzettebb tanulók több labdával is játsz-
hatják a játékot.

Győztes a kevesebb időt felhasználó csapat, illetve aki adott idő alatt több sárkányt 
tud kidobni.

Kidobópáros
Kijelöljük a kidobópárt, akik egymás között passzolva megpróbálnak a menekülők közül 
valakit eltalálni.

Győztes az páros, amelyik a legrövidebb idő alatt dobta ki társait.
Változat: Kidobás helyett a labdával megérinteni kell a menekülő játékosokat. 

Szalagos fogyasztó
Létszám: páros számú tanulók.
A tanulókat párokba osztjuk, és minden pár egyik tagja szalagot vesz. A kidobópárnál 
is az egyik játékos szalagos. A labdával passzolgatva megpróbálják eltalálni valamelyik 
(együtt) menekülő párt úgy, hogy a szalagos tanuló csak a szalagosra célozhat, a szalag 
nélküli csak a szalag nélkülire. A pár másik tagja eléállással stb. védheti társát.

Győztes az utoljára bent maradt páros.
Változat: Kidobás helyett a labdával megérinteni kell a menekülő játékosokat. 

Méta
A tanulókat két csapatba osztjuk, a védők a pályán szétszórtan helyezkednek el, a táma-
dók az alapvonalnál sorakoznak fel. Az első támadójátékos a pályára üti (dobja, rúgja stb.) 
a labdát, és ezzel egy időben a bázispontokon áthaladva próbál visszajutni a várba (ld. 
1. ábra), hogy pontot szerezzen csapatának. Minden „hazaérkezés” 1 pont. A következő 
támadójátékosnak akkor kell pályára lépnie, ha az előtte lévő tanulót kidobták, vagy el-
hagyta az első bázispontot. A támadójátékosok házai a bázispontok, amelyeken csak egy 
tanuló tartózkodhat. Amelyik támadójátékos sikeresen hazaért, újrakezdheti a támadást. 
Ha a támadó csapat tagjai elfogytak, helycsere.

Győztes az a csapat, amelyik több pontot szerzett.
Változat: Kidobás helyett a labdával megérinteni kell a menekülő játékosokat.
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3. ábra

Labdaelütő 2 támadóval

A tanulókat két csapatba osztjuk, a védők a pályán szétszórtan helyezkednek el, a táma-
dók az alapvonalnál sorakoznak fel. Az első támadójátékos a pályára üti a labdát, és ezzel 
egy időben a második játékossal együtt megpróbálnak átfutni a túloldalra. A következő 
támadójátékosnak akkor kell pályára lépnie, ha az egyik tanulót kidobták, vagy sikeresen 
átért. A pályán mindig két támadójátékos van. A pályán lévő csapat tagjai egymás között 
passzolva próbálják kidobni az átfutó játékosokat. Ha a támadó csapat tagjai elfogytak, 
helycsere.

Győztes az a csapat, amelyik több játékost tudott kidobni.

Fogyasztó védekezéssel
A tanulókat két csapatba osztjuk. A védekező csapat tagjai medicinlabdával a kezükben 
helyezkednek el szétszórtan, a támadó csapat egyik tagja gumilabdát kap. A támadó csapat 
tagjai igyekeznek kidobni a másik csapat játékosait, akik a medicinlabdával kivédhetik 
a dobást. 

Győztes az a csapat, amelyik rövidebb idő alatt dobja ki az ellenfél játékosait, vagy 
amelyik meghatározott idő alatt több találatot ért el.

Labdás csapatjátékok

A csapatsportjátékok oktatásához a korábban ismertetett játékok némi változtatással, szinte 
mind felhasználhatók. 

A társasági játékok kiválóan alkalmasak a koncentráció javítására, sőt a változó hely-
zetek gyors felismerésére és a döntéskészség fejlesztésére is.

A kisjátékok, a kiválasztott sportjáték labdájával (ütőjével), bemelegítéshez válto-
zatosan felhasználhatók, általános ügyességfejlesztő hatásuk miatt a testnevelő tanárok 
szívesen alkalmazzák azokat.

A váltóversenyek során korlátlanul felhasználható a kiválasztott sportjáték eszköztára 
(kapuk, labdák, ütők stb.), illetve mozgásanyaga (futások, ugrások, vetődések, labdave-
zetések, célzások stb.)
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A fogójátékok többsége labdával ugyanúgy vagy hasonlóan játszható, a kiválasztott sport-
ág labdavezetéséhez alkalmazkodva.

A fogyasztóknál legtöbb esetben nem javasoljuk a kiválasztott sportág labdájának al-
kalmazását a játék során, ennek ellenére mégis nagymértékben segítheti a labdás ügyesség 
fejlesztését a különböző méretű (röp-, gumi-, maroklabda) és minőségű labdák (szivacs-, 
gumilabda stb.) használata.

A fentebb ismertetett szempontok után a labdás csapatjátéknál csak két olyan szempontot 
emelünk ki, amelyeket a korábbiakban még nem vizsgáltunk: a kooperatív játékokat és a sport-
játékokra előkészítő játékokat.

Kooperatív játékok

A kooperatív, azaz együttes játék az egyik legnehezebben tanítható feladat. Még az élsportoló 
csapatoknál is – ahol a tét az anyagiakon túl a nemzeti vagy nemzetközi siker – tapasztalható, 
hogy a személyes kapcsolatok nagymértékben befolyásolják a játék menetét. Pszichológusok 
és pedagógusok vizsgálják e témakört, de a testnevelő tanár számára is napi probléma, hogy 
hogyan kapcsoljon be minden tanulót a játékba. Előre kell bocsátani, hogy a tökéletes „gyógy-
szert” még senkinek sem sikerült megtalálni, így az alábbiakban bemutatott játékok is csupán 
a megoldáshoz vezető utak egyikének tekinthetők. 

Pontszerző
Létszám: páros számú tanulók.
A tanulókat két (esetleg 3) azonos számú csapatra osztjuk. A csapatok emberfogásos véde-
kezéssel játszanak egymás ellen. Az egyik csapat tagjai – a kiválasztott sportág szabályai 
szerint – igyekeznek a labdát egymás között passzolni, míg a másik (két) csapat próbálja meg-
szerezni a labdát, és utána átadásokat végezni. A csapatok átadásait folyamatosan számoljuk.

Győztes az a csapat, amelyik előbb éri el a meghatározott számú átadást.
Kooperatív változatok:
a) A labdát nem lehet egyből visszapasszolni annak a játékosnak, akitől érkezett. 
b) Győztes az a csapat, amelyiknek minden játékosa sikeresen továbbított egy labdaát-

adást.

Pontszerző kapitánnyal
Létszám: csapatonként 8-10 tanuló.
A szabályok megegyeznek a pontszerző szabályaival, azzal a különbséggel, hogy csak a kijelölt 
kapitány labdaérintése számít pontnak.

Kooperatív változatok: 
a) Meghatározzuk a kapitány labdaérintése előtti labdaátadások minimum számát.
b) Röplabdában csak az a csapat kap pontot (vagy plusz pontot), amelyik a kapitány 

labdaérintésével játszotta a háló túloldalára a labdát. A kapitány szerepét köthetjük 
személyhez, vagy egy bizonyos pozícióhoz.

Saroklabda
Létszám: csapatonként 6-10 tanuló.
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A pályát két részre osztjuk. Mindkét félpályának a felezővonaltól távolabb eső két sar-
kában egy-egy négyzetet jelölünk ki. A csapatok kijelölnek két sarokjátékost (kapitányt), 
akik az ellenfél pályáján lévő négyzetekbe állnak. A csapatok igyekeznek a saját sarokjá-
tékosukhoz dobni a labdát, a felezővonal átlépése nélkül. Minden sikeres dobás pontot ér.

Győztes az a csapat, amelyik eléri a játék elején meghatározott pontszámot, illetve 
meghatározott idő alatt több pontot ér el.

Változat: Képzettebb csoportok a játékot 2 labdával is játszhatják.

Kapitánylabda
Létszám: csapatonként 7-10 tanuló.
A 2. ábrán látható módon kijelöljük a csapatonkénti 2 dobó és 1 kapitány helyét a játék-
téren. A játék célja, hogy a mezőnyjátékosok a labdát a saját kapitánynak juttassák a körben 
álló dobójátékosokon keresztül. A kapitányhoz szabályosan továbbított labda pontot ér.

Győztes az a csapat, amelyik eléri a játék elején meghatározott pontszámot, illetve 
meghatározott idő alatt több pontot ér el.

Kooperatív változat: A saroklabda és a kapitánylabda játékokra is érvényesek a következő 
módosítások: a tanulók minden pontszerzés után előre megbeszélt sorrendben helyet cserélnek 
(forognak a különböző pozíciókban), így több tanuló lesz kapitány és dobójátékos.

4. ábra

Megérdemelt pihenő

Létszám: csapatonként 1-2 tanulóval több az optimálisnál.
A két csapat a kiválasztott sportjátékot játssza, cserével. Cserére mindig az megy, aki a pontot 
szerezte. A játék célja: ne csak az ügyesek játsszanak, illetve ha játszani szeretnének, akkor 
a játékban kevésbé jártas csapattársaikat hozzák gólhelyzetbe.

Győztes az a csapat, amelyik eléri a játék elején meghatározott pontszámot, illetve 
meghatározott idő alatt több pontot ér el.

Kooperatív változat: Győztes az a csapat, amelyiknek minden játékosa pontot 
szerzett.
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Sportjátékok előkészítő játékai

A sportjátékok szabályszerű alkalmazása testnevelésórán egyrészt azért nehéz, mert a sza-
bályban rögzített játékosok száma legtöbb esetben sokkal kevesebb, mint az osztálylétszám, 
másrészt a tornatermek kisebbek a szabályban előírt pályaméreteknél, ami könnyen meg-
változtathatja a játék karaktereit. Az alábbiakban bemutatott testnevelési játékok célja, hogy 
a cserejátékosok is aktívan vegyenek részt a játék folyamatában, megőrizve a kiválasztott 
sportjáték fő jellemzőit. Az ismertetett játékok „gumiszabályokkal” működnek, amelyeket 
nemcsak a már korábban ismertetett körülményekhez (játékos, játéktér, szer) kell igazítani, 
hanem a kiválasztott sportjáték gyakorlandó technikai és/vagy taktikai eleméhez is. 

Cserejáték
Létszám: azonos létszámú csapatok.
A játékosokat csapaton belül megszámozzuk. A kiválasztott sportjáték szabályai szerint a tanár 
által kijelölt számú játékosok játszanak. A csere az új számok kijelölése után történik: a pályán 
lévő játékosok a sípszó után labdaérintés nélkül elhagyják a pályát. Aki (az új játékosok közül) 
megszerezte a labdát, annak csapata folytatja a támadást.

Változatok: a)  ugyanazt a számot többen kapják. Például 6-os szám háromszor is szere-
pelhet (csapaton belüli csoport) minden csapatban.

 b)  a nem szólított játékosok kapus szerepét töltik be az alapvonal mentén. 
A gól lehet: labda átjuttatása az alapvonalon, vagy kijelölt területre be-
juttatása, vagy egy tárgy eltalálása.

Változat röplabdához: A 3 érintés megjátszása kötelező. Amíg a labda az egyik térfélen 
játékban van, addig kell a szólított számoknak cserélni a másik térfélen.

Oldalvonal
Létszám: azonos létszámú csapatok.
Az „A” és „B” csapatot két csoportra osztjuk. A csapatok egyik fele mezőnyjátékos, másik fele 
az oldalvonalon helyezkedik el. Az „A” csapat játékosai az egyik oldalvonal mentén, a „B” 
csapat játékosai a másik oldalvonal mentén állnak fel. (Képzett játékosoknál a két csapat tagjai 
felváltva is állhatnak.) A mezőnyjátékosok az oldalvonalnál álló tanulóknak is passzolhatnak, 
de ők nem szerezhetnek pontot. Az oldalvonalon állók egymásnak és a mezőnyjátékosoknak 
is passzolhatnak. A játék további szabályai megegyeznek a kiválasztott sportjátékkal. A labda-
vezetés megtiltásával nagyobb a kényszer az oldalvonalon állók játékba vonására.

Győztes az a csapat, amelyik eléri a játék elején meghatározott pontszámot, illetve meg-
határozott idő alatt több pontot ér el.

Korfball
Létszám: csapatonként 8-12 tanuló.
A népszerű skandináv játék szabályait könnyen lehet alkalmazni a legtöbb hagyományos sport-
játéknál, testnevelésóra körülményei között. (Lásd 5. ábra.) 

Az „A” és „B” csapatot is két egyenlő csoportra osztjuk. Az egyik csoport csak a táma-
dó, a másik csak a védekező térfélen játszhat. Azaz az „A” csapat az egyik térfélen támadó, 
a másik térfélen védő szerepkörben játszik, az ellenfél pedig fordítottan. Saját térfelét senki 
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sem hagyhatja el. Ha a védőcsapat a kiválasztott sportág szabályai szerint megszerzi a labdát, 
félpályánál át kell juttatni a támadó csapatrésznek. Bizonyos idő után cseréljük a támadó- 
és védőjátékosokat!

Győztes az a csapat, amelyik meghatározott idő alatt több pontot ér el.

5. ábra

10 gól egy kapura

Létszám: csapatonként 5-7 játékos.
A játékot a csapatok külön kapura (kosárra) játsszák. A csapatok száma és létszáma a körülmé-
nyektől függ. Minden pontszerzési kísérlet előtt 10 átadást kell végezni, a kiválasztott sportág 
(esetleg módosított) szabályai szerint. Sikertelen kísérlet után újraindul a 10 átadás számolása.

Győztes az a csapat, amelyik előbb éri el a meghatározott számú pontot, vagy amelyik 
meghatározott idő alatt több pontot ér el.

Változat: A játékot 2-3 zavaróval is játszhatjuk. Ha a védő megszerzi a labdát, akkor rög-
tön a földre kell tennie, és újra kell kezdeni az átadások számolását.

3 csapat a pályán
Létszám: csapatonként 4-7 tanuló.
A tanár 3 egyenlő létszámú csapatot alakít ki. Az „A” és „B” csapat egy-egy kapu (kosár) előtt 
áll fel. A „C” csapat félpályánál, a labdával. „C” csapat kezdi a játékot, és támad a kiválasztott 
sportjáték szabályai szerint az „A” ellen. Pont, illetve szabályos szerelés után az „A” csapat 
támad a másik térfélen várakozó „B” csapat ellen. Ha „B” csapat megszerzi a labdát, akkor 
támad a „C” csapat ellen. (Lásd 6. ábra.)

Győztes az a csapat, amelyik előbb éri el a meghatározott számú pontot, vagy amelyik 
meghatározott idő alatt több pontot ér el.

6. ábra
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Több kapu a pályán

Létszám: azonos létszámú csapatok.
A választott sportjáték szabályai szerint kijelöljük a pályát és a kapukat (kosarakat). A két 
csapat egymás ellen játszik, és bármelyik kapuban szerezhet pontot. Gól után a gólt kapott 
csapat a kapu elől hozza újra játékba a labdát, de ugyanabba a kapuba nem érhet el találatot. 
(Megjegyzés: változatosabb a játék, ha a kapukba mindkét irányból lehet pontot szerezni.)

Győztes az a csapat, amelyik előbb éri el a meghatározott számú pontot, vagy amelyik 
meghatározott idő alatt több pontot ér el.

Több csapat a pályán
Létszám: azonos létszámú csapatok.
A játékosok létszámától függően több mint két azonos létszámú csapatot is kialakíthatunk. 
A kapuk (kosarak) száma megegyezik a csapatok számával. Minden csapat csak egy kaput 
véd, és bármelyik másik csapat kapujába célozhat.

Győztes az a csapat,  a) amelyik a legtöbb gólt érte el.
  b)  amelyik a legkevesebb gólt kapta. Ennél a változatnál ajánlott 

2-3 csapatnak összejátszania a másik csapat(ok) ellen.
Változat: 
a) Kettő labdával játszatjuk bármely változatot, minimum 4 csapat esetén. Képzett já-

tékosokat igényel.
b) Könnyítés végett a cserejátékban leírt szabályok szerint csak a szólított tanulók 

játszhatnak.

E tanulmány arra törekedett, hogy a legismertebb oktatási feladatokat a legkedveltebb 
játékokkal rendszerbe foglalja, amely alapján talán könnyebb a tájékozódás a játékok er-
dejében, továbbá megkísérli annak bizonyítását, hogy soha nincs vége az újabb és újabb 
játékötleteknek. Meggyőződésem, hogy új játék nincs, csak különböző környezet, külön-
böző feltételekkel.

Sok sikert, és sok-sok kellemes játékos percet kívánok!
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Önvédelem, küzdősportok

A küzdősportok a személyiségfejlesztés kiváló eszközei 

Régi vágya teljesült a küzdősportokkal foglalkozó szakembereknek azzal, hogy az 1995-ben 
megjelent első nemzeti alaptantervünkben a küzdősportok az iskolai testnevelés oktatási tar-
talmai közé kerültek. Az ezt követő alaptantervek (2003, 2007, 2012) és a kerettantervek is 
azt dokumentálják, hogy a küzdősportoknak helyük van az iskolai testnevelésben. (A történeti 
hűség kedvéért megjegyezzük, hogy Cselőtei Lajos már az 1920-ban megjelent A japánrend-
szerű torna alapgyakorlatai című művében, Japánban nyert személyes tapasztalatai és a nyugat-
európai judo oktatási gyakorlat megfigyelése alapján összeállította az első hazai judo tantervet, 
és javasolta iskolai oktatását, a japán torna testgyakorlati, erkölcsi, jellemképző hatásaira való 
tekintettel. A későbbiekben Galla Ferenc küzdött a küzdősportok iskolai oktatásáért.) 

A küzdősportok tanításának szükségességét több tényező húzza alá. Ezek között első 
helyen nemzeti hagyományainkat említjük. A küzdősportok a legeredményesebb olimpiai 
sportágaink közé tartoznak: a „vívás” a magyar sport büszkesége; sok olimpiai érem fémjelzi 
birkózóink és ökölvívóink szereplését; a szakembereknek és a sportrajongóknak egyaránt 
nagy örömöt okozott a „judo” barcelonai (1992) sikertörténete, ahol Kovács Antal olimpiai 
érmet szerzett.

A klasszikus küzdősportokban elért eredményeink mellett arra is fel kell figyelni, hogy 
a fiatalok érdeklődése megnőtt a küzdősportok egyéb ágai iránt. Egyre népszerűbbek a karate 
különböző irányzatai; a taekwon-do, a kick-box, a jiu-jitsu, az aikido és a többi harcművészet 
tanfolyamain óriási létszámú csoportok vesznek részt. Ezt nagyon fontos és előremutató je-
lenségnek tekinthetjük.

Mert sajnos ténykérdés, hogy az iskolai ifjúság általános mozgáskultúrája, például esni 
tudása és motoros képességeik terén hiányosságok tapasztalhatók. De a küzdeni tudás, az erő, 
az ügyesség tisztelete, egymás legyőzésének és legyőzetésének korrekt elviselése is sok 
kívánnivalót hagy maga után. Szükség van a szabályok adta keretek között történő „ütközé-
sekre”, a feszültségek, az érzelmi kitörések levezetésére, hogy küzdve tudják felmérni maguk 
és társaik képességeit. 

A küzdősportok iskolai oktatásának fontosságát a motoros tudásra gyakorolt pozitív hatása 
mellett főként személyiségfejlesztő értékei indokolják. A küzdősportok az emberi küzdelmek 
humanizált és pedagógiai célra alkalmas formái, hosszú történelmi fejlődés eredményeként 
jöttek létre.

A küzdősportok történetével, differenciálódásával, az emberi testre és lélekre gyakorolt 
hatásaival könyvtárnyi irodalom foglalkozik. A különböző korokban és különböző nemzetek 
szerzőinek tollából született munkákban a judóval kapcsolatban a macskaügyesség, az erő, 
a kígyóhajlékonyság, a szívósság, a halált megvető bátorság és az arányosan formált test 
dicsérete szólal meg. Értékei közé sorolják továbbá az önuralom fejlesztését és a lelkierő 
növelését. 
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A judo testi és lelki hatásainak eredménye az olyan életfelfogás, világnézet, bölcselet 
és erkölcstan, amely egy japán szóval kifejezhető: busido. A szó jelentését az európai ember 
számára leginkább az angol gentleman like, vagy a görög kalokagathia kifejezés teszi világos-
sá. Magyarul azt lehet mondani: talpig férfi.

