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az oKtatási modEllEK ElsajátításánaK
gyaKorlati útmutatója az „iaaF VilágKépzési 

projEKt” ismErEtébEn

Oktatási mOdellek 7–12 éveseknek (Gyermekek atlétikája)
Minden egyes kölyökAtlétikA versenyszámhoz öt oktatási modell kerül bemutatásra, 

amellyel öt különböző edzésszituációt szemléltetünk.

Ezek az oktatási modellek semmiképpen sem követik és tükrözik a képzés fejlődését. 

Csupán öt lehetséges edzésszituációt mutatnak be a fiatal résztvevők számára. Az ok-

tató felelőssége kiválasztani és sorrendbe helyezni az edzésszakaszokat a gyermekek 

edzésigényeinek és szükségleteinek megfelelően.

Néhány versenyszámnál nem alakítottunk ki öt oktatási modellnél több edzéslehetősé-

get a következő három ok miatt:

• Szabadtéri versenyszámoknál az oktatónak kell kitalálni új edzésötleteket. (Például: 

felkészítés a célradobó versenyszámra: minden egyes „dobás célra” edzésgyakorlásnak 

minősül, labdajátékok, ügyességi játékok stb.)

• Néhány versenyszámban – amelyek nagyon hasonlóak a felnőttek versenyszámaihoz – 

nem szándékoztunk speciális edzésmunkát kialakítani azon gyermekek részére, akik 

a kölyökAtlétikA keretén belül edzenek. (Például: 1000 m-es versenyszám felké-

szítése esetén a „8 perces állóképesség és a kitartó állóképesség fejlesztése”). 

• Ha egy versenyszám egy másik szám továbbfejlesztett változata, akkor nem nyújtunk 

további edzésszituációkat azok felkészítésére. (Például: hármasugrás felkészítése esetén 

a „rövid nekifutásos hármasugrásra való felkészítést” vesszük alapul).

 

FigyElmEztEtés
Néhány oktatási modell nincs összhangban az iAAF kölyökAtlétikA versenyszámaival 

(gyaloglás, magasugrás) a következő okok miatt:

• A résztvevők biztonsága (magasugrás: leérkezés matrac nélkül)

• Technikai összetettség (gyaloglás, fosbury-flopp)

Azonban erősen ajánlott ezen ugrás/gyaloglás edzésmódszereinek bemutatása előké-

szítő feladatokon keresztül a későbbi zökkenőmentes fejlődés érdekében.
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sprint/gát/ingaVáltó
oKtatási modEllEK 

a VErsEnyszám Vizsgálata:
A versenyszám fejleszti az alacsony akadályokon, nagy sebességgel történő futás ké-

pességét, valamint a meghatározott távolságon belüli lépésszerkezet-koordinálást.

a résztvevők BiztOnsáGa:
A gyakorlat végrehajtásához szükséges terep kiválasztása nagyon fontos (puha, nem 

csúszós, egyenes). Az akadályok kiválasztása ugyancsak fontos a biztonság érdekében 

(biztonság: könnyű, megbízható stb.). A versenypályák alkalmazkodjanak a résztvevők 

képességszintjéhez.

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – sprint/Gát/inGaváltó

Cél: az akadályvétel képességének fejlesztése.

javasolt feladat: Építs fel egy pályát különböző kellékekkel az ugrás gyakorlása érde-

kében (függőleges – vízszintes kerülés), véletlenszerűen elhelyezve azokat.

kezdők viselkedése: Kezdők gyakran hezitálnak az akadályok előtt, és gyakran páros 

lábra érkeznek a biztonságos landolás érdekében.

gyakorlati útmutatás:
• Fuss olyan folyamatosan, amennyire csak lehetséges.

• Gyorsan válts át futásra a leérkezés után.

Fontos részletek:
• Tartsd meg az egyensúlyodat leérkezés után.

• Az akadályvételt lehetőleg vízszintes irányban hajtsd végre.

• Ne lassíts az akadály előtt.

• A szabad futást gyorsításra használd, ne egyensúlyozásra.