Sok szerző – főként a küzdősportok bölcsőjének tartott Japánban – a küzdősportok lélek-
re gyakorolt hatásait fontosabbnak tartja a testre gyakorolt hatásainál. Talán elég a karakterre 
gyakorolt hatások összefoglalására a judo főszabályát citálni: „Higgadtságunkat, önuralmunkat 
soha egy pillanatra sem szabad elveszítenünk”. Türelem, rend, fegyelem, az ellenfél megbe-
csülése, a lovagias gondolkodás – erre tanítja a judomester tanítványait. 

A neves jógaszakértők, Hetényi Ernő és Weininger Antal már a 80-as években megjelent 
munkáikban leírják, hogy a „keleti és nyugati testnevelés” abban különbözik leginkább egy-
mástól, hogy míg a nyugat sportja elsősorban a testre, az izmokra hat, és rekordteljesítményekre 
törekszik, addig a keleti sportok „a psziché intenzív részvételét követelik meg” a gyakorlótól, 
s a testgyakorlatokat pusztán a léleknevelés eszközének tekintik.

Rókusfalvy Pál (1988) a paksi kísérleti cselgáncsoktatásról beszámoló tanulmányában 
több figyelemre méltó megállapítást tesz a témával kapcsolatban. A judós programban részt 
vevő tanulók kockázatvállalásban felülmúlták a kontrollosztály tanulóit, s hasonló volt a helyzet 
az empátiával, a mások problémái iránti fogékonysággal, együttérzéssel is. Egyértelmű kü-
lönbségek mutatkoztak már egy év után a tanulók teljesítménymotiváltságában is. A judósok 
sikerorientáltsága lényegesen erősebb, a kudarckerülő beállítottsága lényegesen gyengébb volt, 
mint a nem cselgáncsozóké. A judósok szorongásszintje is alacsonyabb volt, mint a nem judós 
csapaté. Nagykáldi (2000) a küzdősportok legfontosabb személyiségformáló hozadékaként 
a társak tiszteletét, a küzdőképességet, a fegyelmet és önuralmat, az önkontrollt és önszabá-
lyozást, az önmegvalósítást és az együttműködést említi.

Végezetül szólnunk kell arról is, hogy a küzdősportok kedvező hatásait felhasználják 
a gyógypedagógiában és az „erősen deviáns” viselkedésű gyerekek nevelésében is. Clemens 
a 70-es években, Kölnben a szellemi fogyatékosok iskolájában végzett judooktatás eredmé-
nyeiről beszámolva kiemeli, hogy a judo fizikai hatásai mellett pedagógiai-terápiás segítséget is 
jelent az agresszív viselkedés levezetésében, az önbizalom megteremtésében és az önálló moz-
gásöröm megteremtésében. Perion (1989) leírja, hogy az USA-ban, Paulsboróban az „erősen 
deviáns” gyermekek részére létrehozott intézetben a problémás gyerekeket karatézni tanítják. 
Az oktatást az önfegyelem, az önbecsülés és a tekintélytisztelet köré építették. Már 3 hónap 
után általános és átfogó fejlődés állt be a diákok magatartásában, sokuk tanulmányi eredménye 
is javult, és az iskolai rendzavarások is csökkentek.

Gyakorlatok és módszertani javaslatok a tantervi tartalmak 
feldolgozásához

Küzdőjátékok, feladatok (húzások, tolások párokban és csoportban, kötélhúzás)

Húzások, tolások párokban, 5–6. évfolyam
1. Szemben állnak egymással a párok jobb harántterpeszben a terem középvonalában meghúzott 
krétavonal mentén. Jobb kézzel egymás tenyerébe fognak hüvelykujjfogással. A kar könyökben 
hajlított, s azt a küzdelem végéig nem szabad kinyújtani. 
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Cél: a társ elhúzása hátrafelé, a kijelölt vonalig. Ezt követően fogáscsere (1. ábra). Ugyan-
ez a gyakorlat végezhető négykézláb is (2. ábra), de akár hason fekvésben is.

2. ábra1. ábra

Amennyiben az iskola rendelkezik megfelelő számú judoövvel vagy ennek megfelelő 
hevederrel, úgy ez a gyakorlat övvel is végrehajtható (4–5. ábra). A méteráru-kereskedések-
ben 4-5 cm széles és 50 m-es tekercsekben kapható hevedert 3 m-es darabokra vágva olcsón 
juthat az iskola egy igen hasznos segédeszközhöz. A heveder vagy öv megkötésének módja 
a 3. ábrán látható. Ennél a gyakorlatnál hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy győzelem esetén 
se engedjék el a fogást hirtelen.

3. ábra 4. ábra 5. ábra

2. A párok egymással szemben állnak fel a terem középvonalánál, egymástól kb. 2 m tá-
volságra. Mindkét kezükben egy-egy öv végét fogják, s a biztosabb fogás miatt azt egyszer 
feltekerik a kezükre. A tenyér felfelé néz, mindkét kar könyökben hajlított. 

Cél: A társ elhúzása hátra, a kijelölt vonalig (6. ábra). Ugyanez végezhető egy karral, 
fogáscserével is.

6. ábra

3. A párok egymással szemben állnak fel a terem középvonalánál, egymástól kb. 2 m tá-
volságra. Mindkét kezükben egy-egy öv végét fogják, s a biztosabb fogás miatt azt egyszer 
feltekerik a kezükre. Tenyér felfelé néz, mindkét kar könyökben hajlított. A tanulók rajt 
vezényszóra megpróbálják elhúzni a társat a kijelölt vonalig, de a tanár vezényszavára hol 
a bal, hol pedig a jobb oldali sor hajt végre befordulást, így próbálva elhúzni a társát, 
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 tovább folytatva a térnyerést. A befordulást a bal láb köríves hátralépésével és a jobb láb 
köríves előrelépésével érik el a tanulók, miközben a kézben fogott övet a jobb vállukra ve-
szik (7. ábra). Ugyanezt a másik oldalra is végeztessük.

7. ábra

4. Hasonló gyakorlat, mint az előző, de az előbb leírt köríves lépésekkel teljesen hátat for-
dítanak egymásnak a tanulók (tehát a másik is befordul) (8. ábra). 

Cél: az ellenfél elhúzása vállra tett övvel előre, a kijelölt vonalig. Ugyanez fogáscse-
rével is. 

8. ábra

A húzásokat, tolásokat hagyományos birkózófogással is végre lehet hajtatni, a gyakorlat 
ezzel a fogással már a grundbirkózás előkészítése lehet. 

5. A párok szemben állnak fel egymással jobb harántterpeszben a terem középvonalánál 
érintő távolságban. Jobb kézzel egymás nyakát, míg bal kézzel a társ jobb felkarját fogják 
kölcsönösen, térdek mélyen hajlítva.

Cél: a társ elhúzása hátra, a kijelölt vonalig (9. ábra). Ugyanez fogáscserével is.
Tolásnál a tanulók jobb kézzel foghatnak vállgödörbe is. Kiindulóhelyzet hasonló. 
Cél: az ellenfél eltolása a kijelölt vonalig (10. ábra). Ugyanez fogáscserével is. Hívjuk 

fel a tanulók figyelmét ennél a gyakorlatnál, hogy csak előre-hátra mozoghatnak, nem lép-
hetnek el a toló társ elől, mert az balesetveszélyes.

10. ábra9. ábra
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6. Háttal ülnek egymásnak a párok nyújtott ülésben, támasz a test mellett. Feladat: a kéz 
és a láb segítségével a társ eltolása a hát irányába, a kijelölt vonalig. Tilos a feneket a talajról 
megemelni, cselezni, a küzdelem irányából kitérni. A lábakat csak a rajt után szabad a test 
közelébe húzni (11. ábra).

11. ábra

Kötélhúzás, 5., 7. évfolyam
Amennyiben van az iskolának erre alkalmas kötele (mászókötél is megteszi), rendezzünk 
kötélhúzóversenyt az osztályon belül és az osztályok között is. Kitűnő hangulatot lehet 
teremteni vele, s a tanulók csapatszellemét, küzdeni tudását, s nem utolsósorban a húzóere-
jüket tehetjük próbára. A két csapat a lefektetett kötél két oldalán helyezkedik el, szemben 
egymással, arányos távolságra a kötél közepétől. A csapat tagjai is arányosan helyezkednek 
el kétoldalt a kötél mellett cikcakk alakban. A tanulók a rajt vezényszó elhangzása után 
megragadják a kötelet, és megkezdik a húzást hátra. Az a csapat győz, amelyik az előzete-
sen kijelölt távolságra (kb. 2-5 m) – a kiindulási helyről – el tudja húzni a másik csapatot. 
A kötélhúzóverseny indulhat bármilyen kiindulóhelyzetből, például törökülésből, hason 
fekvésből stb. Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy nyilvánvaló vereség esetén se engedjék 
el túl gyorsan a kötelet (12–13. ábra).

12. ábra 13. ábra

Húzások-tolások csoportban

1. „Ki a legény a csárdában játék csoportosan” 5–6. évfolyam

Ebben a játékban mindenki mindenki ellen harcol. A tanulók a küzdőfelület egy meghatározott 
területén belül helyezkednek el, ha van szőnyeg, akkor például más színű lehet ez a terület, 
vagy krétával körberajzolhatjuk azt. A tanulók szabadon választhatják meg, hogy az ellenfél 
mely testrészét hogy fogják meg. Húzással, tolással (tehát nem lökéssel!) kell olyan helyzetet 
teremteni, hogy az aktuális ellenfél ha csak egy pillanatra is, de érintse (lábbal vagy bármely 
más testrésszel) a kijelölt küzdőfelületen kívüli részt. Aki ezt teszi, az kiesik a játékból, el kell 
hagynia a küzdőteret. Az nyer, aki utoljára marad a küzdőfelületen belül (14. ábra).
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14. ábra

2. „Told ki a körből”, 7. évfolyam
Az egymással szemben álló két tanuló megpróbálja kitolni egymást a küzdőfelületről, a körből. 
(15. ábra)

15. ábra

Ebben a játékban mindenki mindenki ellen harcol, a tanulók megpróbálják egymást 
kitolni a körből. (A játék leírása az előző pontban már leírt játékkal megegyezik, lásd ott.)

Az utóbbi játéknál, tehát amikor csapatban játsszák a tanulók a játékot, hívjuk fel a fi-
gyelmüket, hogy a vesztesek gyorsan hagyják el a kör melletti területet, nehogy rájuk tolják 
a következő vesztest. (A 14. ábrán négyzet alakú küzdőtéren játsszák a játékot a tanulók.)

A tantervben nincs több küzdőjáték és feladat, de tapasztalataink alapján további 3 küz-
dőjátékot javaslunk a kollégáknak, az utolsó kettőt azoknak, ahol szőnyeg is rendelkezésre 
áll az oktatáshoz.

3. „Léptesd rá a kabátra”
A tanulók kb. 8-10 fős csoportokban helyezkednek el – arckörben – egymás kezét fogva. 
A kör közepére mindenütt egy melegítőfelsőt terítenek le a talajra. Ha ez nincs, krétával 
is rajzolhatunk hasonló nagyságú kört.

Cél: anélkül, hogy a fogás elszakadna, egymást húzva-tolva igyekeznek társukat rá-
léptetni a kabátra. Aki rálépett, az kiesik a játékból, és csinálhat valamilyen büntetőfeladatot 
(fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtást stb.) Ahol elszakad a kör, ott is kiesnek a tanulók. Ne-
hezebben szakad el a kör, ha a tanulók övet kötnek magukra – a korábban már ismertetett 
módon. Az utolsó vagy az utolsó két tanuló a győztes (16. ábra).
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16. ábra

4. „Húzd át a vonalon”

A tanulókat két csoportra osztjuk, az egyik a támadó, a másik a védő csapat. A védő csapat 
tagjai összekapaszkodnak a szőnyegen, egymás karját, lábát, illetve övét fogva. Cél: A védő 
csapat valamennyi tagjának áthúzása egy megadott területre. Az a csapat a győztes, amelyik 
hamarabb húzza át a védő csapatot. Játszhatjuk úgy is, hogy adott időn belül ki tud többet 
áthúzni a védőcsapatból (17. ábra).

17. ábra

5. „Tigrisfogó”
A tanulók viszonylag nagy területen helyezkednek el a szőnyegen. A fogó vagy fogók (eset-
leg 2–3 is lehet) négykézláb haladva, esetleg gördülve, hemperegve megpróbálják utolérni 
a kiszemelt ellenfelet, miközben az megpróbál elmenekülni. Ha utolérték, megpróbálják őt 
lehúzni a szőnyegre, s ha ez sikerül, ő is fogóvá – „tigrissé” válik. A játékban az utolsó álló 
tanuló, „gazella” a győztes (18. ábra). Ezt a játékot akkor javasoljuk, ha már túl vagyunk 
a judoesések kezdeti gyakorlásán. Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy a szőnyeg szélén min-
dig befelé húzzák az ellenfeleket a sérülések elkerülése érdekében.
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18. ábra

További módszertani javaslatok
A küzdőjátékok, küzdőfeladatok remek motoros képességfejlesztő hatásaikon kívül a szemé-
lyiség egészét is fejlesztik. A páros vagy csoportos gyakorlatok után – a pihenőidőkben – di-
csérjük meg a győzteseket, biztassuk azt, aki esetleg kikapott. Tanítsuk meg a tanulóknak 
helyi értékén kezelni győzelmeiket s esetleges vereségeiket is. Aki nagyobb testsúlyú partner-
től kapott ki – úgy, hogy mindent megtett a győzelemért –, dicsérjük meg, aki könnyebb test-
súlyú ellenfeleit győzte le, azzal is tudassuk, hogy most csak egy könnyebb súlyút győzött le. 

A túlzottan sikerorientált, hiperaktív, „vadabb” gyerekeknek adhatunk néha nehezebb 
(súlyú) ellenfeleket is, hogy „szokják a gyűrődést”, míg a visszahúzódóbb, csendes, kudarc-
kerülő tanulóknak adjunk könnyebb ellenfeleket (is), hogy legyenek sikerélményeik.

Grundbirkózás

Fontosabb tudnivalók
A grundbirkózás alapjai a népi birkózásokban gyökereznek, amelyek a mai birkózás le-
egyszerűsített változatai – földrajzi szélességtől függően – különböző szabályrendszerrel.

A grundbirkózás számos előnye közül a legnagyobb, hogy nem igényel különösebb 
felszerelést, létesítményt. Ha felrajzolunk a talajra egy 4-6 m átmérőjű kört, már kezdhetjük 
is a grundbirkózást. Felhasználhatjuk a kosárlabdapálya kezdőkörét is a szabadban, füves 
vagy homokos területen egy bottal rajzolunk kört a talajra. Tornateremben krétán kívül 
ragasztószalag, de akár egy mászókötél is alkalmas a kör kialakítására.

A versenyszabályokról röviden: 
A mérkőzés ideje életkoronként változó, 2 perc az ajánlott. 

Győzelmet többféleképpen lehet szerezni.
1.  Tiszta győzelmet akkor ér el a tanuló, ha ellenfelét függőlegesen megemeli úgy, 

hogy annak mindkét talpa elhagyja a talajt, és három másodpercig a levegőben van 
(19., 20., 21. ábra).
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19. ábra

20. ábra

21. ábra

2.  Pontozásos az a győzelem, amely a mérkőzésidő alatt megszerzett pontból ered. 
Döntetlen nincs, azonos pontszám esetén az első értékelhető akcióig tartó hosszab-
bítás dönt. Egy pontot kap az, aki ellenfelét úgy tolja (húzza, lendíti) ki a körből, 
hogy annak mindkét talpa a körön kívülre kerül (22., 23. ábra).

22. ábra 23. ábra

Két pontot kap az, aki ellenfelét szabályosan kiemeli, de három másodpercnél rövidebb 
ideig tartja a levegőben.

Szabálytalanságok: 
Az egyértelmű szabálytalanságokon kívül (ütés, rúgás, harapás, karmolás) tilos az ellenfél 
nyakának megfogása páros kézzel, lábának fogása térdhajlat alatt. Tilos továbbá a földre 
lökni, rántani, az emelést lábbeakasztással megakadályozni. Tilos az ellenfelet annak nem 
függőleges helyzetében megemelni. 

Passzív az a versenyző, aki a körből való kitolás vagy kihúzás ellen leüléssel védekezik, 
elszalad vagy fogást bont ilyen célzattal. Passzivitásért és a nem szándékos szabálytalansá-
gért az első esetben figyelmeztetés jár, azután viszont minden alkalommal egy pontot kell 
adni az ellenfélnek. (Kovács, 1997)

Az ellenfelek a küzdelem kezdetén a (küzdő) kör közepén enyhe harántterpeszben 
egymással szemben állnak, egymás felé emelt kezekkel úgy, hogy a rajt vezényszóig nem 
érhetnek egymáshoz. Ebből a kiindulóhelyzetből indul a küzdelem, s aszerint változik, hogy 
milyen mélyen hajlítják be térdeiket a küzdő felek, s éppen melyik testrészük érintkezik 
az ellenfél testével.

Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy ujjfűzéssel ne kezdeményezzenek akciót, az rendkívül 
balesetveszélyes! Helyette csukló- vagy kapocsfogást csináljanak (lásd például 19., 20. ábra).
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A kitolások történhetnek:

• páros vállfogással,
• váll- és nyakfogással,
• nyak- és derékfogással,
• páros felkarfogással,
• felkar- és nyakfogással,
• felkar- és derékfogással,
• derékfogással,
• páros hónaljfogással,
• félkarlezárással és nyakfogással,
• keresztfogásban,
• páros karlezárással,
• félkarlezárással és hónaljfogással,
• fej és váll felülről való összefogásával, az egész testtel megterhelve,
• egylábfogással,
• egyláb- és nyak- vagy derékfogással,
• páros lábfogással.

A kihúzásoknál a támadónak ügyelnie kell arra, hogy miközben partnerét a kör szélé-
re húzza, onnan úgy lendítse tovább, hogy ő fél lábával a körön belül maradjon, különben 
az akciója érvénytelen.

A kihúzások fajtái:
• páros felkarfogással,
• váll- és nyakfogással,
• váll- és derékfogással,
• felkar- és nyak- vagy derék-, vagy csuklófogással,
• keresztfogás helyzetben,
• derékfogással minden irányból,
• fej és váll felülről történő megfogásával, az ellenfelet egész testtel megterhelve.

Mivel a „tiszta győzelmet” a kiemeléssel lehet megszerezni, így ezek gyakorlására for-
dítsuk a legtöbb figyelmet. Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy az ellenfelet csak testközelből 
tudják kiemelni, s oda valahogy el kell jutniuk! Direkt módon például beugrással, a könyök, 
a kar felütésével és berántással kerülhetnek az ellenfél derekához, vagy karberántással (ke-
resztfogásból magához rántja a tanuló az ellenfelét) a hónalj alá férkőzve, s derékfogásra 
váltva emelhetik ellenfelüket.

Az emelések fajtái:
• szemből páros hónaljfogással,
• páros karral derékra fogva (19., 21. ábra),
• nyak- és felkarfogással (félkarlezárással),
• nyak- és derékfogással,
• félkar- és derékfogással,
• alkar- és nyak- vagy derékfogással,
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• egyláb-fogással,
• vállra emeléssel,
• páros láb fogásával,
• fordított derékfogással.

A küzdelmek során a párcsere jelentheti a változatosságot, s figyelembe véve a kétperces 
menetidőt és a tanulók erő-állóképességi szintjét, eljuthatunk akár 8-10 küzdelemig is egy 
idő után. (Értsd egy tanulónak egy tanórán.) Vegyük figyelembe itt is a fokozatosság elvét! 
A küzdelmeket értékeljük hasonló szempontok alapján, ahogyan azt a küzdőjátékoknál ko-
rábban már leírtam.

…………

A tanterv a 7–8. évfolyamon „a birkózás egyszerű elemeit” (grundbirkózás) említi, vagyis itt 
véget ér az anyag. Bátorítjuk a kollégákat, hogy tanítsanak térdelésben birkózást, ami több 
olyan elemet is tartalmaz, amelyet a grundbirkózás nem. Itt az ellenfél két vállra fektetése, 
„betusolása” a cél. A küzdelmet térdelésben vagy féltérdelésben vívják a tanulók, felállni 
nem lehet. Lehet cél a hason fekvő ellenfél átfordítása is a hátára, indulhat úgy is a küzdelem, 
hogy az egyik tanuló hason fekve helyezkedik el, a másik mellette féltérdelésben. Ezeknek 
a földharcküzdelmeknek is igen jó képességfejlesztő hatásuk van.

Taníthatunk a diákoknak néhány egyszerűbb földharcelemet is. Ilyen például a „páros, 
túlsó karbehúzás”, más néven „malac”.

„Páros túlsó karbehúzás”
A térdelőtámaszban lévő partnert a támadó oly módon forgatja át a hátára, hogy térdelés-
ben vagy féltérdelésben helyezkedik el a védő oldala felé, egyik karjával a védő nyaka előtt 
(alatt), a másikkal a hóna alatt átnyúl a társ túlsó, tehát távolabbi karjáért, és azt a könyök 
fölött mindkét kézzel megfogja. Ezután a kart mindkét kézzel maga felé húzza, s a törzs, 
a mellkas előrenyomásával is igyekszik a védőt a hátára átfordítani, s ott rögzíteni (24., 25., 
26. ábra).

24. ábra 25. ábra 26. ábra

A térdelőtámaszban lévő partnert szemből is át lehet forgatni a hátára. A támadó tér-
delésben vagy féltérdelésben helyezkedik el, és szemből nyúl be a védő hóna alá azonos 
oldalú kézzel (tehát a védő bal hóna alá a jobb kezével, illetve fordítva). A védő karját fel-
emelve – különösen annak könyökét – forgatva azt a még támaszkodó kéz irányába feszülni 
fog a védő bal válla. Mindeközben a támadó behúzhatja a védő még támaszkodó jobb kezét 
is, így még sikeresebb lehet az átforgatás. Az átforgatást, annak befejezését itt is segítse 
a támadó a törzs, a mellkas nyomásával (27., 28., 29. ábra).
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27. ábra 28. ábra

29. ábra

Nemcsak a térdelőtámaszban lévő, de a hason fekvő társat is átforgathatjuk a hátára.
Helyezkedjen el a támadó guggolásban vagy féltérdelésben a hason fekvő védő olda-

lánál, azzal szemben. A hozzá közelebb lévő könyökhajlat, illetve térdhajlat megfogásával 
emelheti és tolhatja a védőt a hátára (30., 32. ábra), míg a túloldali, tehát a tőle távolabbi 
kar- és lábfogással maga felé húzhatja, forgathatja a védőt a háta irányába (31., 32. ábra).

30. ábra 31. ábra

32. ábra

Előbbinél a forgatás közben a támadónak a védő után kell mennie, míg utóbbinál hátrál-
nia kell, hogy legyen hely hova átforgatni a védőt. Mindkét technika befejezésénél szerepel 
a törzs, a már átforgatott védőt a törzsével rögzíti a támadó a szőnyeghez. Az átforgatásokat, 
felfordításokat mindkét oldalra gyakorolják a tanulók!
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Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy a földharcküzdelmek során ne támasszanak ki nyúj-
tott karral, mert az igen balesetveszélyes. Azon a területen maradjanak a küzdelem során 
mindvégig, amit a tanár kijelölt nekik, így nem ütközhetnek össze a többi párral.

Judo
A kerettanterv a következő esések oktatását írja elő:

5. évfolyam: guruló esés előre, hátra,
6. évfolyam: guruló esés előre, hátra, csúsztatott esés oldalra; zuhanó esés előre 

és hátra,
7–8. évfolyam: gurulások; esések; zuhanások.

Az általunk összeállított tanterv ettől eltérő tartalmak oktatását javasolja (lásd tantervnél is).
5. évfolyam:  esések hátra és előre,
6. évfolyam: csúsztatott esés (és a korábbi két esés gyakorlása),
7. évfolyam: judogurulás (és az előző 3 esés további gyakorlása),
8. évfolyam: zuhanások (és a korábban tanult esések gyakorlása).

Indokaink: 
A hátra- és előreesés jóval egyszerűbb, mint a gurulás, így azokat javasoljuk először tanítani. 
Ezt követné a kissé nehezebb csúsztatott esés (6. évf.), s a gurulás csak a 7. évfolyamon kö-
vetkezne. Természetesen minden évfolyamon gyakorolnák a tanulók a korábban már tanult 
eséseket is. Az utolsó évfolyam lenne a magasiskola, ahol már zuhanásokat is csinálnának 
a tanulók, ami a korábban tanultak magasabb szinten történő végrehajtása, a zuhanásoknál 
ugyanis mindkét láb elhagyja a talajt.

A kerettantervben előírt dobások: 
7. évfolyam: csípődobás,
8. évfolyam: fejenátdobás.

Véleményünk szerint szakmailag indokolhatatlan és sehol nincs rá példa, hogy kezdőknek 
ezt a két dobást tanítsák először. Lábdobásokból sokkal kisebb az esés, illetve azok jóval 
egyszerűbben végrehajthatóak, a periférikus látómezőn belül történnek, tehát a kezdő is tudja 
ellenőrizni, kontrollálni a végrehajtást. 

A fejenátdobás egy bonyolult vetődéses dobás, ha a védő nem tudja jól az esést, akkor 
balesetveszélyes is lehet. Ez a dobás a judo övvizsgáknál is csak a 3-4. fokozatnál szerepel, 
tehát 3-4 év rendszeres judoedzés után kérik csak a vizsgázótól a bemutatását. 35 ország 
(!) szakembereivel konzultálva állíthatjuk, hogy ennek a dobásnak az oktatása nem javasolt 
a kezdők oktatásában. (A mellékletben bemutatjuk a fejenátdobást.)

Javasolt dobások:
7. évfolyam: nagy, külső horogdobás, bokadobás,
8. évfolyam: rézsútos leszorítás. 
Azoknak, akik mindenáron befordulásos dobást szeretnének tanítani, azoknak a csípő- 

és a válldobás oktatását is javasoljuk. A rézsútos leszorítás oktatása is javasolt. 
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Módszertani javaslatok

Az esések tanítása az 5. évfolyamnál kezdődik. Mielőtt elkezdenénk a gyakorlást, beszél-
jünk a tanulóknak az esni tudás fontosságáról, a balesetek elkerülhetőségéről, s arról, hogy 
hol és hogyan vehetik hasznát az esni tudásnak.

Ezt követően beszéljünk az általános alapelvekről, amelyek minden esésre egyformán 
igazak. Lehetőség szerint kerüljék a nyújtott karral történő le- és kitámasztást, a könyökre 
érkezést és a fej talajra csapódását. A test talajra érkezésekor az esés hatástalanításában nagy 
szerepe van a tompító karnak. A nagy sebességgel szőnyegre csapódó kar egy gondolattal 
megelőzi a test talajra érkezését, és így vezeti le az energiát a talajra. A tompító kar legtöbb 
esetben nyújtott, a tenyér lefelé néz, az ujjak zártak. A test talajra érkezésekor fontos a levegőt 
visszatartani (préselni) és az izmokat megfeszíteni. Lehetőleg minél nagyobb testfelülettel 
és izmokkal fedett testrészekkel (széles hátizom, felkar, alkar izmai, comb, lábszár külső 
izmai stb.) kell talajra érkezni. A fejet, a gerincet mint a test legérzékenyebb részeit óvni, 
védeni kell. Eséseknél a fej sohasem érhet a talajhoz! Előreguruláskor az átgördülés átló 
irányú, hogy a gerinc talajjal történő érintkezése a legrövidebb legyen.

Az esések oktatásához mindenképpen szőnyegre van szükségünk. Ez tatamin kívül, ami 
speciális, 4-5 cm vastagságú darált vagy ragasztott szivacsból levő, 2 × 1 m-es judoszőnyeg, 
történhet másfajta szőnyegeken is, amelyeket az iskolában találunk. Ezek közül inkább a ke-
ményebbek az alkalmasabbak, a 20 cm-nél vastagabb szivacson nem lehet jól esést tanítani, 
az már túl puha az oktatáshoz. 

Több országban az esések részét képezik a közoktatásnak, van, ahol a biztosítótársaságok 
anyagilag is támogatják ezt, például kis könyvecske kiadásával, amelyben az esések alapelveit 
írják le, illetve mutatják be. Például Ausztriában az eséstan önálló tantárgy, ugyanolyan, mint 
a testnevelés, az ének-zene vagy a többi. Ott ezt alsó tagozatban tanítják, amikor a tanulók 
még kisebbek, alacsonyabban van a súlypontjuk, s nem tartanak annyira az esésektől mint, egy 
150-160 cm-es, 10-12 éves tanuló, aki akkor kezdi csak el a tanulásukat.

Az eséshatástalanítás megéreztetésére jól bevált módszer a következő.
Helyezkedjen el jobb oldalán a tanuló. Térdeit nyissa szét és hajlítsa be, fejét emelje föl 
a szőnyegről. A jobb karját helyezze le a szőnyegre, lefelé néző tenyerével úgy, hogy a kar-
törzs szög kb. 45 fokos legyen. Ebben a helyzetben a jobb kar és a jobb comb párhuzamo-
sak. Ezt követően kérjük a tanulótól, hogy a karját próbálja meg lent tartani a szőnyegen. 
A féltérdelésben elhelyezkedő társ pedig a csuklónál felrántva a kart emeli azt a szőnyegtől. 
A kar önkéntelenül is nagy erővel és sebességgel fog visszacsapódni a szőnyegre. Ezzel 
a gyakorlattal a tanulók nemcsak megérzik, de meg is értik a tompítás lényegét (33. ábra). 
Természetesen végeztessük a másik oldalra is.

33. ábra
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Esések hátra

Mint minden esést, ezt is az alacsony súlyponti helyzettől a magasabb felé haladva gyako-
roltatjuk a tanulókkal.

1. Hanyatt fekvés, mellső középtartás, fej megemelve. Tompítás a törzshöz képest kb. 
45 fokos szögben a karokkal (34., 35. ábra). Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy a karokat 
a tompítás után gyorsan vigyék vissza kiindulóhelyzetbe.

34. ábra 35. ábra

2. Nyújtott ülés, mellső középtartás. Dőlés hátra lábemeléssel, tompítás, majd ülés visz-
sza, kiinduló helyzetbe (36., 37. ábra).

36. ábra 37. ábra

3. Guggoló állás, mellső középtartás, gördülés hátra, lábnyújtás, tompítás. Hívjuk fel 
a tanulók figyelmét ennél a gyakorlatnál, hogy közel üljenek le a sarkukhoz és összegömbö-
lyödve guruljanak hátra (38., 37. ábra).

38. ábra

4. Zárt állás, mellső középtartás. Guggoláson át gördülés hátra lábnyújtással, majd 
tompítás. Gördülés előre guggolásba, majd onnan felállás.

Ha a tanuló túlságosan távol ül le a sarkától vagy hátradől, ahelyett hogy összegömbö-
lyödne, a tanár nyomja a feje tetejénél lefelé hátra, így nem tudja a tanuló elrontani a gya-
korlatot (39. ábra).
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39. ábra

5. A hátraesés zuhanásként végrehajtva. A zsugorhelyzetben lévő társra ráül a tanuló 
oldalról, karjai mellső középtartásban vannak. Hátradől, törzsét hajlítja, fejét előrehajtja, 
és a levegőt visszatartva tompít (40., 41. ábra).

40. ábra 41. ábra

6. A hátraesés zuhanásként végrehajtva öv segítségével guggolásból. A társ a térdhaj-
latba fűzött judoövet vagy hevedert meghúzza felfelé, amikor a guggoló tanuló elkezdi a hát-
raesést, így a tanuló mindkét lába elhagyja a talajt az esés végrehajtásakor. A tanuló az esés 
megkezdésekor maga is segítse a társát úgy, hogy felugrik a hátraeséshez (42., 43. ábra).

42. ábra 43. ábra

7. Játékos esésgyakorlat a hátraesésre. Guggoló állásban helyezkednek el a tanulók 
egymással szemben, egymástól kb. fél méter távolságra, karok mellső középtartásban, kö-
nyökben enyhén hajlítva. Egymás tenyerébe ütve ki tudja a másikat arra kényszeríteni, hogy 
az az egyensúlyát elveszítse, és hátraesést hajtson végre. Ellépni nem szabad a játék során, 
a karokat csak előre-hátra lehet mozgatni (44., 45. ábra).
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44. ábra 45. ábra

Előreesés
1. A tanuló feláll a fallal szemben, attól kb. fél méternyi távolságra, karjait könyökben 

erőteljesen hajlítva maga elé emeli, a tenyerek néznek előre, a könyökök vállszélességben 
vannak. Innen előredőlve az alkarjaival nekidől a falnak, és a tenyerével, az alkarjával egy 
időben tompít azon (46., 47. ábra).

46. ábra 47. ábra

2. Esés előre terpesztérdelésből. Dőlés előre, tompítás, csípőemelés (48., 49. ábra).

48. ábra 49. ábra

 Ennél a gyakorlatnál a tanulónak egy kicsit el kell rugaszkodnia a dőlés megkezdésekor.

3. Esés előre guggoló állásból. Guggoló állásból térdnyújtás, tompítás, csípőemelés 
(50., 49. ábra).
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50. ábra

4. Esés előre állásból, társ segítségével. A derékra kötött öv segítségével a társ vissza-
húzza a tanulót, így az lassabban, kisebb erővel esik a szőnyegre. Egyre kevesebbet segítsen 
a társ, a végén el is engedheti az övet (51. ábra).

51. ábra

5. Esés előre állásból (52., 49. ábra).
Ügyeljünk arra, hogy a tompításnál az alkaron belül a tenyér érjen le először. A talajra 

érkezés enyhe csípőszöggel történjen.

52. ábra

6. Játékos esésgyakorlat előreesésre. A tanulók egymásnak háttal állnak, egymástól 
 20-30 cm távolságra az előreeséshez előkészülve, karjaikat megemelve. A fenék hátratolá-
sával kell a társat ellökve egyensúlyvesztésbe hozni, hogy előreesést hajtson végre. A játék 
során ellépni nem lehet, aki elveszíti az egyensúlyát, az előreesést hajt végre (53–54. ábra).
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53. ábra 54. ábra

Csúsztatott esés oldalra
1. Az eséshatástalanítás megéreztetésére korábban már leírt társas gyakorlattal (33. ábra) 

kezdjük ennek az esésnek az oktatását. A fenti gyakorlatot a tanulók önállóan is végezzék.

2. Nyújtott ülés, jobb kar mellső középtartásban, bal kar a combon. Dőlés hátra, el-
fordulás oldalra, tompítás (55., 56. ábra).

55. ábra 56. ábra

3. Csúsztatott esés guggolásból. A jobb kar és a jobb láb egyszerre csúsznak előre, majd 
dőlés hátra, elfordulás oldalra, tompítás (57., 58., 59. ábra).

57. ábra 58. ábra 59. ábra

4. Csúsztatott esés állásból. Bal harántterpeszből csúszik a jobb láb előre, miközben 
a jobb kar hátsó rézsútos mélytartásból előrelendül a tompítás előkészítése céljából. A bal 
láb behajlításával és a csípő hajlításával a jobb tompor közeledik a talajhoz. Az előremozgó 
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jobb láb ne emelkedjen fel, csússzon előre a szőnyegen, amíg a jobb tompor le nem ér a sző-
nyegre (60., 61., 62. ábra).

60. ábra 61. ábra 62. ábra

5. Csúsztatott esés társsal, öv segítségével. Ugyanaz, mint az előző gyakorlat, de a fél-
térdelésben elhelyezkedő társ a sarokhoz tett öv segítségével kihúzza a tanuló lábát. A húzás 
folyamatos legyen, az övet széthúzzuk, ne rángassuk (63., 64. ábra).

63. ábra 64. ábra

6. Játékos esésgyakorlat a csúsztatott esés gyakorlására. Mindkét tanuló a jobb bokájára 
köti az öv egyik végét, a másik végét odaadja a társának, aki azt a bal kezébe fogja.

Cél: ki tudja a társát, a lábát kirántva, csúsztatott esés végrehajtására kényszeríteni 
(65., 66. ábra).

65. ábra 66. ábra

7. Zuhanás mellső fekvőtámaszból karkihúzással. A tanuló elhelyezkedik mellső fekvő-
támaszban. A társ a tanuló oldalához állva megfogja annak túlsó karját hüvelykujjfogással, 
amelyet saját hóna alatt nyújt keresztbe a társnak. Az meghúzza maga felé, felfelé, mire 
a tanuló saját tengelye körül megpördülve az oldalára esik, és tompít (67., 68. ábra). Az esés 
véghelyzete megegyezik a csúsztatott esésével.
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67. ábra 68. ábra

8. Zuhanás társon át (oldalt). Bal harántterpeszben, szemben állva a társ oldalával a ta-
nuló előrehajol, és bal alkarral a társ hátára támaszkodik úgy, hogy az ujjai a társ feje felé 
mutatnak. Ha van heveder vagy öv a partneren, bal kézzel kell azt fognia. Jobb kéz a társ 
vállára támaszkodik lefelé néző ujjakkal. Jobb láb lendítésével átzuhanunk a társ túloldalára, 
és jobb karral tompítunk. Az esés véghelyzete megegyezik a csúsztatott esésével (69., 70., 
71. ábra). Az ábrák miatt ezt az esést – ellentétben a többivel – bal oldalra írtuk le.

69. ábra 70. ábra 71. ábra

A csúsztatott esés végrehajtásakor a gyakorlatokat mindkét oldalra gyakoroltatni kell. 
Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy a legfontosabb, hogy a megcsúszáskor dőljenek előre 
a comb irányába, gömbölyödjenek össze, és ne homorítsanak. A fejet emeljék előre, az állat 
közelítsék a mellkasukhoz. Mindig a kicsúszott láb oldalára forduljanak el, és tompítsanak.

Judogurulás előre
1. A csúsztatott esés véghelyzetéből páros lábemelés hátra a fej fölé fokozatos térd-

hajlítással (72., 73. ábra).

72. ábra 73. ábra
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2. Ugyanaz, mint az előző, de a páros lábemelést követően letérdelés mindkét térddel 
a jobb fül mellett a talajra, majd onnan gördülés vissza, elfordulás bal oldalra, tompítás bal 
karral (72., 73. ábra).

3. Ugyanaz, mint az előző, de a hátragördülés térdelésbe, majd féltérdelésbe történik. 
Innen gurulunk vissza a jobb vállon keresztül a bal csípő irányába átlósan. A gurulás közben 
a tanulónak végig a bal vállát kell néznie (74., 75., 73., 72. ábra).

74. ábra 75. ábra

4. Judogurulás előre, állásból törzshajlítással előre. Hasonló az előző gyakorlathoz, 
de már magasabb súlyponti helyzetből történik. Bizonyos számú gurulás után a tanulók 
a tompítást követően felállhatnak. Ekkor a gurulást már nem kell törzshajlítással végezni-
ük, csinálhatják állásból, járásból, de akár nekifutásból is különféle akadályok felett (társ, 
kifeszített öv stb.).

Dobástechnikák
A dobások fázisai: 1. felállás,
 2. megfogás,
 3. egyensúlyvesztés,
 4. dobás-előkészítés (a dobóhelyzet felvétele),
 5. dobás,
 6. átmenet földharcba.

A dobások tanításánál hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy megfelelő egyensúlyvesztés 
nélkül nem lehet dobást csinálni, az a dobás legfontosabb része. Egymásnak asszisztáljanak 
a dobások tanulásakor, ha ellenállnak egymásnak, az sem jó, de ha tónustalanul mozognak, 
vagy beleugrálnak egymás dobásaiba, akkor sem tanulják meg jól a technikákat.