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd az akadályokat (magas, alacsony, távolság, különböző fajta).

• Módosítsd az akadályok közti távolságot.

• Módosítsd a gyakorlatok sorrendjét és számát.

• Fejleszd a gyakorlatot egyéni vagy csoportos feladatokra.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos pályák • Vízszintes jelölések

• Alkalmas akadályok • Függőleges jelzések a pályán
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2. Oktatási mOdell – sprint/Gát/inGaváltó

Cél: az első akadályra való ráfutás fejlesztése.

javasolt feladat: Legyen három különböző pálya (5, 6, 7 m) a résztvevő előtt. Indulás 

egy keresztléc elől, amelyet a földön helyezzünk el.

Biztonságos akadályok elhelyezése 5 m, 6 m, 7 m távolságra (alacsonyak, így könnyen 

átléphetőek).

         

         rajt pozíció

gyakorlati útmutatás:
• Ne lassíts az akadályok előtt. Fuss a célig!

• Gyorsan válts át futásra a leérkezés után.

Fontos részletek:
• Folyamatos gyorsulás az első gátig.

• Növekvő lépéshossz.

• Messziről lépj rá a gátra!

• Aktív és egyensúlyi helyzetben történő talajfogás gátvétel után.

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd az akadályok közti távolságot.

• Párokban való futás.

• Mérd az időt.

• Fejleszd a gyakorlatot játékos tevékenységekkel.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos pálya • Gátak

• Megfelelő gátmagasság és gáttávolság • Függőleges jelzések

• Csapatok felállítása

3. Oktatási mOdell – sprint/Gát/inGaváltó

Cél: Gát közti lépéshossz és lépésdinamika fejlesztése.

javasolt feladat: Rakj fel gátakat, amelyek távolságát fokozatosan növeld, és utasítsd 

a résztvevőt, hogy fusson meghatározott lépéshosszal és lépésszámmal a gátak között 

– a gáttávolságtól függően (kötelező vagy választott lépésszám).

kezdők viselkedése: A kezdők a helyes lépésszámra fognak koncentrálni a gátak 

között, és futják a saját ritmusukat a biztonságos leérkezés érdekében. Páros lábbal 

fognak talajt.

 

gyakorlati útmutatás:
• Gyakorold a különböző lépéshosszal való futásokat.

• Tartsd meg a futás-sebességet!

 

Fontos részletek:
• Tarts egyenletes sebességet.

• Energiatakarékos futás.

• Súlypont és megfelelő törzshelyzet megtartása. 

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd az akadályok közti távolságot.

• Módosítsd a feltételeket. 

• Mérd az időt.

• Fejleszd a gyakorlatot játékos tevékenységekkel.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Gátak, akadályok

• Biztonságos akadályok • Függőleges jelzések

• Csapatok szervezése
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4. Oktatási mOdell – sprint/Gát/inGaváltó

Cél: váltóbot átvételének gyakorlása.

javasolt feladat: Csípőmagasságban átvenni és elengedni egy botot (teniszlabdát, 

könnyű karikát, váltóbotot stb.) futás közben.

kezdők viselkedése: Kezdők nehezen tudnak koordinált karmunkát végrehajtani futó-

mozgás közben. A karmunka hozzátartozik a futó mozgásához és megnehezíti a pontos 

és helyénvaló váltáshoz szükséges kézmozdulatot.

 

gyakorlati útmutatás:
• Maradj laza, stabil helyzetben.

• A fejedet ne mozdítsd a váltás irányába.

Fontos részletek:
• A váltóbot átvétele és átadása pontos legyen, és szabályos kereteken belül történjen.

• Ne változzon meg a futómozgás (a botot tartó kéz mozgása legyen csak más).

• Sebességvesztés nélküli gyakorlatvégrehajtá

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd az váltóbotokat és a futósebességet.

• Használd a jobb és bal kezet egyaránt.

• Gyakorold a sorozatokat: átadás/átvétel, átvétel/átadás.