Nagy külső horogdobás (japánul: oszotogari)
Kiindulóhelyzet: felállás egymással szemben kartávolságra, a támadó bal kézzel megfogja 
a védő jobb csuklóját (76. ábra). Ezután lábbal előrelép a védő jobb lába mellé, attól egy 
lábfejnyi távolságra, ezzel egy időben bal karral keresztbe húzza a mellkasa előtt a védő jobb 
karját, és jobb kézzel átöleli a nyakát (77. ábra). Jobb lábbal előrelép a védő jobb lába mögé 
közvetlenül, és jobb vállával szemből megtámasztja a védő vállát.
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76. ábra 77. ábra

Jobb karral magához húzza a védő törzsét, fejét odazárja a védő feje mellé. A törzse 
erőteljes előredöntésével és a húzással a védőt áttolja a lába fölött, miközben jobb lábbal 
gáncsolhatja is a védő jobb lábát (78. ábra). Ezt követően a támadó bal kézzel visszahúz-
za a védőt az oldalára, segítve annak a tompítást (79. ábra). Először gyakoroltassuk védő 
nélkül, majd védővel, de dobás nélkül. Partnerrel először lassabban gyakoroltassuk, majd 
egyre dinamikusabban, kezdetben helyből, később mozgásból is (előremozgásból, tolásból). 
Az egyensúlyvesztés a védő szempontjából jobbra rézsút, hátra történik. Ha van idő rá, gya-
koroltassuk bal oldalra is!

78. ábra 79. ábra

Bokadobás (bokaingatás) oldalt (japánul: deasibaraj)
Kiindulóhelyzet: felállás egymással szemben kartávolságra, a támadó bal kézzel megfogja 
a védő jobb csuklóját (80. ábra). A védő a jobb lábával előrelép, ezután a támadó jobb 
lábbal röviden hátralép, és jobb kézzel megfogja a támadó bal vállát (81. ábra). Bal karral 
keresztbe tolja a két test között a védő jobb karját, ezzel egy időben a bal talpával kisöpri 
a védő előrelépő lábának bokáját, még mielőtt az (teljesen) a szőnyegre támaszkodna. Ezt 
követően a támadó bal kézzel visszahúzza a védőt az oldalára, segítve annak a tompítást 
(82. ábra). Először gyakoroltassuk magát a „söprő” mozdulatot partner nélkül, esetleg kis 
papírfecnikkel. Utána gyakoroltassuk a dobást partner nélkül. Ezt követően a lépéseket és az 
egyensúlyvesztést partnerrel. Ezt követi a dobás lassú, majd dinamikusabb végrehajtása. 
Ha van rá idő, gyakoroltassuk bal oldalra is.

A bokaingatás tempódobás, ezért rövid idő áll rendelkezésre a sikeres dobásvégre-
hajtáshoz. (Attól a pillanattól, amikor a védő már előrelépett addig, amíg le nem ér teljesen 
a lába a szőnyegre, vagyis amíg nem lépett le). Emiatt a támadónak gyorsan kell lépnie, 
amíg a védő egyet lép előre, neki kettőt kell megtennie. Fentiek miatt a támadó és a védő 
mozgásának összhangjára van szükség a dobás során.
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80. ábra 81. ábra 82. ábra

Csípődobás (japánul: ógosi)
Kiindulóhelyzet: felállás egymással szemben kartávolságra, a támadó bal kézzel megfogja 
a védő jobb csuklóját (83. ábra). A támadó bal kézzel meghúzza előre-fölfelé a védő jobb karját, 
közben jobb lábbal balra előrelép a saját bal, illetve a védő jobb lába elé. Jobb karjával előrenyúl 
a védő bal hóna alatt, és tenyerével megtámasztja annak derekát (84. ábra). Bal lábbal hátralép 
(hátsó keresztlépést hajt végre) a védő két lába közé, s eközben a csípőjét a védő csípője elé 
helyezi, sőt egy kicsit keresztbe is tolhatja előtte (85. ábra). A támadó eközben a súlypontját 
süllyeszti, a térdeit hajlítja, miközben a törzse egyenes, függőleges marad. A bal kar további 
húzásával (keresztbe előre a test előtt a védő jobb karját) és a jobb kar emelésével a védő törzsét 
átforgatja a csípőjén. A dobás lendületét a térdek erőteljes nyújtásával, a törzs előredöntésével 
és a dobás végén balra elfordítással tudja a támadó fokozni. A ledobást követően bal kézzel 
visszahúzza a védőt az oldalára, segítve annak a tompítást (86. ábra).

83. ábra 84. ábra 85. ábra 86. ábra

Módszertani javaslatok
Először gyakoroltassuk védő nélkül, képzeletbeli partnerrel. Utána gyakoroltathatjuk két 
talajra tett papucs vagy cipő segítségével, ezek helyettesítik a védő lábait. A támadó önmaga 
korrigálja saját hibáit a védő lábaihoz képest. A partnerrel történő gyakorlást először csak 
megemelésig végeztessük, kihangsúlyozva az egyensúlyvesztést. Ennél a dobásnál a védő 
szempontjából előre történik az egyensúlyvesztés. Ezt követően gyakoroltassuk lassan, majd 
egyre dinamikusabban a tanulókkal. Ezt a dobást is gyakoroltathatjuk balra, bár a kevés óra-
szám valószínűleg nem teszi lehetővé az oktatást.

Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy az egyensúlyvesztés és az első keresztlépés lassú, 
de a befordulás (a második keresztlépés) és a dobás már gyorsabb legyen. A leggyakrabban 
a következő hibákat vétik a tanulók:
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• Az egyensúlyvesztést, a meghúzást elhagyják.
• A befordulást nem a védő két lába közé hajtják végre, vagy a bal lábukat nem húzzák 

be oda kellőképpen, „elöl felejtik” azt.
• A befordulás során nem hajlítják be a térdeiket, nyújtott lábbal akarnak dobni.
• A befordulás után hátradőlnek, a testsúlyuk a sarkukon van, ahelyett hogy előre, 

az elülső talppárnára helyeznék azt.
• A dobást a törzs balra fordításával akarják végezni ahelyett, hogy térdeiket nyújtanák, 

és a törzsüket döntenék előre (ebben a sorrendben!).

Válldobás (japánul: szeoináge)
A dobás végrehajtása nagyon hasonló a csípődobáshoz, így csak a különbségeket írom le. 
A csípődobásnál a megfogás és az egyensúlyvesztés után a jobblábas mellső keresztlépést 
követően a jobb kéz a védő bal hóna alatt annak csípőjéhez ment. A válldobásnál az egyen-
súlyvesztés, tehát a meghúzás ideje alatt a támadó jobb karját keresztbe viszi a teste előtt, 
és jobb könyökhajlatába zárja a védő jobb felkarját egészen közel annak hónaljához.

A bal kar húzása, valamint a védő jobb karjának lezárása és az erőteljes térdhajlítás miatt 
a védő a támadó hátához préselődik. Innen történik a ledobás a térdek nyújtásával és a törzs 
előredöntésével (87–91. ábra).

87. ábra 88. ábra 89. ábra

90. ábra 91. ábra

Módszertani javaslatok
Az oktatás menete és az előforduló hibák is megegyeznek a csípődobásnál már leírtakkal. 
Gyakoroltathatjuk esetleg balra is. (Ha ügyesebbek a tanulók, jobb oldalra jól hajtják végre, 
és van még idő a másik oldalra történő gyakorlásra is.) 
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Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy a sikeres dobás végrehajtáshoz elengedhetetlen 
a jó egyensúlyvesztés, a védő karjának tökéletes lezárása és a megfelelő mértékű súlypont-
süllyesztés. 

Fejenátdobás (japánul: tomoenáge)
Mint már említettük, ennek a dobásfajtának az oktatását nem javasoljuk nehézsége és bal-
eset-veszélyessége miatt (92–96. ábra).

92. ábra 93. ábra 94. ábra

95. ábra 96. ábra

Rézsútos leszorítás (japánul: keszagatame)
A földharctechnikák 3 nagy csoportja közül (leszorítások, fojtásfogások, karfeszítések) ezt 
az egy technikát javasoljuk oktatásra, részben egyszerűsége miatt, valamint a küzdősportok 
oktatására fordítható szűkös órakeret miatt. Olyan egyszerű, hogy a küzdőjátékok között 
is gyakorolhatják a tanulók. 

A technika oktatása: A védő hanyatt fekvésben helyezkedik el, a támadó a védő jobb 
oldalánál féltérdelésben a jobb térdén támaszkodva. Bal kézzel megfogja a védő jobb karját 
a könyökénél, és előrehajolva lezárja azt a bal hóna alá. Jobb kézzel letámaszkodik a védő 
bal füle mellé a szőnyegre, majd leül a jobb tomporára, a lábait szétnyitja terpeszbe. Jobb 
könyökét leteszi a szőnyegre, s azt becsúsztathatja a védő feje alá is. A támadó jobb oldalával 
préseli a védő mellkasát, fejét előrehajtja a védő jobb füléhez (98. és 29. ábra). Kezdetben 
gyakoroltassuk ellenállás nélkül, majd ellenállással is. Nagyon jó küzdőfeladat a rézsútos 
leszorítás gyakoroltatására, ha mindkét küzdő nyújtott ülésben helyezkedik el (jobb tompor 
összeér, jobb kéz a partner túlsó hóna alatt, bal kézzel fogás a mellkas előtt a partner karján), 
s innen próbálják meg a tanár jelére leszorítani a másikat a hátára. A lábakat gyorsan ol-
dalra lendítve, a törzzsel előrehajolva érhető ez el, miközben a bal karral is húzzuk keresztbe 
a mellkas előtt a partner karját (98., 98. ábra).
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97. ábra 98. ábra

A szabadulást is tanítsuk, hiszen csak úgy alakulhat ki valódi küzdelem a (rövid) föld-
harcküzdelmek során. A védő a támadó derekát átkulcsolja (csukló- vagy kapocsfogással), 
majd a támadó felé fordul, aki megpróbálja őt visszatolni a hátára. A védő ezt használja ki, 
és a támadó tolását „továbbvíve” átemeli őt a bal válla irányába, miközben homorít. Az át-
emelésben az egész test részt vesz, ezt nem csak karokkal kell végezni. A gyakorlás során 
kezdetben a támadó ne fejtsen ki ellenállást, segítse a védőnek az átemelést. Később növelje 
az ellenállását, nehezítve a védő feladatát.

Önvédelem
Módszertani javaslatok

A gyakorlati oktatás megkezdése előtt a 6–7. évfolyamon mindenképpen javaslok egy el-
méleti órát, ahol a tanár sok félreértést tisztázhat. Tisztázni kell az önvédelem jogi hátterét, 
hogy mi számít önvédelemnek, és mi nem. (Az önvédelem saját, illetve mások személye, 
javai vagy a közélet ellen intézett támadás jogos elhárítása.)

Beszélni kell a tanulóknak a konfliktuskerülő magatartásról, hogy előzzük meg, vagy 
kerüljük ki az esetleges támadásokat.

Legjobb elfutni, vagy segítséget kérni, amennyiben ez nem megy, akkor védekezni, de 
nagyon határozottan és keményen, nem különösen kímélve a támadó testi épségét. Ameny-
nyiben a védekezés határozatlan és gyenge, úgy a támadás még agresszívebbé szokott válni. 
A fizikai agresszióra késedelem nélkül kell válaszolni. Mindeközben meg kell próbálni nyu-
godtnak maradni, hogy reálisan tudjuk értékelni a helyzetet. Az önvédelmi harc nem tiszta, 
sportszerű körülmények között zajlik, erre igen nehéz felkészíteni tiszta lelkű diákjainkat. 
Arra is, hogy a védekezésnél valóban odaüssenek vagy -rúgjanak a támadónak, tényleges 
fájdalmat és sérülést okozva neki. A diák tudja, hogy védekezni kellene az alkoholista tá-
madó ellen, aki a táskáját rángatja, de sokszor nem meri keményen és határozottan tenni 
azt – „nehogy valami komoly baja legyen a támadónak”, vagy „pont ennyi idős az apám is, 
nehogy már egy apám korú embert verjek orrba…” stb. Sokszor a diákjaink csak magukra 
lesznek utalva az adott helyzet helyes megoldásában. Ezért is fontos, hogy tanácsokkal lás-
suk el őket a lehetséges megoldásokra. 

Fontos, hogy az egyes technikák gyakorlásánál a tanulók élethűen hajtsák végre a moz-
gásokat, tehát a társ tényleg erősen fogja a csuklót, amit ki kell szabadítani, a védő pedig 
csinálja végig a szabadulásokat, mozgásokat, ne csak jelezze azokat. A tanulók kezdetben 
lazán, erő nélkül végezzék a gyakorlatokat, a partner engedjen, asszisztáljon a társnak, majd 
később, amikor a technika már tökéletesen megy, ellenállással gyakorolják azt.
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1. Ruhafogás védése (7–8. évfolyam)

A támadó jobb kézzel előrenyúl, és a mellkasnál ráfog a védő felsőruhájára (99. ábra). A védő 
mindkét kézzel ráfog a támadó kezére, a bal kézzel a hüvelykujj-, a jobbal a kisujjpárnára, 
két hüvelykujjával a támadó kézhátát megtámasztva (100–101. ábra). Ebből a fogásból 
a támadó csuklóját visszafeszítve (102. ábra), majd a hüvelykujj felé csavarva (103. ábra) 
a védő a földre viszi le a támadót. (104. ábra).

99. ábra 100. ábra 101. ábra

102. ábra 103. ábra 104. ábra

Hívjuk fel a tanulók figyelmét a támadó kézfejének pontos megfogására. Hívjuk fel 
a figyelmüket, hogy ne túl gyorsan hajtsák végre a fogást, úgy túl veszélyes lehet partnerük-
re. Szóban vagy kopogással (2-3 tenyérütés a testen vagy a szőnyegen) jelezzék egymásnak 
a támadószándék feladását.

2. Felkar lefogásának védése (7–8. évfolyam)
A támadó jobb kézzel kívülről ráfog a védő azonos oldalon lévő felkarjára, vagy a ruhájára 
(105. ábra). A védő bal alkarja jobbra történő köríves mozdulatával felülről a vállához, tör-
zséhez szorítja a támadó jobb csuklóját, közben bal kézzel belefog a jobb kezébe, és a bal 
vállát a védő jobb csuklója fölé tolja (106. ábra).

Ezután bal alkarját a törzséhez húzza, a támadó pedig a fogás feladására és térdre kény-
szerül (107. ábra). Fontos a határozott, folyamatos végrehajtás és a támadó csuklójának 
pontos lezárása. Gyakoroltassuk mindkét oldalra.
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105. ábra 106. ábra 107. ábra

3. Ruhafogás védése könyökfeszítéssel (7–8. évfolyam)
A támadó jobb kézzel mellkasnál ráfog a védő felsőruhájára (108. ábra). A védő mindkét 
kézzel előrenyúl, és ráfog a támadó csuklójára (109. ábra). Azt meghúzza maga felé, majd 
erőteljes mozdulattal jobbra fordul, ezzel egy időben bal lábbal keresztbe lép a támadó lábai 
elé. A támadó csuklóját a mellkasához szorítva annak karját a hóna alá szorítja úgy, hogy 
a támadó könyöke kerüljön a hóna alá, s a kisujja nézzen fölfelé. A támadó csukóját fölfelé 
húzva megfeszíti annak könyökét (110. ábra). Határozottan, dinamikusan, de ne túl gyorsan 
csinálják a tanulók mindkét oldalra. Fontos a támadó csuklójának és könyökének pontos 
rögzítése. Feladásnál a védő azonnal álljon meg, nehogy „túlhúzza” a karfeszítést.

108. ábra 109. ábra 110. ábra

4. Hátulról karok alatt történő átkarolás védése ütéssel (7–8. évfolyam)
A támadó mindkét karjával átkarolja a védőt hátulról annak hóna alatt, majd ráfog saját csukló-
jára (111. ábra). A védő bal könyöke hátralendítésével próbál védekezni (112. ábra). A támadó 
az ütés elől az ellentétes oldalra hajtja a fejét, ezzel egy időben a védő jobb könyökét hátra-
lendíti, és halántékon üti a támadót, aki az ütéstől megszédül, és elengedi a fogást (113. ábra).

111. ábra 112. ábra 113. ábra
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Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy az első ütés is kemény legyen, mert ha nem az, ak-
kor nem is reagál majd rá a támadó. A két ütés között csak annyi idő van, amíg a védő a jobb 
karját előkészíti az ütésre. Óvatosan gyakoroltassuk, nehogy megüssék egymást a tanulók!

5. Szemből karok alatt történő átkarolás védése (7–8. évfolyam)
A támadó szemből, a védő karjai alatt átöleli annak törzsét szorosan (114. ábra). A védő jobb 
karral hirtelen felnyúl, és tenyerével megtámasztja a támadó állát (115. ábra). Erőteljesen 
eltolja magától (116. ábra), majd térddel ágyékon rúgja (117. ábra). A támadó a fájdalom-
érzet hatására elengedi a védőt.

114. ábra 115. ábra 116. ábra 117. ábra

Határozottan, gyorsan és folyamatosan kell hátranyomni a támadó fejét. A gyakorlat 
második felét, a rúgást csak jelezzék a tanulók rendkívül veszélyes volta miatt.

Ugyanebből a fogásból a támadó fejének két kézzel történő elcsavarásával is védekezhet 
a partner. Egyik kézzel az állon, a másikkal fej tetején fogást véve óvatosan, lassan, de folya-
matos mozdulattal csavarják el a tanulók a támadó fejét, aki így a földre kerül – egyensúlyát 
elveszítve –, és elengedi a fogást (118. ábra).

118. ábra

6. Szemből, karok felett történő átkarolás védése rúgással (7–8. évfolyam)
A támadó mindkét karjával előrenyúl, és a karok felett szorosan átöleli a védőt (119. ábra). 
A védő hirtelen erőteljes mozdulattal eltolja magától a támadót (kézzel megtámasztva an-
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nak csípőjét), majd az ügyesebbik lábával hosszan hátralép (120. ábra). Ezután előrelendíti 
a hátul lévő lábát annyira, hogy a felemelt térdével megérintse a támadó ágyékát. A támadó 
a fájdalom hatására elengedi a védőt (121. ábra).

119. ábra 120. ábra 121. ábra

A védő törzse függőleges kell, hogy maradjon, nem dőlhet hátra. Óvatosan gyakorol-
tassuk, a rúgás balesetveszélyes, ha nem állítják meg időben a tanulók.

7. Hátulról, két kézzel történő fojtás védése válldobással (8. évfolyam)
A támadó jobb karjával átkarolja a védő nyakát, belefog jobb kezével a bal kezébe, és foj-
tást próbál végrehajtani (puszta hurok, 122. ábra). A védő leszorítja az állát, karjaival felfog 
a támadó jobb karjára úgy, hogy azonos oldali kézzel a felkarra, a másikkal az alkarra fog 
(123. ábra). Behajlítja mindkét térdét, majd hirtelen erőteljes mozdulattal előredönti a törzsét 
(124. ábra). A támadó karjának a lezárása, a súly pontsüllyesztés, majd a gyors térdnyújtás 
és a törzsdöntés következtében a támadó elesik, a védő ledobja őt a földre.

122. ábra 123. ábra 124. ábra

Hívjuk fel a tanulók figyelmét a támadó karjának pontos lezárására, a súlypontsüly-
lyesztés (térdhajlítás) fontosságára és a nagyon erőteljes törzsdöntésre. Mindkét oldalra 
gyakoroltathatjuk, ha a tanulók mindkét oldalra ismerik már a válldobást is.
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8. Oldalról két kézzel történő fojtás védése ütéssel (8. évfolyam)

A támadó bal oldalról mindkét kezével ráfog a védő nyakára (125. ábra). A védő lefeszíti 
az állát, és jobb kézzel ráfog a támadó bal kezén annak hüvelykujjpárnájára. A csukló feszí-
tése (a hüvelykujj irányába kifelé) és húzása lefelé gyengíti a támadó szorítását (126. ábra). 
Eközben a védő bal kézzel, az ököl kézháti oldalával ágyékon üti a támadót (127. ábra). 
Az ütést csak jelezzék a tanulók, akár a támadó combján is történhet ez. Az oldalról történő 
fojtás védése is történhet karlesodrással, ahogy az a következő technikánál is lesz. Gyako-
roltassuk mindkét oldalra.

125. ábra 126. ábra 127. ábra

9. Szemből két kézzel történő fojtás védése karlesodrással (8. évfolyam)
A támadó szemből mindkét karjával ráfog a védő nyakára. A védő lefeszíti az állát, ezzel egy 
időben a bal karját fellendíti mellső rézsútos magastartásba, és elfordítja a törzsét jobbra, 
miközben a bal karjával erőteljes mozdulattal föntről lesodorja a támadó karjait (128–129. 
ábra). A sodrást nyújtott karral hajtsák végre a tanulók dinamikusan, határozott törzsel-
fordítással. Mindkét oldalra gyakoroltassuk.

128. ábra 129. ábra

…………

Nem képezi az oktatási anyag részét az egyenes ütés, illetve a pofon védése, azonban 
a következőkben leírom azokat, a küzdősportokkal magasabb óraszámban foglalkozni kí-
vánók részére. Ezek egyszerű és gyorsan elsajátítható mozgások. Könnyed, laza formában 
végrehajtva, csak jelezve a támadásokat, vagy bőrérintésig végrehajtva azokat küzdőjátékként 
is végrehajthatóak bizonyos gyakorlás után. Ki tudja kivédeni a társ véletlenszerű ütéseit, 
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illetve pofonjait? Hívjuk fel a tanulók figyelmét a társ testi épségének védelmére, tehát hogy 
véletlenül se üssék meg egymást.

Mindenekelőtt célszerű a tanulóknak a helyes ököltartást megtanulni, sok kézsérü-
lést megelőzhetünk vele a későbbiekben, ha egyszer tényleg meg kell ütniük majd valakit 
(130–133. ábra).

130. ábra 131. ábra 132. ábra 133. ábra

10. Egyenes ökölütés védése
A támadó jobb harántterpeszben áll, és jobb egyenes ökölütéssel támad (134. ábra). A táma-
dás pillanatában a védő bal alkarjával maga előtt keresztbe elsodorja a támadó felé mozgó 
karját (135. ábra). (Eközben jobb lábbal hátra is léphet.) 

134. ábra 135. ábra 136. ábra

A hárítást követően bal lábbal köríves combrúgást hajt végre a támadó jobb lábára (136. 
ábra). A rúgást a támaszkodó láb elülső talp párnáján történő elfordulással kell kezdeni. 

Az egyenes ökölütést hátralépéssel és a törzs gyors hátrahajlításával is védhetik a ta-
nulók. Gyakoroltassuk mindkét oldalra, óvatosan.

11. Pofonütés védése
A támadó bal haránt- vagy oldalterpeszben áll, és nyújtott bal karját oldalról a védő feje 
irányába lendíti. A támadás pillanatában a védő jobb támadóállásba lép, felhúzza a vállát, 
és a könyökben hajlított jobb karját hirtelen felemeli maga elé. A támadó karja a védő jobb 
halántékától kb. 20 cm távolságra megáll. 

Hívjuk fel a tanulók figyelmét a gyors előrelépésre és a pontos karemelésre. Ennél 
a védekezésnél a védő „előremenekül”, így kerülve ki a támadó ütésének hatóköréből. Gya-
koroltassuk mindkét oldalra, óvatosan.
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Frizbi

Néhány fontos tudnivaló a frizbi játékról

A játék nem szokványos körülmények között született az 1800-as évek végén. Bridgeport 
városának egyik péksége a megrendelt süteményeket kerek fémtálcán szállította házhoz. 
A szomszédos Yale Egyetem diákjainak megtetszettek a tálcák, és játékként egymásnak 
kezdték dobálni. A nehéz fémet aztán műanyagra cserélték, és a második világháború után 
megkezdődött a sportszer tömeges gyártása az Egyesült Államokban. 

Forrás: Wikipedia

A játék sportágként az 1960-as évektől jegyezhető, először az ultimate frizbi hódított, 
 1972-ben játszották az első hivatalos főiskolák közötti mérkőzést a New Jersey-ben található 
Maplewood Columbia Főiskolán. Az 1970-es évek végére vált ismertté a játék az amerikai 
kontinensen, szabályait a kosárlabdázásból, a jégkorongozásból és más sportágakból vették át. 

A sportág nemzetközi szövetsége a Repülőkorong Világszervezet (WFDF). Népszerű-
ségének köszönhetően már több mint negyven országban játsszák. Magyarországon 1992 óta 
van jelen egy amerikai házaspár (Bob Flynn és Yvonne Wittmann) révén. A Magyar Frizbi 
Szövetség (MFSZ) fogja össze a három ismert szakágat (Ultimate frizbi, Disc golf, Freestyle). 

Egyszerűen beszerezhető minimális eszközigénye, könnyen tanulható szabályai, sza-
badban játszhatósága miatt méltán ad nagyszerű élményt nemcsak versenysportként, hanem 
a strandokon, kirándulásokon, kutyás játékok alkalmával is. 

Az ultimate frizbi olyan csapatjáték, amelynek legfőbb alapelve a sportszerűség. 
Olyannyira, hogy nincs bíró, a vitás eseteket a játékosok maguk oldják meg egymás kö-
zött. Alapelvük tehát a tiszta játék, az ellenfél maximális tisztelete, amely miatt az egész 
játékosközösség olyan, mint egy összetartó nagycsalád. A játék lényege, hogy a korongot 
a csapattagok egymás között passzolgatva próbálják eljuttatni a célterületre, a másik csapat 
pedig igyekszik ezt megakadályozni. 
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Forrás: Flickr.com

Az ultimate frizbi szabályainak alapos ismerete magasabb szinten elengedhetetlenül 
fontos a vitás helyzetek kezelése miatt. A játék szellemisége sugallja, hogy a játékosok nem 
szegik meg szándékosan a szabályokat, ezért a mérkőzésnek mindig úgy kell folytatódnia, 
mintha a szabálytalanság meg sem történt volna, nem befolyásolta volna a játék menetét. 
Nincsenek tehát szigorú büntetések, mindenki tisztában van vele, hogy adott helyzetben 
játékvezetőként is meg kell állnia a helyét.

Az ultimate frizbi alapvető szabályai:
• A játékot sokféleképpen lehet játszani, mégis két hivatalos felállás létezik: az egyik 

esetben szabadtéren egy 37 m széles és 100 m hosszú területen 7-7, vagy teremben, 
egy kézilabdapályán 5-5 játékos küzd egymás ellen.

• Mindkét csapat célja a pontszerzés, amelyet úgy lehet elérni, hogy az egyik játékos 
a korongot a támadó zónába juttatja, ott egy csapattársa pedig elkapja azt. Koronggal 
a kézben nem lehet futni, csak a kosárlabdázáshoz hasonlóan sarkazni. De bármelyik 
irányba, bármelyik csapattársnak lehet passzolni 10 másodpercen belül.

• Ha a passz sikertelen, akkor az ellenfél veheti kézbe a korongot, és a támadás jogát. 
A mérkőzés a 17. pont eléréséig tart, de szabadon csökkenthető a rendelkezésre álló 
időtartamnak megfelelően.

• A játék kezdéséhez mindkét csapat a saját zónájának vonalán áll fel. A kezdőcsapat 
a korongot az ellenfél zónája felé dobja, és ahol földet ér, illetve az ellenfél elkapja, 
onnan indul a támadás. Minden pontszerzés után újra kezdődobással indul a játék.

• A levegőben lévő korongot bármelyik játékos elkaphatja.
• Cserék kizárólag pontszerzés után történhetnek, számbeli megkötés nincs.
• A játékosok közötti fizikai érintkezés személyi hiba, a mérkőzés az érintett felek, il-

letve a csapatkapitányok megbeszélése után folytatódik úgy, hogy a szabálytalanság 
elkövetése nem befolyásolhatja a játék menetét.

A disc golf játék lényegi elemeit tekintve a golfhoz hasonlítható, ami a nevéből is adó-
dik. Célja, szabályai is nagyon hasonlóak, csak itt minél kevesebb dobásból kell eljuttatni 
a korongot egy láncos kosárba, illetve ha ez nincs, bármilyen tereptárgy megfelelő lehet. 
Szabályai rendkívül egyszerűek, könnyen elsajátíthatók, így a gyerekek is gyorsan megta-
nulhatják ezt az élvezetes szabadtéri csapatjátékot. A csapatokat célszerű külön-külön pályán 
versenyeztetni forgószínpadszerűen.

http://Flickr.com
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Mindegyik játékos a saját korongjával versenyez a csapatban, egyszerre mindig csak 
egy játékos dobhat. Az első dobások után mindig az a játékos lesz a következő dobó, akinek 
az eldobott korongja a legmesszebb fekszik a célponttól. Miután az adott célpontot minden 
játékos eltalálta, tovább haladhatnak a következő célponthoz. Itt a kezdődobást az a játékos 
végzi, aki az előző célpontot a legkevesebb dobásból találta el. Mindegyik célpont elérésekor 
a csapat összeszámolja, hogy hány dobást hajtottak végre összesen. A játékot az a csapat 
fogja nyerni, amelyiknek a legkevesebb dobás kellett a célpontok eltalálásához. Miután 
mindegyik csapattag eltalálta a célpontot, összeszámolják a dobásokat, majd tovább halad-
nak a következő kezdőponthoz, és így tovább. Az egész játékot az nyeri, akinek összesítve 
a legkevesebb dobás kellett a célpontok eltalálásához.

Forrás: Flickr.com

A freestyle a koronggal való mutatványok versenye, amelyet a zsűri három kategóriá-
ban (bonyolultság, kivitelezés és művészi hatás) pontoz. A 3-5 perces versenygyakorlatokat 
zenére adják elő párban vagy trióban. 

Legfontosabb zsonglőrmozdulatok:
• throw & catch: dobások és elkapások. 
• brush: a korongot felfelé ívelve dobják el, és a visszaeső korongot kézzel vagy láb-

bal pörgésiránynak megfelelően ütik vagy rúgják meg. Ezzel a mozdulattal – ha jól 
találják el – a korong pörögve ismét a levegőbe emelkedik.

• roll: a korong az élén végiggurul valamely testrészen, leggyakrabban a mellkason 
vagy a háton, de már létezik olyan kombináció, amikor a korong útja: láb–törzs–
váll–hát–láb.

http://Flickr.com
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• delay: a játékos a pörgő korongot az ujján, cipőorrán vagy fogán egyensúlyozza.
• tip: a játékos a pörgő, vízszintesen eső korongot kézzel, könyökkel, vállal üti vissza 

a magasba.
• kick: ha ugyanezt a mozdulatot lábbal vagy térddel hajtja végre.

Forrás: Flickr.com

Hasznos információk, játékok, játékszabályok a www.mrksz.hu/index.php/hu weboldalon 
érhetők el.

Irodalom
www.mrksz.hu/index.php/hu (A letöltés ideje: 2019. 01. 15.)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ultimate (A letöltés ideje: 2013. 08. 15.)
www.utanpotlassport.hu/category/sportagak/frizbi/a-sportagrol-frizbi/ (A letöltés ideje: 2013. 08. 15.)
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Ledger, M., SPORTS, Roses Extreme Frizbee. Fotó: York VISIOn (Flickr.com)
Fotó: Yap, B. (Flickr.com)
Disc Golf. Fotó: Pearson, B. (Flickr.com)
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http://www.mrksz.hu/index.php/hu
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Várméta – iskolai játék 

A várméta játék története

A magyar népi játékok közül talán a méta játék az egyedüli, amelyet a mai csapatjátékok 
egyik elődjének tekinthetünk. Az ütővel való játék hasonlóságot mutat az amerikai major-
sportággal, a baseballal, illetve az angol eredetű krikettel. Az ismertetésre kerülő variáció 
mindkettő előnyös sajátosságait ötvözi. Bár elsősorban teremben játszható testnevelési 
anyagról van szó, a két említett sportággal megegyezően a várméta is játszható szabadtéren. 

A várméta helye a testnevelés rendszerében

A várméta játékról talán nem túlzás azt állítani, hogy az alapsportjátékokhoz (kézilabdázás, 
röplabdázás, kosárlabdázás, labdarúgás, és ide sorolható a floorball is) hasonló értékek-
kel rendelkezik a testnevelés didaktikai céljainak megvalósításában. Kiválóan alkalmas 
a játékigény kielégítésére és a motoros képességek fejlesztése mellett a pozitív személyi-
ség tulajdonságainak alakítására is. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy nemtől, 
előképzettségtől és életkortól függetlenül játszható. Az alapszabályok elsajátítása után 
ugyanolyan élvezettel vesz részt csapatában egy első évfolyamos kisiskolás leány, mint egy 
ereje teljében lévő gimnazista fiú. A szabályok és a labdafélék variálása kimeríthetetlen le-
hetőségeket rejtenek magukban.

A várméta általános leírása

A játék a terem, illetve akár a szabadtéri pálya, terület méreteitől függetlenül alkalmazható. 
Tehát az adottságokhoz szabadon igazítható. Nincsenek méterben meghatározott pályavo-
nalak, természetesen mindegyik labdajáték pályafestése hasznosítható területként kezelhe-
tő. A csapatlétszám tetszőleges. Az egyetlen megkötés a támadócsapat létszámából, illetve 
a pálya 4 bázisából adódik. Minimálisan 5 fő kell ahhoz, hogy mindig legyen dobó (kezdő) 
játékos. Természetesen akkor igazságos a játék, ha a csapatok létszáma azonos, de ez sem 
kötelező érvényű. (Például osztályok játszhatnak egymás ellen, és akár a 4-5 fős létszámbeli 
különbség sem jelent előnyt vagy hátrányt.)

A várméta játékban két csapat játszik egymás ellen. Egy játszma során az egyik csapat 
először támad, majd a második játékban szerepcserével védekezik. Egy mérkőzés állhat 
akár egyetlen játszmából is, de az idő és a cél függvényében 4-5 párharc is megvalósítható. 
A támadó csapat feladata, hogy a sportszer játékba hozásával futáslehetőséget biztosítson 
tagjainak, a bázisok teljesítésével pontot, pontokat szerezzenek. A védő csapat feladata, hogy 
lehetőleg megakadályozza a támadók futását (pontszerzését), illetve kiejtse a futójátékosokat.
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A pálya felépítése

A rendelkezésre álló terem vagy szabadtéri terület nagyságától függően változhat a pálya 
mérete. Általában a tornatermeknek van hosszabb oldala, így a rövidebb oldalon legyen 
az alapvonal.

 
1.ábra

Az alapvonalon (azt érintve) helyezkedik el a kezdőkör és a befutókör (hulahoppkarika). 
Ez a tulajdonképpeni támadóvonal. A védővonalon, középen található a leütőbázis, ez egy 
felfordított zsámoly. Téglalap vagy négyzet alakban kerülnek elhelyezésre a bázisok (1–4. 
számú). Ezek a rövidebb oldalukra állított zsámolyok, bőrrel, vászonnal burkolt felületükkel 
a futás irányába fordítva.

Az indulókör lehetőleg az első bázis és a leütőzsámoly között legyen elhelyezve az alap-
vonalon (közelebb a pálya hosszanti középvonalához). A beérkezőzsámoly ugyanígy a ne-
gyedik bázis és a középen elhelyezett felfordított szer között.

2.ábra
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A bázisok közötti távolság lehetőleg legyen azonos, de elfogadott, hogy a hosszanti ol-
dalon lévő távolság (az 1. és 2., valamint a 3. és 4. között) kicsivel nagyobb legyen. Optimális 
esetben az induló- és beérkezőkör is a bázisok közötti megegyező távolságra van a váraktól. 
Így mindegyik futási szakasz azonos hosszúságú. Megjegyzendő, hogy a méretek variálha-
tók a rendelkezésre álló területnek, valamint az életkori és előképzettségi sajátosságoknak 
megfelelően. (A későbbiekben ismertetésre kerül olyan variáció is, hogy a hosszanti oldalon 
akár 3 zsámoly is elhelyezhető, így nem 4, hanem 6 várat kell elérni.)

A játék kezdete

A csapatok megalakítása után általában sorsolással történik az elsőként támadó csapat ki-
választása. Állandó csapatok esetén, például osztályok közötti bajnokságban is ez a javasolt 
eljárás. Ha választással történik a játékosok kettéosztása, akkor a másodikként választó 
csapatkapitány dönthet, hogy támadni vagy védekezni szeretne először. Ennek különösen 
akkor van jelentősége, ha egyetlen játszmából áll a mérkőzés, mert az elsőként védekező 
csapat tudja, hogy ellenfele mennyi pontot szerzett az első játék során. Így dönthet arról, 
hogy biztonságos játékra törekszik, vagy a győzelem érdekében kockáztatniuk kell.

3.ábra

A csapatok megalakításuk után a következőképpen helyezkednek el:
• A támadók első játékosa az indulókörnél áll. A többiek az alapvonalon kívül meg-

határozott sorrendben helyezkednek el. Általában, a létszámtól függően, egy vagy 
két tornapadon ülve.

• A védők a védővonalon túl (tehát nem jöhetnek a védővonal és az alapvonal közé, 
az alapvonalon kívülre sem helyezkedhetnek) állnak fel szétszórtan. Közülük egy, 
a leütő játékos a felfordított tornaszer közelében.
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4.ábra

A támadó csapat szabályai

Kezdő játékos
• A játékszer elindításakor (ami a sportszer sajátosságainak megfelelően alapvetően 

dobás, de lehet rúgás, ütés is) a játékosnak egyik lábával az indulókörben kell állnia. 
Eldönthető, és szabályként rögzíthető, hogy a játékszer indítása lendületszerzésből, 
nekifutásból, vagy pedig rögzített helyzetből történjen.

5.ábra
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• A dobás1 akkor szabályos, ha az alapvonalon túlra irányul. Meghatározható, hogy 
a védővonalon túlra is kell dobni.

• A kezdés akkor érvényes, ha a szer a pálya talaját érinti (lepattan), a védőjátékosok 
azt a levegőben nem tudták elkapni. 

• Szabályosnak fogadható el a dobás, ha a labda mozgása megáll, beszorul valahova 
(például bordásfal réseibe).

•  Ha a dobás szabályos és érvényes, akkor a kezdőjátékosnak az első bázisig minden-
képpen el kell futnia.

• A bázisok elérését addig folytathatja, amíg a védekező csapat vissza nem juttatja 
a labdát a leütőzsámolyba. Tehát futhat csak az első várig, vagy tovább is, optimális 
esetben teljesen körbe is érhet. (A saját dobása alatt teljesíti a kört.)

• Futni a zsámolyokat kívülről kerülve, azokat érintve lehet. A leütés pillanatában 
a zsámollyal kontaktusban kell lennie a játékosnak. Nem kötelező azt kézzel érinteni, 
lehet lábbal is. A fáradt játékosok alkalomadtán rá is ülnek.

6.ábra

•  Szabálytalan a dobás, ha az hátrafelé irányul, illetve nem hagyja el a meghatározott 
vonalat (alap- vagy védővonal).

•  Érvénytelen a szer játékba hozása, ha azt a védők a levegőben, lepattanás nélkül (akár 
több védekező játékoson is felpattanó labdát) sikeresen elkapják.

•  Mindkét esetben a dobó kiesik. Az alapvariációban a támadó sor végére kerül.
• A futás akkor érvénytelen, ha a játékos nem éri el a kiválasztott bázist addig, amíg 

a védők eljuttatják a leütőzsámolyba a labdát; érvénytelen akkor is, ha nem érinti 
elhaladás közben a bázist (bázisokat), vagy belülről kerül egy várat.

1 Az alapjátékban a kézilabdával történő szabályok ismertetése történik, a variációk a továbbiakban szerepelnek



294 Gyakorlatgyűjtemény és módszertani segédanyag 

• A támadó csapat egyetlen játékosa sem érintheti akaratlagosan a labdát, miután azt 
az első vagy a további csapattagok játékba hozták. A labda szándékos megfogása, 
elütése, elrúgása azonos értékű a leütéssel. Tehát a zsámolyokkal nem érintkező já-
tékosok kiesnek.