• Mindkét kézzel való gyakorlás.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Akadályok nélküli pálya • Váltóbot vagy más eszközök 

• Csapatok összeállítása  • Kiegészítő eszközök váltóbothoz

• Váltóbot megfelelő magasságban való elhelyezése

5. Oktatási mOdell – sprint/Gát/inGaváltó
Cél: a váltás gyakorlása és végrehajtása hang vagy vizuális jel segítségével.

javasolt feladat: Egy megadott jel után két résztvevő egyidejűleg indul el egymástól 

10 méter távolságból, egymással szemben. A váltást úgy kell végrehajtaniuk, hogy a 

sebességük ne törjön meg.

kezdők viselkedése: A kezdők nehezen oldják meg a feladatot abból adódóan, hogy 

nem tudják, melyik kézbe kapják meg a váltóbotot. Gyakran kezüket a társ elé rakják. 

Ügyetlenül hajtják végre a feladatot.

gyakorlati útmutatás:
• Fuss a kijelölt pályádon, a váltás oldalán.

• Megfelelő kézmozdulat a váltóbot átvételéhez.

Fontos részletek:
• Ne dobd el a váltóbotot!

• Egyik résztvevő se lassuljon le a gyakorlat közben.

• A váltás sikeressége a gyakorlás mennyiségén múlik.

gyakorlat fejlesztése:
• Mindkét kézzel való gyakorlás

• Növeld a sebességet!

• Módosítsd a váltóbot formáját!

• Mérd az időt (a rajt és célvonal ugyanaz).

• Játékos megközelítés.

biztonság:
• Csapatok összeállítása

• Biztonságos váltóbot

• Tisztán felrajzolt pálya/pályagörbe

Felszerelés:
• Függőleges jelzések, váltóbotok
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8 pErcEs állóKépEsségi Futás
oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
Ez a feladat megköveteli az előre megszabott sebességkövetelmények mellett a fu-

tóritmus megtartását. Ez egy csapatban végzett, de egyénileg végrehajtandó feladat. 

Minden résztvevő egy meghatározott sebességmutató szerint teljesíti a távot.

a résztvevők BiztOnsáGa:
A résztvevők pontos felkészítése garantálja a feladat biztonságos végrehajtását. A csa-

patok részére biztonságosan legyenek felrakva a jelzések a táv közben, valamint a re-

ferenciapontok. Az oktató segítséget és megfelelő utasításokat adjon a résztvevő gyer-

meknek az egyes fordulók után.

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

Ezen feladat során a gyerekek megpróbálnak egyenletes sebességet tartani. Ez a gya-

korlat elsajátításának kulcsa.

1. Oktatási mOdell – 8 perCes állóképesséGi futás

Cél: a megfelelő sebesség kontrollálása. 

javasolt feladat: Fuss 100-200 méteres távon különböző sebességgel az oktató által 

előre megadott instrukciók szerint. A megfelelő sebesség megtartása lesz az első szá-

mú követelmény.

kezdők viselkedése: A kezdőknek nem lesz könnyű egyszerre az oktatói utasításokra 

és a megfelelő sebesség folyamatos megtartására figyelni.

 

 

gyakorlati útmutatás:
• Fokozatosan változtasd a futósebességet.

• Légzés maradjon természetes és alkalmazkodjon a sebességhez.

Fontos részletek:
• Tartsd be az előre megadott utasításokat!

• Könnyű légzés.

gyakorlat fejlesztése:
• Fuss különböző sebességgel egyes pontok között!

• Fuss különböző távolságokon!

• Fuss csapatokban (váltó párokban, amerikai váltó stb.).

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos pálya • Jelzőeszközök

• Sebesség: a képességhez mérten • Síp vagy más indítóeszköz

• Megfelelő idő a gyakorlat elvégzéséhez
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2. Oktatási mOdell – 8 perCes állóképesséGi futás

Cél: a légzés kontrollálása és szabályozása a feladat végrehajtása közben.

javasolt feladat: Egy meghatározott táv egyenletes sebességgel történő megtétele 

közben a gyerekeknek különböző légzésformákat kell kipróbálni.

kezdők viselkedése: A kezdőknek a mesterségesen szabályozott légzés közben ko-

moly gondot okoz a futóritmus fenntartása, különösen a kilégzés alatt.