A további támadó játékosok szabályai 
•  Akkor indulhat a leütőhelyre a labdáért, ha azt már az előtte lévő társa érvényesen 

játékba hozta.
•  A dobásra ugyanazok vonatkoznak, mint az első versenyzőnél. Elindulni az első bá-

zishoz neki is kell. Viszont futás közben megelőzheti az előtte lévő társát.
• Egy zsámolynál viszont csak egy játékos tartózkodhat.2

•  Ha a leütés pillanatában ketten, esetleg hárman érintkeznek a várral, mindig az esik 
ki, aki előbb érkezett oda, és nem indult el onnan. 

• Ha egy futójátékos úgy ítéli meg, hogy nem ér oda a következő bázishoz, vagy nem 
akarja kiejteni az előtte lévő társát, visszatérhet a kiindulási vagy előző bázisához.

•  A pályán lévő, a váraknál elhelyezkedő támadónak csak szabályos és érvényes do-
bás esetén szabad futni. Viszont a továbbhaladás nem kötelező, ha úgy ítéli meg, 
hogy futása nem lesz sikeres. Kockáztatva ezzel azt, hogy esetleg beérik a bázisnál.

•  Kiesik a futójátékos, ha a labda felfordított zsámolyba történő visszajuttatásakor 
a bázisok között, illetve a kezdőkarika és az első bázis, valamint a negyedik bázis 
és a befutókör között tartózkodik.

•  A futást a labda eldobásának pillanatában kezdheti(k) meg. Amennyiben sikeres 
az indítás, egy vagy két (esetleg több) szakaszt is teljesíthet(nek).

•  A támadó játékos 1 pontot szerez, ha megszakításokkal teljesít egy kört, vagyis mind 
a négy bázist érintve (de valamelyik bázisnál legalább egy dobás erejéig megállt) 
a beérkezőkörbe tud futni.

•  Ha bármelyik támadó játékos a saját dobása alatt teljesíti a körbefutást, úgy csapa-
tának 3 pontot szerez. 

•  Ha a dobás szabálytalan vagy érvénytelen, vissza kell térnie a kiindulási bázisához. 
Amíg minden támadó vissza nem ér az eredeti helyére, az újabb dobás nem kezd-
hető meg. 

•  A kieső játékosok a támadó sor végére kötelesek leülni. A támadók a dobósorrenden 
önkényesen nem változtathatnak. Az eredeti sorrendet (éppen?) csak a kiesők vál-
toztatják meg.

•  A támadó játékosok mozgásukkal, helyezkedésükkel nem akadályozhatják a védő 
játékosokat a labda megszerzésében.

Védőjátékosok
•  A védők a dobáskor csak a védővonalon (leütőbázis vonala) túl helyezkedhetnek el. 

Utána viszont szabadon mozoghatnak, akár az alapvonalon is átléphetnek.

2 Kicsiknél megengedett, hogy 2 vagy 3 játékos is legyen egy várnál.
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7.ábra

•  Mozgásukkal nem akadályozhatják szándékosan a futók előrehaladását.
•  A védők elsődleges célja, hogy a labda elkapásával megakadályozzák a futást. 

Az elkapás akkor érvényes, ha a labda közben nem érinti a talajt. Az oldalfalakról, 
szerekről, játékostársakról felpattanó labda elkapása is érvényes.

•  Második cél, hogy minél előbb visszajuttassák a labdát a leütőbázisba. Ezt megte-
hetik úgy is, hogy adogatásokkal a zsámolyhoz legközelebbi társukhoz passzolnak, 
de a labdát megszerző egyedül is visszafuthat a fölfordított zsámolyhoz.

•  A leütés akkor érvényes, ha a labda bent marad a zsámolyban, tehát a belepattintás 
nem elég.

• A védők időhúzó jelleggel nem passzolgathatnak, illetve a labdát birtokló játékos 
köteles azt vagy a leütő játékoshoz, vagy a zsámolyba juttatni. 

•  Ha a támadók úgy ítélik meg, hogy számukra kedvezőbb, ha megfogják a labdát, 
nem várják meg, amíg az a bázisba visszajut, megtehetik. 

Játékidő

•  Egy játék ideje a létszámtól függően általában 4 perc, tehát egy játszma 2×4 percig 
tart.

•  A több pontot elérő csapat nyeri a játszmát. Lehet az eredmény döntetlen is.
•  Ha két vagy több játszmára kerül sor, akkor az előző játékot támadóként befejező 

csapat marad ebben a pozícióban, tehát most a másik csapat kezdi védekezéssel 
a játszmát. Az eredmény eldöntésénél elsőként a győzelmek száma, azután a pont-
arány számít. Előfordulhat döntetlen a végső számításnál (a játszma és a pontarány 
is azonos).

• A játékidő csökkentésére is sor kerülhet, ha csak a győzelem megszerzése a cél, tehát 
a pontarány nem számít. Ha a másodikként támadó csapat rövidebb idő alatt több 
pontot szerez, mint ellenfele, nem kell, hogy kitöltsék a rendelkezésükre álló időt. 
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7. Játékvezetés

A játék jellegéből adódóan a játékvezető általában a testnevelő tanár. Ő egyben a döntőbíró 
és az időmérő is. Összetett feladat ennek a játéknak a vezetése, irányítása, hiszen előfordul-
hat, hogy egyszerre 5 támadójátékos van a pályán, figyelni kell a védőjátékosok munkáját, 
valamint a támadó csapat alapvonalon kívül elhelyezkedő tagjait is. A legfontosabb 3 feladat 
a dobás szabályosságának és érvényességének elbírálása; a futás és bázisérintés pontossága; 
valamint a beérkezés, az elért pontok számolása.

Akkor jó a helyezkedés, ha érvényesül a legjobb rálátás elve. A legoptimálisabb helynek 
a beérkezőkarika melletti terület tartható, félig a dobókör és félig a pályaterület felé fordulva.

8.ábra

A pontok és játszmák vezetéséhez eredményjelző is alkalmazható. Erre a legegyszerűbb 
az asztalitenisznél használt tábla.

8. Szabályvariációs lehetőségek

Az alábbiakban felsorolt változtatások az életkorhoz, képzettséghez, célfeladatokhoz kap-
csolódnak. Természetesen mindenki a saját szája íze szerint változtathat az alapsémákon, 
s hozhat létre akár az iskolai hagyományokra épülő új szabályokat is.

Az elkapott labda nem jelent kiesést.
A játék kezdeti oktatásánál, alsó tagozatos gyerekeknél alkalmazható. Így folyamatosan játék-
ba kerül mindenki. Érdemes viszont a bázisokhoz érkezés szabályát a kezdetektől használni.

A játékszer nem érintheti először a terem határoló falait, a plafont.
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• A terem adottságainak megfelelően alkalmazható. Ha könnyen bedobható a sze-
rek mögé a labda, vagy nézőtér, erkély határolja a területet, érdemes ezt a kikötést 
alkalmazni. Amennyiben védőjátékosról pattan ki a labda, úgy a kezdés érvényes.

Egy várnál több játékos is tartózkodhat. 
Ismét a fiatalabb korosztály szabálylehetősége. Kezdetben a beérkezők számát sem kell 
megszabni. Később csökkenthető háromra, illetve kettőre. Itt is érvényes, hogy az esik ki, 
aki nem indult vagy előbb érkezett oda.

6 (vagy akár több) váras terep
Különösen a fiatalabb korosztálynál alkalmazható. Vagy a hosszanti oldalon van plusz 1-1 
zsámoly, vagy pedig még a 2. és 3. bázis között is felállíthatunk egyet. Mindez a rendel-
kezésre álló terület nagyságától és attól függ, milyen távolságra tudja a gyerekek többsége 
eldobni a labdát.

A támadók közül hibát vétő játékos nem állhat vissza a dobósorba.
Nagyobb létszámú csapatnál alkalmazható. A rossz dobást végző, illetve a futás során 
kieső játékosok véglegesen ki is kerülhetnek az adott játékból. Bár ez nem szerencsés, hi-
szen előfordulhat, hogy egy rosszul sikerült dobással a játék véget is ér számára. A kieső 
játékosok oldalt, egy úgynevezett fogolytáborban is letelepedhetnek.

• A körbefutásért nem 3 pontot kap a játékos, hanem kiszabadítja a kiesett játékos-
társait.

• Csak a szabálytalan vagy érvénytelen dobás esetén kerül ki a csapatból a játékos, 
futáshibák esetén visszaállhat a sor végére.

•  A kieséssel járó hibák után folyamatosan csökken a csapat létszáma, a játékidő 
letelte előtt is véget érhet a támadás, ha „elfogy” a dobók sora. (Például minden 
bázisnál áll egy támadó, de csak négyen maradtak összesen, tehát nem marad, aki 
dobjon.) Akár két játékos is fenntarthatja a játék folytonosságát, bár ez elég ritka.

A védők közül csak egy játékos, a tulajdonképpeni kapus teheti bele a labdát a zsámolyba. 
Így az átadásokat lehet előtérbe helyezni. Ekkor érdemes eltérő színű jelöléssel ellátni ezt 
a játékost. A focis variációnál a leggyakoribb.

„Lopakodás” szabályvariáció
Ha nem kötjük ki, hogy a bázisoknál lévő játékosok csak akkor indulhatnak tovább, ha 
a következő társa játékba küldi a sportszert, akkor előbb elindulhatnak a következő cél 
felé. Ezt a szituációt nevezzük (a baseballhoz hasonlóan) lopakodásnak. A védőcsapatnak 
viszont úgy biztosíthatunk lehetőséget ennek kivédésére, hogy a leütő játékosuk, a lopa-
kodást észlelve, gyorsan belelép egyik lábával a felfordított zsámolyba. Így zárolja az idő 
előtti futás (előnyszerzés) lehetőségét, egyúttal kiejti a zsámolyt idő előtt elhagyó támadót.
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9. Játékvariációk

Kézilabda-várméta
Ahogy a szabályoknál utaltunk rá, ezt a formát tekintjük az alapjátéknak. A sportági sa-
játosságból adódóan a támadócsapat csak dobással hozhatja játékba a labdát. A sportszer 
lehet szivacskézilabda, gumilabda is.

Kosárlabda-várméta
Az átadás (kezdődobás) fajtáját egyértelműen szabályozhatjuk. Például csak kétkezes 
mellső passz alkalmazható. A védők számára a lépésszabály betartását is előírhatjuk, 
nem futhatnak a labdával, adogatva kell a labdát visszajuttatni.

Röplabda-várméta
A kezdés alsó és felső egyenes nyitással történhet. Megszabhatjuk, hogy a labdát a vé-
dővonalon túlra kell juttatni, illetve a labdaérintés magasságát számítva ívben felfelé 
történjen az ütés. Ez az alsó nyitásnál egyértelmű, de a felső nyitásnál akár egy háló-
magasságot is megadhatunk. Ha az adottságok ezt megengedik (különösen kisebb torna-
terem esetén), egy gumiszalag is kifeszíthető a védővonal felett.

A védő csapat szabályai is változhatnak. A labdát az elfogás után csak alkar- és ko-
sárérintéssel (vagy ütőmozdulattal) lehet visszajátszani a felfordított zsámolyhoz, a leütő 
játékoshoz. A labdát a védők közül csak a megjelölt játékos foghatja meg (ő teszi a zsá-
molyba), a többiek csak elpattanó érintéssel játszhatják meg a sportszert. 

Labdarúgó-várméta
A kezdéskor lehet pontrúgásszerűen, tehát állított labdából végezni az indítást, vagy kéz-
ből kapuskirúgással. Ha a talajról történik a rúgás, ne alkalmazzunk indulókört, az alap-
vonal előtti meghatározott pontról kell játékba hozni a játékszert. A védőcsapatnál kell 
egy kapus, csak ő foghatja meg a labdát. (Számára egy területet is kijelölhetünk, amelyen 
kívül már ő sem foghatja meg a labdát.) A többiek csak rúgással juttathatják vissza a já-
tékszert, kivételt képez, ha a labda valahova beszorul, akkor azt kézzel kiszabadíthatják.

A felszerelés (például a világítótestek) védelme érdekében kiköthető, hogy a rúgás 
nem érheti a mennyezetet.

Rögbi-várméta (Amerikai foci)
Kedvelt játékformának tekinthető. A labda legfontosabb sajátossága, hogy kiszámítha-
tatlanul pattog, így a megkaparintása is nehezebb. A kezdés is variálható, lehet egyaránt 
egy és két kézzel dobni, de szabad kézből kirúgni is.

Tenisz-várméta
Az induló játékos adogatással vagy egyszerű (tetszőleges) ütőmozdulattal hozza játékba 
a teniszlabdát. Miután azt elütötte, az ütőt a földre helyezi (ügyelni kell arra, hogy ne 
dobja el!), és így kezdheti meg futását. A következő csapattárs az ütőt felszedve indul-
hat a leütőbázishoz.
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Krikett-várméta

Javasolt gyakorló (műanyag) krikettütővel és teniszlabdával játszani, de alkalmas lehet 
bármilyen ütő (akár tornabot) és labda (kisméretű gumilabda, kislabda) is. Itt igazodhat-
nak a szabályok a népi eredetű játékhoz, ami az ütést illeti. Lehet egy dobójátékos (akár 
állandóan e szerepkörben), és csak az ütők követik egymást. A másik lehetőség, hogy 
a mindenkori dobóból válik a következő ütőjátékos.

Kicsivel nehezebb az ütőkezelés, ha a játékosnak önmagának kell feldobni a labdát, 
s csak azután megütni. Ha harmadszorra sem sikerül eltalálni a labdát, az aktuális ütő-
játékos kiesik.

Kidobós várméta
A nagyobb gyerekeknek érdekes játék, akiknél már taktikai feladatok is megvalósíthatók. 
A sportszer gumilabda vagy nagyobb méretű szivacslabda. Ha egy védőjátékos birtokolja 
a labdát, akkor a szituációnak megfelelően:

• minél gyorsabban visszajuttatja a labdát a leütőbázishoz;
• kézben tartott labdával vagy a szabad kezével megérinti a bázisok között futó 

támadójátékost (ide tartozik az első bázis előtti és a negyedik bázis utáni terület is);
• megpróbálhatja kidobni a futó játékost.

Ha a támadójátékos fogja a zsámolyt (érintkezik vele), nem ejthető ki. 
A variáció lehetősége abban rejlik, hogy egy sikertelen kidobási kísérlet esetén továb-

bi vagy újabb futási kísérletek tehetők, így a körbefutás lehetősége is megnő.

Szabadtéri várméták
A szabad területeken történő játéknál lényeges körülmény az, hogy a labda messze el-
gurulhat, illetve a dobó (vagy rúgó) játékos szándékosan a pályán kívülre irányíthatja 
a sportszert. Ezért alapvető szabály lehet, hogy a labdának a várak által határolt területen 
belül kell talajt érni.

A bázisokat karikával, illetve bójával is kijelölhetjük. Akár állandó felfestések is le-
hetnek ezek a jelek.

Egyéb variációk
A játékterület, a szabályok, a játékszerek variálásának tárháza szinte kimeríthetetlen. Nyá-
ri táborokban játszható vízben is, sőt úgy is, hogy a védőjátékosok közül az elkapó egy 
nyugágyban ülve várja a visszahordást. A bázisokat pedig kempingszékek helyettesítik. 
Mindenki a saját kénye-kedve szerint alakíthatja a szabályokat.
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Adaptív sportok alkalmazásának lehetőségei  
az iskolai testnevelésben 

Az inklúzió jelentősége az iskolai testnevelés és sport területén

A fogyatékossággal kapcsolatos hátrányos helyzetről, illetve az abból adódó társadalmi 
kirekesztődésről, valamint (ennek ellenére) az oktatási struktúrába történő építő-megoldó 
beilleszthetőségről nehéz átfogó képet nyújtani. Komplex, adaptálható rendszerek ritkán áll-
nak rendelkezésre, és a személyi, módszerbeli, de még inkább az eszközbeli hiányosságok 
tovább akadályozzák a munkát.

Az oktatáspolitika számára a salamancai ajánlás azt tartalmazza, hogy „az inkluzív 
nevelés olyan megközelítésmód, mely arra ad választ, hogy hogyan lehet az oktatási rend-
szereket átalakítani annak érdekében, hogy kezelni tudják a tanulók közötti különbségeket.” 

(Adonyiné Gádori, 2006, 213.)
Ezért szem előtt tartva a sportban való esélyegyenlőség elvét (etnikai, vallási vagy vi-

lági meggyőződés, egészségi állapot, politikai állásfoglalás, életkor sem befolyásolja), így 
legyen férfi vagy nő, ép vagy fogyatékossággal élő, fontosnak tartjuk, hogy az együttes játék, 
mozgás és sportolás által elfogadóbbá tegyen mindenkit. 

A sportolás mint eszköz elősegíti nemcsak a mozgásbeli képességek javulását, hanem 
az elfogadást és a változó körülményekhez való fogyatékosságspecifikus alkalmazkodást is. 
A fogyatékos tanulók sporttevékenységének hatása integrálódik a szocializáció folyamatába 
(Benczúr, 2012).

A testnevelés oktatása során az adaptív szemléletet – a többi tantárgyhoz képest – köny-
nyebben tudjuk megvalósítani. Hiszen a gyermekek adottságai, fizikai képességei eleve más 
és más szinten vannak, így folyamatos a differenciálással történő fejlesztés, illetve tehetség-
gondozás. A testnevelési játékok egyik lényeges funkciója a mozgások élményszerűségé-
nek biztosítása. De feladatunk az is, hogy tanulóink megismerjenek, kipróbáljanak olyan 
sportágakat, amelyekről eddig nem voltak ismereteik, tapasztalataik. Az pedig, hogy ezek 
a sportágak parasportok, talán még érdekesebbé teszi a teljesítési-eredményességi célokat. 
Az együtt játszás közben érdekes élményeket, tapasztalatokat lehet szerezni, és mindez ön-
értékelési szempontból is nagy jelentőséggel bír. 

A fogyatékossággal élők számára kiemelt jelentőséggel bír a mozgás, a sportolás, álta-
luk különböző fontos célok elérése biztosítható:

• helyreállítás, korrekció,
• megelőzés,
• mozgásigény kialakítása, illetve kielégítése,
• motoros képességfejlesztés,
• egészséges életre nevelés,
• erőnlét fejlesztése,
• felkészítés az önálló életvitelre,
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• jó közérzet,
• életminőség javítása, 
• többiekkel végzett hasznos időtöltés (lehetőség a kapcsolatteremtésre, barátságok 

kialakítására),
• sikerélmény,
• új célok kialakításának befolyásolása.

Mindez életmódváltáshoz, minőségi váltáshoz vezet, és csökkenti a társadalmi kire-
kesztettség érzését.

Az intézményi inklúzió megvalósulása (Biróné, 2011) kölcsönösen pozitív hatással van 
az ép és a fogyatékkal élő gyerekekre is. Ez pedig a társadalom, a családok és az egyén érde-
ke is.

Mert:
• Javul az ép és a fogyatékkal élő tanulók énképe, önértékelése.
• Természetessé válik a másság elfogadása, a tolerancia.
• Javul a kommunikáció, interaktivitás.
• Mindenkit motivál és erőfeszítésre késztet.

A sportjátékok iskolai adaptálásának főbb szempontjai:
• Intenzív, gyors, élvezhető játékot biztosítanak.
• Folyamatos kommunikációra épülő csapatmunkát követel meg.
• Csiszolja a technikai elemeket.
• Ténylegesen megvalósulhat a fogyatékkal élő és az ép gyerekek együttfoglalkoztatása.
• Közös, intenzív játék- és sikerélményt nyújt.

Adaptív lehetőségek

A testnevelés eszközrendszerét és a lehetőségeket figyelembe véve inklúziós szándékkal há-
rom sportág adaptációjának bemutatására kerül sor ebben a fejezetrészben. A kiválasztásnál 
a következőket vettük figyelembe: melyek azok a sportágak, amelyek mind a különböző fo-
gyatékossággal élők körében, mind pedig az épek körében is ugyanolyan eséllyel játszhatóak, 
és melyek azok (ezek közül), amelyek a testnevelés tantárgy keretében is megvalósíthatóak.

Elsősorban mozgássérültek, illetve fogyatékkal élők sportja a bemutatni kívánt három 
sportág, de mára a szabályok rugalmassága miatt együtt játszhat sérült és egészséges – át-
hidalva az adódó korlátokat.

Módszertani javaslatok

Mindhárom sportág – ülőröplabdázás, csörgőlabdázás, boccia – rendelkezik versenysza-
bályzattal, melyet a sportági szövetségek felügyelnek. Ezek a szabályzatok a fogyatékossági 
csoportok besorolása miatt nagyon összetettek. Jelen megközelítésünk azokat a lehetőségeket 
mutatja be, amelyek tanórai keretek között is megvalósíthatók. Így egyszerűsítettük a sza-
bályokat, kapcsolva a testnevelés és sport tantervi tartalmához.
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Mivel három olyan sportjátékról van szó, amelyekről előzetes tudása a gyermekeknek 
valószínűsíthetően nincs (vagy nagyon hiányos), ezért kiemelten fontos a játékok megfelelő 
ismertetése és szemléltetése.

Cél, hogy a kezdetben egyedül, önállóan gyakorolt technikai elemek végrehajtása után 
páros gyakorlatokkal tegyük életszerűbbé a játékot. Majd szélesítve az ismereteket taktikai 
és nehezebb technikai elemekkel elérhetjük a csoportokban való játékot, mellyel megvaló-
sul a tényleges csapatjáték. A játékokat lehet önálló óra keretében, vagy órarészként, vagy 
a játékelemek különálló vagy összefüggő gyakoroltatása során alkalmazni.

A kellő jártasság megszerzése során ügyelni kell, hogy kialakítsuk a biztonságos esz-
közhasználatot (különösen az ülőröplabdázás és a csörgőlabda esetén). Ismertessük a tanu-
lókkal a balesetveszélyes szituációkat, gyakoroltassuk a veszélyes helyzetek elkerülésének 
lehetőségeit. A gyakoroltatás során az oktató hibajavítása és támogató értékelése nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy megszerettessük az új mozgásformákat.

1. ábra
Ülőröplabdázás

Forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/251000_-_Sitting_volleyball_Austra-
lia_serves_-_3b_-_2000_Sydney_match_photo.jpg/800px-251000_-_Sitting_volleyball_Australia_serves_-

_3b_-_2000_Sydney_match_photo.jpg (A letöltés ideje: 2015. 09. 25.)

Ülőröplabdázás

A testnevelés tananyagát nézve, a legkönnyebben adaptálható sportág az ülőröplabdázás. 
Oktatása párhuzamosan történhet a röplabdázás oktatásával.

Az ülőröplabdázás 1980 óta tartozik a paralimpiai hivatalos sportágak közé (VI. Nyári 
Olimpia, Arnheim – Hollandia). 2000-ig az ülő- és az állóröplabdázás versenyeit párhuza-
mosan tartották, most már csak az ülőröplabdázás szerepel a paralimpián. Athénban volt 
az első alkalom, amikor nők is versenyzési lehetőséget kaptak. (Kőpatakiné–Nádas, 2007)

Az ülőröplabdázásnak nagy térhódítása van az épek között is, így az egyre nagyobb 
népszerűségnek köszönhetően megjelent mint strand-ülőröplabdázás (beach sitting volley-

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/251000_-_Sitting_volleyball_Australia_serves_-_3b_-_2000_Sydney_match_photo.jpg/800px-251000_-_Sitting_volleyball_Australia_serves_-_3b_-_2000_Sydney_match_photo.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/251000_-_Sitting_volleyball_Australia_serves_-_3b_-_2000_Sydney_match_photo.jpg/800px-251000_-_Sitting_volleyball_Australia_serves_-_3b_-_2000_Sydney_match_photo.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/251000_-_Sitting_volleyball_Australia_serves_-_3b_-_2000_Sydney_match_photo.jpg/800px-251000_-_Sitting_volleyball_Australia_serves_-_3b_-_2000_Sydney_match_photo.jpg
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ball) (fedett versenyeket is rendeznek). De akár szabadidősportnak is kiválóan alkalmazható. 
Sportági szövetsége a Magyar Röplabda Szövetség.

Miért ajánlott az ülőröplabdázás?
• Eszközigénye megegyezik a röplabdázás eszközeivel (háló, pálya, labda).
• Nincs test-test elleni küzdelem, ezért kevesebb a sérülés.
• Ember-labda viszonylat a jelentős.
• Ülő testhelyzet „ellenére” sikerélményt okoz.
• Csoportos teljesítmény, csapatba tartozás – pozitív pszichés hatások érik a játéko-

sokat.
• Minden mozgássérült kategória előtt nyitva áll, akik segédeszközzel vagy a földön 

ülve tudnak játszani.

Játéktér, eszközigény
A játékterület felszíne sima, vízszintes és egységes. Területe 10×6 m-es, a játéktér felett 
a szabad légtér minimum 7 m magas kell legyen.

A röplabdának gömb alakúnak kell lennie, hajlékony bőrből vagy műbőrből készült kül-
sővel, gumiból vagy hasonló anyagból készült belsővel. Kerülete 65-67 cm, súlya 260-280 g.

A játék célja, hogy egy csapat pontot szerezzen úgy, hogy az ellenfél térfelén a talaj-
ra juttatja a labdát, vagy az ellenfél hibát követ el, esetleg az ellenfél büntetésben részesül. 
Az a csapat nyer egy játszmát, amelyik előbb ér el 25 pontot legalább 2 pont előnnyel. 
24–24-es egyenlőség esetén addig kell folytatni a játékot, amíg a két pont különbséget el 
nem érik a csapatok (26–24, 27–25…). A mérkőzést az a csapat nyeri, amelyik három játsz-
mát nyert. 2–2-es játszmaegyenlőség esetén a döntő (5.) játszmát 15 pontig, legalább 2 pont 
különbséggel kell játszani.

A röplabda és az ülőröplabda táblázatos összehasonlítása teszi egyértelművé, hogy mi-
ben tér el a két sportág egymástól (Kälbli, 2008).

Az összehasonlítás jellege Röplabdázás Ülőröplabda
A játékosok
Pályán lévő játékosok

6 fő 6 fő (5 súlyosan sérült játékos mel-
lett max. 1 „minimálisan mozgás-
korlátozott játékos”)

Csapat összetétele Homogén (kor, nem tekintetében) Heterogén (kor, nem és a mozgás-
károsodás tekintetében)

A játék
Játékterület

18×9 m 10×6 m

Háló magassága Nőknél: 2,24 m
Férfiaknál: 2,43 m

Nőknél: 1,05 m 
Férfiaknál: 1,15 m

Játékosok helyzetének 
meghatározása

Talajjal érintkező lábuk helyzete 
alapján

Talajjal érintkező ülepük helyzete 
alapján
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Az összehasonlítás jellege Röplabdázás Ülőröplabda
Labdaérintés jellemzői A talajkontaktus megszakítása 

bármely technikai elem végrehaj-
tásakor megengedett.

Az akciók során a játékosoknak 
mindvégig érintkezésben kell ma-
radniuk a pálya talajával testüknek 
a fenekük és válluk közötti valame-
lyik részével.

Technikai elem
Nyitásmódozatok

Nyitásfajták korlátozás nélkül Felugrásos nyitás nincs

Fogadás Alkarérintéssel való fogadás gya-
koribb

Kosárérintéssel való fogadás gya-
koribb

Feladás Valamennyi technikai variációval Felugrásos feladás nincs
Leütés Ütésfajták korlátozás nélkül Ütésfajták korlátozott lehetősége
Sánc Felugrással

Nyitás sáncolása szabálytalan
Felugrás nélkül
Nyitás sáncolása engedélyezett

Mentő érintések
Gurulás, vetődés

Van Van

Érintés lábbal Van Lehetősége korlátozott
Különleges labdaérintések 
száma

Elenyésző Gyakori

 
Játékos ötletek

Gyakorlatok Módszertani javaslatok
Cserebere
Mindkét térfélen van egy-egy fogó. Akit megfog, 
az átmegy a másik térfélre. A cél, hogy megadott 
időn belül a legkevesebb ember maradjon a tér-
félen.
Meghatározhatjuk, hogy a járásmód rák- vagy 
pókjárás, így tudjuk a kezeket felkészíteni a tala-
jon való mozgásra.

Kerüljük a csukló és a vállöv túlterhelését. Foko-
zatosan hosszabbítsuk a játékidőt.

Gurulás a ház (Schucan-Kaiser, 2003, 146.)
1-2 (vagy a csoport létszámától függően több) 
fogóval játszatjuk. Az üldözöttek védelmet ta-
lálnak, ha egy vagy több gurulóátfordulást vé-
geznek előre vagy oldalra. Akit megérintenek, 
az leváltja a fogót.

A játék során hasznos, ha megelőzi a küzdőjáté-
kok, küzdősportok oktatása.
Kezdetben – a balesetveszély elkerülése és a pon-
tos végrahajtás elsajátíttatása miatt – tatamin vagy 
szivacsszőnyegen végeztessük a feladatot.

Befalazás (Schucan-Kaiser, 2003, 146. p.)
A testnevelő/foglalkozást vezető (eredeti idézés-
ben: edző) szólít egy játékost. A többiek meg-
próbálják úgy bekeríteni ezt a játékost, hogy ne 
tudjon kitörni.

A talajon való mozgást segíti elő. Nehezíthetjük 
a talajon való haladás kikötésével (például mely 
testrészeknek kell a talajjal érintkezésben lenni, 
milyen haladás alkalmazható). 
Alkalmazása a csapategységre és a taktikai isme-
retekre is hatást gyakorol.
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Mozgás a levegőben
A csoportlétszámnak megfelelő számú lufit 
felfújunk, és a feladat, hogy mindenki járásban 
vagy a talajon ülve (talajon haladni csak az ülő-
röplabda szabályának megfelelően lehet), de 
folyamatosan a levegőben tartsa a lufikat.

Koncentrált csapatmunkára van szükség. Ha le-
esik egy, akkor egy játékos leül a talajra. Az a csapat 
nyer, akinek a legtöbb lufija marad. Nehezíthető a já-
ték, ha mindenki választ magának egy jelet, rárajzol-
ja a lufira, és csak a saját lufiját tarthatja a levegőben.

Ülő zsinórlabda (Zsinórlabda eredeti szabályai3)
A játéktér megegyezik az ülőröplabda pályamére-
tével. Középen elhelyezünk egy zsinórt vagy hálót 
(például teniszháló is megfelelő) kb. 110 cm-nél. 
Két csapatra osztjuk a gyerekeket. A játékosok 
a játéktéren szórtan helyezkednek el úgy, hogy a te-
rületük le legyen védve. A kezdő játékos a labdát 
a zsinór felett átdobja úgy, hogy az ellenfél játéko-
sai ne tudják elkapni, és a játéktéren belül essen le. 
Az a csapat nyer, aki a legtöbb pontot gyűjti össze.

A csapatok kialakítása során ügyeljünk, hogy 9 
főnél többen ne kerüljenek egy csapatba. Ha töb-
ben vannak, célszerű a játékteret növelni.

A játékosok csak a levegőben foghatják meg 
a labdát úgy, hogy közben combjuk, ülepük vagy 
oldaluk egy részének a talajon kell maradnia.

Ülőkidobó
A kijelölt területen lehet csak ülve, rák-, pókjá-
rásban közlekedni. Indításkor bedobunk egy röp-
labdát, és aki elkapja, az indítja a játékot. Bárki 
elkaphatja a labdát, és bárkit kidobhat. Cél, hogy 
az utolsók egyike legyen (a kidobottak között.)

A kidobó játszható több labdával is.

Csapatjáték során kiköthetjük, hogy a csoporton 
belül egymás közt hogyan lehet átadni a labdát 
(például alkarérintéssel vagy kosárérintéssel).

Minijáték
2-2 vagy 3-3 fős csapatok játsszák. Későbbiek-
ben 6-6 fővel normál játék.

A játékok során – a játékelemek gyakoroltatása 
és a technikai elemek pontosítása miatt – variációs 
lehetőségekkel élhetünk. Megköthetjük a játék-
elemek alkalmazását:
•   kezdőknél: labdafogás/egy vagy több labdapatta-

nás engedélyezett,
•   átadás csak kosár- vagy alkarérintéssel játszható,
•  érintés történhet lábbal vagy fejjel is.

Az ülőröplabda hatása:
•  fejleszti a taktikai gondolkodásmódot,
•  a kognitív-motoros kapcsolatokat,
•  az ügyességet,
•  a labdaérzéket,
•  a tér- és testtudatot,
•  és személyiségfejlesztő hatása is van.

1 Pásztory–Rákos, 1998, 169–171.
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Ülőröplabda-oktatás során ügyelni kell a fokozatos terhelésre: a talajon való hosz-
szantartó ülés megviseli az ízületeket (térd, csípő), illetve kezdetben sokat támaszkodnak 
a gyerekek, így a csuklóízületet is túl lehet terhelni. Scoliosisos gyerekeknél és egyes tartá-
si rendellenességek esetén (főként kyphosis), valamint térdszalagprobléma vagy a csuklót 
érintő alagút szindróma (Carpal tunnel szindróma) esetén különös odafigyelés szükséges.

Csörgőlabda (Goalball)

A látássérültek sportja a II. világháború utáni korba nyúlik vissza. 1946-ban Németországban 
és Ausztriában alakult ki, Sett Reindl és Hans Lorensen munkája révén. A háborúban meg-
vakult veteránok számára találták ki, a katonák kondíciójának ápolására és a megváltozott 
életminőségük fejlesztéséhez használták. (Páni, 2002)

1976-ban Torontóban mutatták be a sportágat a Paralimpiai Játékokon. Az 1980-as arn-
heimi paralimpián játszották először hivatalos sportágként. A csörgőlabdát mindkét nem vak 
és látássérült sportolói is egy csapatban játsszák. A pályán csapatonként egyszerre három 
játékos lehet (Kőpatakiné–Nádas, 2007). A csörgőlabda sportág Magyarországon a Magyar 
Kézilabda Szövetség hatásköre alá tartozik.

Miért ajánlott a csörgőlabdázás?
• Nincs test-test elleni küzdelem, ezért kevesebb a sérülés.
• Ember-labda viszonylat a jelentős.
• A változatos testhelyzetek segítik a mozgásfejlődést.
• Egyszerű játékelemekre épülő játék.
• Csoportos teljesítmény, csapatba tartozás – pozitív pszichés hatások érik a játékosokat.

Játéktér, eszközigény
A csörgőlabda játék során csapatonként 3-3 fő lehet a pályán, legfeljebb 3 cserejátékossal.
 

2. ábra
 Csörgőlabdapálya alaprajz

Forrás: www.dhamilton.net/goalball/NEW_GOALBALL_RULES/Goalball%20Rules%20_2010-2013_.pdf  
(A letöltés ideje: 2015. 09. 25.)

http://www.dhamilton.net/goalball/NEW_GOALBALL_RULES/Goalball%20Rules%20_2010-2013_.pdf
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A Játéktérnek bármely tornaterem, csarnok megfelel, ahol biztosított a 9×18 m nagyságú 
pálya kijelölése. Talaja sima felületű, egynemű, hogy a tájékozódási vonalak egyértelműen 
megkülönböztethetőek legyenek. A pálya keresztben 3 méterenkénti osztással 6 részből 
áll. A tájékozódást segítő vonalakat a csapatterület előtt (Team Area) találjuk meg. Ezeket 
a pálya kijelölésekor érdemes olyan szigetelőszalaggal kijelölni, amely kitapinthatóan eltér 
a talaj anyagától (érdes felületű). Ezeket a vonalakat lehet kézzel vagy lábban megkeresni 
és tájékozódási pontként kezelni. A támadó területen (Landing Area) túl nem lehet a labdát 
a kapura dobni, gurítani. A semleges területen (Neutral Area) nem lehet tartózkodni.

A kapu – a tájékozódási vonal mellett – a másik legnagyobb segédpont a pályán való 
pozicionálásban. Szélessége 9 m, magassága 1,3 m.

A csörgőlabda átmérője 24-25 cm, kerülete: 75,5-78,5 cm, súlya: 1250 g ± 50 g. Fontos, 
hogy 4-4 hangrés található az alsó és a felső felén. Felülete recés. Különböző korcsoportú 
gyermekeknél más és más nagyságú, súlyú csörgőlabdát alkalmazhatunk. A versenyeken 
használt csörgőlabda súlya 1,25 kg. Ez a megszokott labdákhoz – röplabda, kézilabda, 
kosárlabda – képest nehéz, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a testünkkel kell a nagy se-
bességgel érkező labdát felfogni. Ez bizony fájdalmas tud lenni. Ezért a labdaválasztást 
nagyon meg kell fontolni, hogy ne vegyük el a gyerekek kedvét ettől a nagyon komplex 
fejlesztő hatást elérő játéktól. Gyakorlólabdaként célszerű könnyített, kisebb tömegű játék 
csörgőlabdát választani.

3. ábra
Csörgőlabda és szemtakaró

Forrás: Vass Lívia

Egyéb felszerelés: A játékosoknak szemtakarót kell viselniük. (Versenyeken van, hogy 
a szemtapasztást is megkövetelik.) Továbbá nőknek mellvédő, férfiaknak suspensor vise-
lése ajánlott. Versenyeken bélelt sportruházatot viselnek, továbbá lehetőség van kézvédő 
és térdvédő használatára is.

Cél: A csapatok gólt gurítsanak az ellenfélnek, míg a szemben álló csapat tagjai ezt 
próbálják megakadályozni. A rendelkezésre álló játékidő 2×12 perc, 8 perc tiszta játékidő.
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4. ábra
Csörgőlabda mérkőzés

Forrás: http://goalbalctd0811.blogspot.com/p/historia_25.html ( A letöltés ideje: 2015. 09. 15.)

Mivel a játék során a szem kitakarásával megszüntetik azt a lehetőséget, hogy az egyik 
legfontosabb érzékszervünkre támaszkodjunk, ezért tájékozódásra a fülünket kell használni. 
Ezért van hatalmas jelentősége a „quiet please” parancsnak, hiszen a nézőtéren csendnek kell 
lennie a játék ideje alatt, és csak a gól elérésekor lehet szurkolni, tapsolni.

A csörgőlabda játék hatása:
• segíti a térbeli tájékozódást, térészlelést,
• hallás utáni tájékozódás fókuszba emelése,
• gömbérzék fejlesztése,
• megfigyelőképesség fejlesztése,
• gyors reagálóképesség alakítása,
• koncentrált és tartós figyelem fejlesztése,
• kinesztetikus differenciálóképesség formálása.

Játék-előkészítés
A szembekötősdi játékok alkalmazása az óvodás korosztálytól az iskolásig megfelelő lehet. 
Cél az, hogy a gyerekek megszokják, hogy hallás után kell tájékozódniuk, és magabizto-
san – sérülés- és balesetmentes környezet biztosítása mellett – tudjanak mozogni, utasításra 
feladatokat végrehajtani.

Gyakorlatok Módszertani javaslatok
Ismerd fel!
Egy vagy több gyereknek bekötjük a sze-
mét – a felismerendő tárgyak számától függő-
en –, majd több tárgyat helyezünk egy dobozba 
vagy felfordított zsámolyba. Tapogatással kell 
megkeresniük a meghatározott tárgyat.

Ha többen játsszák, akkor számít már a gyorsa-
ság is.
Továbbá játszható úgy is, hogy azonos tárgyakat 
teszünk a keresendőek közé, és csak a két páros 
tárgyat kell minél gyorsabban megkeresni a töb-
biek közül.

http://goalbalctd0811.blogspot.com/p/historia_25.html
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Vezetősdi
A vezetősdi alapvetően egy bizalmi játék. 
Megadott útvonalon haladva kell eljutnia a be-
kötött szemű gyermeknek – a segítő irányítása 
alapján – a célba.
Kezdetben a játéktér egyik oldaláról kell 
a szemközti oldalra minél gyorsabban a társ-
nak átjutnia (segítő vagy fogja a kezét, vállát, 
könyökét, vagy szóban irányítja). Majd ne-
hezíthetjük úgy a feladatot, hogy akadályo-
kat (bója, flakon, labda) teszünk a játéktérbe, 
s azokat kikerülve (nem szabad hozzájuk érni) 
kell átjutni. Aki hozzáér, az kiesik a játékból.