 

gyakorlati útmutatás:
• Kezdd a természetes légzési ritmussal.

• Hangos kilégzés

Fontos részletek:
• Az utasítás betartásának képessége.

• Élettani akadályok ne legyenek.

gyakorlat fejlesztése:
• Szabályozd a különböző légzési ritmusokat.

• Ütemes segédlettel való futás

• Fuss különböző távolságokat, különböző sebességgel!

• Játékos megközelítés

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos pálya • Jelzőeszközök 

• Sebesség a képességhez mérten • Síp vagy más indítóeszköz

• Megfelelő idő a gyakorlat elvégzéséhez

3. Oktatási mOdell – 8 perCes állóképesséGi futás

Cél: a saját futósebesség kiválasztása.

javasolt feladat: Rövebb táv alatt az egyéni futósebesség megtalálása. A megfelelő 

sebesség megtalálásához a feladatokat általában 100 métertől 400 méterig terjedő távon 

végeztessük, és 2-4 alkalommal ismételjük meg. (Ez sokkal fontosabb, mint egyszerűen 

állóképességet fejleszteni).

 

kezdők viselkedése: A kezdő résztvevőnek nehézségük támad majd hasonló sebes-

séggel végrehajtani a sorozatokat.

 

gyakorlati útmutatás:
• Kövesd a megadott távot és sebességet.

• Figyelj a normál légzésre és maradj laza.

Fontos részletek:
• Gyakorold a meghatározott sebességek megtartását

• Relatív élettani komfort

• Figyeld az esetleges élettani „erőlködés” jeleit 

gyakorlat fejlesztése:
• Mindenfajta változtatás lehetséges a résztvevő gyermek képességszintjéhez mérten. 

A feladat fő célja, hogy megismerje és a gyakorlatban is tapasztalja a különböző fizikai 

erőkifejtéseket.

biztonság: Felszerelés:
• Szükséges mértékű erőkifejtés • Jelzések

• Elegendő pihenő biztosítása • Stopperóra

• Pulzusmérés • Mérőszalag

• Fizikális erőfeszítések figyelemmel kísérése
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4. Oktatási mOdell – 8 perCes állóképesséGi futás

Cél: megtanulni, hogyan fussunk csapatban.

javasolt feladat: Kisebb csoportokat alkotva végeztessünk különböző versenyeket 

(változó táv és sebesség mellett) egy kötéllel összekötve (vagy más eszközzel: szalag, 

bicikligumi belső), vagy futtassuk őket különböző csoportokba osztva. 

kezdők viselkedése: A csoportos futás nehéz, a kezdők eltérő módon reagálnak a 

sebesség- és irányváltoztatásokra.. Sebességükkel és a futás irányával egyaránt nehe-

zen alkalmazkodnak a folyamatosan változó feltételekhez.

 

gyakorlati útmutatás:
• Alkalmazkodj a változásokhoz, amilyen gyorsan csak tudsz.

• Alkalmazkodj a megrövidülő lépéshosszhoz.

• Figyelj a vezető futóra!

Fontos részletek:
• A megfelelő alkalmazkodás elsajátítása.

• Igazítsd hozzá a lépéshosszodat és -frekvenciádat a futósebességedhez. 

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a pályát.

• Követelj növekvő sebességű futást.

• Nagyobb csoportok.

• Mérd az időt.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos futóterület • Függőleges jelzések

• Csapatok összeállítása (instrukciók) • Szalag, gumi stb.

• Tartsd magad az egyes feladatok céljaihoz

5. Oktatási mOdell – 8 perCes állóképesséGi futás

Cél: megtanulni, hogyan lehet hozzáigazítani a futó lépését egy másik futóéhoz.

javasolt feladat: A futóknak különböző pályán kell hozzáigazítani lépésüket egy má-

sik csapattárs lépésszerkezetéhez.

kezdők viselkedése: A kezdők nehezebben tudják majd felmérni, milyen gyorsan fut 

a másik résztvevő, illetve nehezükre fog esni a másik futó ritmusának átvétele. Minél tá-

volabb fut a két résztvevő egymástól, annál nehezebb a feladat végrehajtása. Általában 

a táv végén sikerül egymáshoz alkalmazkodniuk. 

gyakorlati útmutatás:
• Tegyél a futóra, illetve annak környezetére olyan sok tájékoztatási jelzést, amilyen 

sokat csak tudsz.

• Fuss a lehető legpontosabban.

Fontos részletek:
• A szükséges feladat elvégzése.

• Könnyed igazodás a vezető futóhoz.

• Könnyed futómozgás.

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a pályát.

• Cseréld a vezető futó pozícióját.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos pálya és terület • Függőleges jelzések

• Csapatok összeállítása (instrukciók)
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felkészülés a fOrma–1-es versenyre
oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
A Forma–1 verseny futófeladatokból és -szituációkból álló gyakorlatsorok keveréke. A 

felkészülés időszakában a feladat elemei felhasználhatók és jól hasznosíthatók.

a résztvevők BiztOnsáGa:
Biztonságos pálya és felszerelések/kellékek, valamint maximum 60-70 méteres ver-

senytáv.

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – fOrma–1 verseny

Cél: a bukfenc általános gyakorlása.

javasolt feladat: Lejtős felületen végeztessünk előre bukfencet. Így megkönnyítjük a 

gyakorlat végrehajtását, és hozzásegítjük a gyermeket a gördülés/elindítás mozgásso-

rozathoz. Puha talajon vagy matracon kíséreljen meg hátra gördülni úgy, hogy közben 

átkulcsolja a térdeit.

kezdők viselkedése: Kezdők nem tartják meg a bukfenchez szükséges pozíciót a 

gyakorlat végrehajtása során, gyakran nem tartják zárva az alsó végtagjaikat, amely 

megakadályozza őket a lábra érkezésben.

 

gyakorlati útmutatás:
• Tartsd az álladat a mellkasodon egészen a gyakorlat végéig.

• Pihenj a kezeiden a bukfenc elindítása előtt.

Fontos részletek:
• Tartsd meg a bukfenchez szükséges tartást a gyakorlat során.

• Tartsd meg a forgási sebességet a két lábra való érkezés sikeressége érdekében. 

• Bukfencezz az elmozdulás irányába!

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a lejtős felületet.

• Módosítsd a bukfencet (hátra, fél stb.).

• Módosítsd az indulási helyzetet (térdelő, félig térdelő stb.).

• Használd a kezeidet a jobb végrehajtáshoz.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Megfelelő lejtős felület • Lejtős felület

• Pontos szervezés • Matracok

• Csapatok összeállítása
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2. Oktatási mOdell – fOrma–1 verseny

Cél: az akadályvétel gyakorlása és tökéletesítése.

javasolt feladat: Fusson a gyermek alacsony, változó akadályokkal nehezített pályán. 

A köröket módosítsuk, és az akadályok számát és távolságát is változtassuk – 1 lépéstől 

egészen 10 lépés távolságon belül.

kezdők viselkedése: A kezdő gyermekek gyakran lelassítanak az akadályok előtt, hogy a 

sebességüket hozzáigazítsák az akadályokhoz, illetve hogy átugorják azokat. Az akadályról 

való leérkezés gyakran történik páros lábra, meggátolva a gördülékeny továbbfutást.

 

gyakorlati útmutatás:
• Kapcsold össze a futást és az akadályvételt.

• Mindkét lábról gyakorold az elrugaszkodást.

Fontos részletek:
• Ne veszítsd el az egyensúlyod!

• Az akadályra való ráfutásnál ne veszíts a sebességedből.

• Tartsd meg a futópozíciót a gátvétel közben is (kezek, alaptesthelyzet stb.).

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a pályát.

• Egyenes pálya, illetve pálya kanyarokkal.

• Módosítsd a gátak magasságát (alacsonyabb szinten).

• Kapcsold össze a gátat és a vizes akadályvételt.