A játék során meghatározhatunk egy közleke-
dési útvonalat is, amelyet akadályokkal nehezí-
tünk (például labdát kell átlépni, karikába kell 
bele-, majd kilépni, padon kell végighaladni). 
Kezdetben a segítő foghatja a társa kezét, de 
később már csak utasításokkal tudja irányítani. 
Ez a feladat nehezíthető úgy, ha a járás módját 
is változtatjuk a bekötött szemű játékos számá-
ra: pók-, rák-, fókajárás.
A „vezetősdit” összeköthetjük a talajra szórtan 
elhelyezett kisebb tárgyakkal, amelyeket csak 
lábbal vagy kézzel lehet felvenni és begyűjte-
ni. (Az nyer, aki megadott idő alatt a legtöbbet 
gyűjti be.)

„Erre csörög a dió”
Egy gyermek szemét bekötjük, a többiek pe-
dig tapsolva, körülötte mozogva mondogat-
ják: „Erre csörög a dió, arra meg a mogyoró.” 
A fogó igyekszik megfogni valakit, ő lesz az új 
fogó.

Ennek a játéknak a változata, ha valakik tap-
solnak, de egyesek kezében csörgő, csengő 
van, és azzal hívják fel a figyelmet maguk-
ra. Természetesen a legideálisabb megoldás 
az lenne, ha senki nem beszélne, csak a kezé-
ben lévő csörgővel, csengővel jelezné helyze-
tét a fogó felé.

Zenei találkozó
Kis létszámú csoportban érdemes játszani. 
Minden gyermeknek letakarjuk a szemét, 
és kezükbe valamilyen hangadásra alkalmas 
eszközt adunk (például síp, csörgődob, kisgitár 
vagy csak taps, sziszegés, fütyülés), így kell 
a pároknak egymásnak jelezve megtalálniuk.

Páronként különböző hang vagy hangutánzó 
(például állathang) alkalmazható.
A leggyorsabban egymásra találó páros győz.

Vakfogó
A játéktér egy oldaláról kell a szemközti oldal-
ra úgy átjutni, hogy középen egy (vagy több) 
vakfogó áll. Hallására támaszkodva igyekszik 
megfogni társait, akikből szintén fogó vá-
lik. A kéz csípőmagasságban, széles rézsútos 
mélytartásban van, hogy minél nagyobb esély-
lyel fogja meg a fogó a menekülőket. Minél 
több a fogó, annál nehezebb átjutni a másik 
oldalra.

A játék során lehet engedni/tiltani a fogó szé-
les terpesze közt való átcsúszást, illetve meg-
határozhatjuk, hogy a fogók összezárhatnak-e 
valamely testrészükkel (például láb, váll), vagy 
önállóan kell mozogniuk.
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Vaklepke
A kijelölt játéktér egyik oldaláról a szemközti 
oldalra kell átjutni a pároknak (egy látó és egy 
szemtakarót viselő gyermek, egymás kezét fog-
va) úgy, hogy középen egy (vagy a csoport lét-
számától függően több) vaklepke (egy látó és egy 
szemtakarót viselő gyermek) áll. A gyerekek 
egymás kezét fogva – látó adhat szóbeli utasítást 
mindkét esetben – igyekeznek megfogni a mene-
külőket. Akit megfognak, abból fogó lesz.

Gyakorlás után érdemes kipróbálni úgy, hogy 
a menekülők szétszórt alakzatban helyezkednek 
el, és úgy zajlik – a fentiek szerint – a fogójáték. 
Ilyenkor nagyobb koncentrációt igényel a vak-
fogó részéről a játék, és pontosabb utasítást kell 
adni a látó társnak.
Nehezíthetjük úgy a játékot, hogy a vakfogó-
páros nem fogja egymás kezét. A látó utasításo-
kat ad, hogy a vakfogó merre menjen megfogni 
a menekülőket. Bárkit megérint, az megfogásnak 
minősül.

Adogató
Körben, egymáshoz közel állnak, arccal befelé 
a gyerekek (csukott szemmel, vagy szemtakaró-
val). Elindítunk egy csörgőlabdát, és át kell egy-
másnak adni. Aki leejti, az kiesik a játékból.

Nehezíthető a játék úgy, hogy egy megbeszélt 
jelre (például taps vagy sípjel) a megindított 
iránnyal ellentétesen kell adni a labdát. A váltáso-
kat érdemes egyre sűrűbben alkalmazni.

Elgurult labda
A gyerekek a talajon terpeszülésben ülnek be-
kötött szemmel (vagy lecsukott szemmel). Egy-
másnak gurítják a labdát, ahol a labda a körből 
kigurul, ott a két ember kiesik. A kör egyre in-
kább szűkül. (Erre a játékra való rávezetésként, 
kezdetben a szomszédok lába összeérhet.)

A játékra készít még jobban elő, ha a kör széles, 
és valamely irányba a csörgőlabda védekező po-
zícióját kell felvenni úgy, hogy a labda ne gurul-
jon ki. Vigyázni kell arra, hogy ne rúgják, üssék 
meg egymást a gyerekek, érdemes térben előrébb 
és hátrébb helyezni őket. (Ahogy ez egyébként 
a csörgőlabda-mérkőzésen a center és védők he-
lyezkedésénél is megvalósul.)

Csörgő labdacica
A gyerekek ülve, egy széles körben helyezked-
nek el a talajon. Közében a szemtakaróval ellá-
tott cica ül. A csörgőlabdát bármerre lehet gurí-
tani, a cél, hogy a cica a megfelelő védőpozíció 
segítségével megfogja a labdát. Ha a cica elkapja 
a labdát, akkor helyet cserél azzal, aki utoljára 
gurított.

A gurítók feladatát lehet nehezíteni, ha több cica 
is van a körben.
A kör átmérőjét folyamatosan lehet növelni, 
illetve a védőpozíció kiindulóhelyzetét is meg-
köthetjük.

 
Oktatási szempontok
A csörgőlabda oktatása során, ha már elértük, hogy jól tájékozódnak hang után a gyerekek, 
akkor nagyon fontos, hogy a pályán való mozgást gyakoroljuk velük. Megszokják, hogy 
a más textúrájú segédvonal (amelyet kézzel, lábban ki lehet tapintani) és a kapu adja a pá-
lyán való elhelyezkedés alapját.
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A védekező pozíció felvétele történhet például guggolótámaszból, féltérdelésből, tér-
delőülésből, hajlított ülésből. Egyénileg döntik el, hogy ki melyikből tudja a leggyorsabban 
felvenni a védekező pozíciót. 

A védekező pozícióban a legfontosabb, hogy a fej hátra van hajtva, a karok nyújtva 
(az arc előtt), párhuzamos tartásban vannak. (A kar mindenképp az arc előtt legyen.) A test 
feszes, lábak nyújtva. Kezdetben célszerű szemtakarás és labda nélkül, egy megadott jelre 
felvenni a pozíciót. Majd miután pontos a végrehajtás, lehet labdával, hogy érezzék, milyen 
a „becsapódása” a labdának a testre. Kellő jártasság után pedig szemtakaróval lehet végre-
hajtani a gyakorlatot.

Rávezetésként alkalmazható, ha a fallal szemben ülnek (kb. 1,5-2 m távolságra, mert 
a csörgőlabda nem nagyon pattan) a játékosok, és kezdetben terpeszülésben gurítják a falnak 
a labdát, s az onnan visszaérkező labdát kell megfogniuk, majd a védekező pozíció felvétele 
során kell megakadályozni, hogy a labda elguruljon. 

A későbbiekben már páronként is guríthatják egymásnak a labdákat, megszokva a lab-
da hangját, fogását. Ha a játékelemek már megfelelően begyakorlottak, utána kerülhet sor 
a csapatjátékra. 

A csörgőlabda játék hatása:
• segíti a térbeli tájékozódást, térészlelést,
• hallás utáni tájékozódás fókuszba emelése,
• gömbérzék fejlesztése,
• megfigyelőképesség fejlesztése,
• gyors reagálóképesség alakítása,
• koncentrált és tartós figyelem fejlesztése,
• kinesztetikus differenciálóképesség formálása.

Boccia

A golyós sportok eredete az ókorra visszavezethető, amikor a golyók még kőből készültek, 
majd pedig később keményfából. Több játék esetében egy központi kisgolyó közelébe kell 
juttatni a nagyobb golyókat. A szabályrendszerük, a dobási-gurítási technikájuk, a golyók 
jellemzői (méret, anyag, szín), és a játékterület is változó (méret, talaj minősége). De a go-
lyós sportok között többet is lehet az iskolai testnevelésben vagy a szabadidős tevékenységek 
során játszani. Ilyen a boccia, a bocsa vagy a pétanque.

Sportágként a boccia (bocsa) 1984-ben került a paralimpia programjába (New York, 
Stoke Mandeville). A boccia szabályait eredetileg 1980-ban Dániában dolgozták ki, központi 
idegrendszeri sérültek számára. Az atlantai paralimpia (1996) óta már más sérüléssel rendel-
kező emberek is játszhatják. A verseny szabályozása a Boccia Nemzetközi Sportszövetség 
Boccia Szabálykönyve alapján történik.

Miért ajánlott a boccia játék?
• Nincs test-test elleni küzdelem, ezért kevesebb a sérülés.
• Ember-golyó viszonylat a jelentős.
• Egyszerű játékelemekre épülő játék.
• Látványos, erős taktikai és technikai ismereteket igénylő játék.
• Csoportos teljesítmény, csapatba tartozás – pozitív pszichés hatások érik a játékosokat.
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Játéktér, eszközigény

Mérkőzések:
Egyéni kategóriák: egy mérkőzés négy játszmából áll. Dobóállás egyik játékosnak a hármas, 
másik játékosnak a négyes játékállás. 

Páros kategóriák: egy mérkőzés négy játszmából áll. Minden játékos egy játszmát kezd 
a céllabda elgurításával, a kettestől az ötös játékállásig. 

Mindegyik kategóriában mindkét nem versenyzői játszhatnak. A versenykategóriák sé-
rülésspecifikusak, a hozzájuk kapcsolódó játékidő változó (4-7 percig is tarthat egy játszma).

A pontozás során a játékvezető megvizsgálja, hogy a Jack Ballhoz melyik csapat labdái 
vannak a legközelebb. Egy pontot kap minden egyes olyan labdáért, amely közelebb van 
a céllabdához, mint az ellenfél legközelebbi labdája. Ha a labdák egyenlő távolságra vannak 
a céllabdától, minkét oldal egy pontot kap.

A labdák jellemzése: Egy labdakészlet 6 piros és 6 kék bőrlabdából, továbbá egy azonos 
méretű fehér bőrlabdából (Jack Ball) áll. A labdák súlya 275 g ± 8 mm.

5. ábra
Boccia-labdakészlet

Forrás: Vass Lívia

A játéktér: A pálya felülete sima és lapos legyen, mint a csiszolt beton, parketta vagy 
természetes és szintetikus gumi. Mérete 12,5 m × 6 m. A dobóhelyek száma: 6 (1×2,5 m). 
Fontos még a V-vonal (V line) kijelölése, mert az oda guruló golyók nem vehetnek részt 
a játékban a későbbiekben.

Speciális eszközök, szabályok:
Segítők: meghatározott kategóriában lehetnek csak segítők, akik a játéknak háttal helyezked-
nek el (nem követhetik a játékot), a sportoló utasítását kell végrehajtaniuk. (Rámpát állíthat, 
esetleg kérésre labdát gyúrhat.) A dobás során a játékost nem segítheti, sem a kerekesszék, 
sem a fejpálca használata során.



313Adaptív sportok alkalmazásának lehetőségei az iskolai testnevelésben 

Cső, rámpa: egyes kategóriákban legördítő cső/rámpa alkalmazható, amelyet a segítő 
a játékos utasításának megfelelően állít be.

Sisak, fejpálca: a játékosok ezek segítségével indíthatják a golyót a csőből/rámpából.
Kerekesszék: a játékosok ülepe a kerekesszékben a talajtól számított 66 cm-nél van 

megállapítva.
Csendszabály: a dobás pillanatában – a koncentrációt nem megzavarva – a nézők 

csendben ülnek. 

6. ábra
Bocciapálya alaprajza

Forrás: http://www.2013worlddwarfgames.org/PDF/RulesBoccia.pdf (A letöltés ideje: 2015. 09. 25.)

A dobás mint a játék alapeleme

A dobási pozíció megváltoztatásával befolyásolhatjuk a kiindulóhelyzetet. (Bár a 66 cm-es 
ülőmagasságot érdemes szem előtt tartani. De természetesen rutinosabb játékosoknál ettől 
is el lehet térni.) Az alátámasztás és a dobási pozíció együttes megváltoztatásával nehezít-
hetjük a feladatot.

A kidobás – egyéni játék során – történhet: 
• dynair párnáról (páros lábon vagy egy lábon állva, térdelő helyzetből vagy guggolva),
• stabilitás tréneren (páros lábon vagy egy lábon állva, térdelő helyzetből vagy gug-

golva),
• Togu Jumperről (páros lábon vagy egy lábon állva, térdelő helyzetből vagy guggolva, 

ülve),
• fitball labdán ülve, esetleg hasalva.
A kidobás – csapatjáték során – történhet: 
• svédszekrényre lehet ültetni a csapattagokat, és onnan – a megadott sorrend sze-

rint – végezzék a dobást,

http://worlddwarfgames.org/PDF/RulesBoccia.pdf
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• választhatunk széket is, ahol akár kötött sorrendben, vagy minden pozícióból lehet 
a dobásokat végrehajtani.

A talajon állva vagy ülve (például szék) a statikus egyensúlyérzéket lehet fejleszteni, 
de ha megváltoztatjuk az alátámasztást (például dynair párna, stabilitás tréner stb.), akkor 
kiválóan tudjuk a dinamikus egyensúlyérzéket fejleszteni.

A szabályokat természetesen a helynek, a korosztálynak megfelelően lehet alakítani 
úgy, hogy a boccia tényleg mindenki számára élvezhető sportolássá váljon. 

Mivel a gyermekek más és más mozgáskoordinációs szinten állnak, ezért célszerű 
a csoporton belül differenciálni a feladatokat, így mindenki egyformán fontos lesz. Az ügye-
sebbek kapnak egy dinamikus alátámasztást, míg a dobásban bizonytalanok állva vagy ülve 
továbbítják a golyójukat.

A boccia játék hatása:
• fontos szerepe van a személyiségfejlesztés terén (például kooperatív, konstruktív 

tevékenységvégzés, segítőkészség, fegyelmezettség),
• fejleszti a koncentrációt,
• a taktikai és stratégiai feladatok összessége fejleszti a logikai gondolkodást,
• egyensúlyfejlesztő,
• koordinációs képességeket fejleszt,
• egyéni labdaérzéket fejleszt,
• dobás képességének fejlesztése,
• dobóhatékonyság fejlesztése,
• fejleszti a finomkoordinációt.

Szükség esetén egy tanteremben (de ugyanígy folyosón is) megvalósítható a játék. 
Ilyenkor adaptáljuk a játékot a környezethez, hogy így is megfelelő élményt tudjunk biztosí-
tani a gyerekek számára. Krétával a parkettán ki lehet jelölni a területet. A pályák szélessége 
legalább egyszéknyi széles legyen. Fontos továbbá, hogy a V vonal is felrajzolásra kerüljön. 

A boccia játék nem okoz nagy megterhelést az iskoláskorú gyerekek részére. Célszerű 
az ügyes és az ügyetlenebb kézzel is játszatni a játékot. Továbbá ha ismert, hogy a gyermek 
scoliosisban szenved, akkor az ellenoldali kézzel végeztetjük a dobások többségét.

Játékra való előkészítés

Gyakorlatok Módszertani javaslatok

Bombázó
A játéktér közepén elhelyezünk egy medicinlab-
dát, és a két csapatnak gumilabdáik segítségével 
(dobás, gurítás) át kell a másik térfélre juttatni 
a medicinlabdát.
Az a csapat nyer, amelyiknek a meghatározott 
idő alatt a legtöbb medicinlabdát sikerül átjuttatni 
az ellenfél térfelére.

A kiindulóhelyzetet célszerű megváltoztatni: álló, 
guggoló, talajon ülő.
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Szomszédolás
A játéktérben vagy középre, vagy mindkét 
térfélre szétszórtan elhelyezünk több tárgyat, 
(pl. vízzel teli műanyag flakont, bójákat, 
különböző méretű labdákat stb.) és azokat kell 
dobásokkal átmozgatni az ellenfél csapatának 
térfelére. 
Az a csapat nyer, amelyik minél több tárgyat 
tud az ellenfél csapatának térfelére átjuttatni.

A kihelyezett tárgyakat csapatonként érdemes 
egy adott színnel megjelölni, hogy a játék 
végén az összeszámolást megkönnyítsük.
A játékidő függ a kihelyezett tárgyaktól, 
a csapatok létszámától.

Célba dobás
A boccialabdákkal (vagy az azokat helyettesítő 
kislabdákkal) kezdetben zártabb helyre 
érdemes dobni vízszintes célba, mint például 
felfordított zsámoly, svédszekrény. Az a csapat 
nyer, amelyiknek több labdája ért célba 
a kijelölt tárolóban.

Ha nem áll rendelkezésre boccialabda, akkor 
a játékhoz a kislabdahajításkor használt 
kislabdákat is használhatjuk. 
A távolságot érdemes fokozatosan növelni.

Célkarika
Később egy karikát fektetünk a talajra, 
és a feladat az, hogy a labdák a karikán belül 
maradjanak. Itt is az a csapat nyer, amelyiknek 
a legtöbb labdája/golyója marad a karikán 
belül.

A távolságot itt is érdemes változtatni. Akár 
úgy, hogy csapaton belül más és más helyről 
kell a feladatot végrehajtani.

Hullámterület
Ugrókötél (kezdetben 2-3, később 1 db) 
segítségével szabálytalan alakú területet 
jelölünk ki célterületnek, amelybe bele kell 
dobni, gurítani a golyókat/labdákat. A csapatok 
annyi pontot kapnak, amennyi labdájuk 
a kijelölt területen belül maradt.

Játszhatják úgy, hogy egy csapat minden tagja 
egy kijelölt helyről továbbítja a labdát, de akár 
körbe is vehetik a kijelölt területet, és úgy 
dobnak.

Maradj állva!
Állítva leteszünk egy buzogányt (vagy vízzel 
töltött műanyag flakont) a játéktérre, és az lesz 
a cél, hogy a golyókat/labdákat minél közelebb 
gurítsák a tanulók. A buzogányt tilos leütni. Ha 
az egyik csapat tagja megteszi, automatikusan 
a másik csapat nyeri a meccset. A csapatok 
tagjai felváltva dobjanak. A csapat annyi 
pontot kap, amennyi golyója közelebb van 
a buzogányhoz, mint az ellenfél legközelebbi 
golyója.

A buzogányt a gyakoroltatás során 
kicserélhetjük a boccia kisgolyójára (Jack 
Ball).
A dobás területét változtathatjuk: lehet 
téglalap, kör, vagy szabálytalan alakú is.
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Vonallabda
A gyúrás gyakorlását és az egyenes vonalú gurí-
tásokat segíti elő az alábbi játék. Kijelölünk a pá-
lyacsíkok közül egy hosszabb, egyenes szakaszt, 
amelyen a meggyúrt labdákat kell végiggurítani 
úgy, hogy a vonalról ne guruljon le a labda, ha-
nem azon haladjon.

Ezt a játékot kezdetben gyakorlásként lehet alkal-
mazni, a későbbiekben játékként is (kinek gurul 
legtovább a vonalon a labdája).

Miniboccia
Iskolai rendezvényeken célszerű minibocciát 
játszani. A pálya a hivatalos pályamérettől 2 m-
rel rövidebb. A labda a szabvány boccialabda. 
Két korcsoportban játszanak a csapatok: 6–10 
és 11–16 év közötti gyermekek részére. A párok 
(csapatok) 2 vagy 4 szettes mérkőzést játszanak.

A miniboccia játékok után játszhatunk a verseny-
kiírásnak megfelelően.
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