• Játékos megközelítés (pl. váltóversenyek).

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos pálya • Különböző akadályok

• Biztonságos akadályok • Jelzőeszközök

3. Oktatási mOdell – fOrma–1 verseny

Cél: a szlalomfutás gyakorlása és tökéletesítése.

javasolt feladat: Szlalomfutás különböző jelek segítségével. A jelek/bóják távolsága 

változzon, ennek segítségével gyakorolható a többféle szögben történő kanyarfutás.

kezdők viselkedése: A kezdő gyermekek gyakran módosítják sebességüket a sike-

res szlalomvétel érdekében (a test nem a kívánt irányba fordul).

 

gyakorlati útmutatás:
• Fuss olyan szabályosan, amennyire csak lehetséges.

• Nézz az elmozdulás irányába.

Fontos részletek:
• Tartsd be az utasításokat.

• A tested nézzen a pálya vonalának irányába.

• Futómozgás megtartása (kezek stb.).

• Fuss gyorsan!

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a pályát.

• Módosítsd a pálya felületét (lapos, meredek stb.).

• Módosítsd a sebességet.

• Játékos megközelítés (pl. váltóversenyek).

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos pálya • Jelzőeszközök

• Csapatok összeállítása
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4. Oktatási mOdell – fOrma–1 verseny

Cél: kanyarfutás gyakorlása.

javasolt feladat: Futóhelyzetben reagáljanak különféle utasításokra különböző hely-

zetekben. Kanyarfutás különböző sugarú körökben.

kezdők viselkedése: A kezdők gyakran lassuló sebességgel és romló mozgással 

hajtják végre a kanyarfutást (kezek, pontra nézés). Gyakran ugyanazon íven futják a 

különböző sugarú kanyarokat. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Fuss olyan szabályosan a kanyarokban, amennyire csak lehetséges.

• Dőlj be a kanyarba!

Fontos részletek:
• Hajtsd végre a kijelölt feladatot.

• A kanyarban legyen a tested dőlt.

• Hasonló mozdulatok bal és jobb kanyarban egyaránt.

gyakorlat fejlesztése:
• Legfeljebb a kanyar ívét változtasd.

• Növeld a sebességet.

• Késleltesd a jel leadását, amellyel jelzed, melyik íven fusson a résztvevő gyermek.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes pálya • Függőleges jelzők

• Csapatok összeállítása

5. Oktatási mOdell – fOrma–1 verseny

Cél: Hatékony rajthelyzet elérése.

javasolt feladat: Különböző testhelyzetekből – legyen az ülő, guggoló vagy fekvő 

pozíció – hatékony indulást kell végrehajtani.

kezdők viselkedése: Kezdők gyakran felállnak, mielőtt futóhelyzetbe kerülnének.

        

gyakorlati útmutatás:
• Használd ki a lábad maximális tolóerejét az induláshoz!

• Alkalmazd a „beledőlős” rajtot a futás gyorsasága növelésének érdekében.

Fontos részletek:
• Alsó végtagok teljesen nyúljanak ki.

• Dőlj előre az első pár lépés során (egyensúly maradjon elöl).

• Erőteljes karmunka a rajtnál.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a rajthelyzeteket. 

• Mérd az időt egy 10 méteres szakaszon.

• Versenyeztesd a résztvevőket.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes és puha talaj • Függőleges jelzések

• Csapatok szervezése • Stopper
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felkészülés a HelyBől távOluGrásra
oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
Ez egy ugrószám, amely erősíti a lábat, koordinálja a láb és a kar együttműködését, az 

alsó végtagok szimmetrikus mozgását. Felkészít a horizontális irányú instabilitás keze-

lésére és elfogadására.

a résztvevők BiztOnsáGa:
A gyakorlat biztonságát a puha és csúszásmentes talaj, valamint a koncentráció és a 

zajtalan talajfogás biztosítja. 

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – HelyBől távOluGrás

Cél: „mélybe” történő ugrásokkal megtanítani a sebesség elnyelésének mód-
ját a talajfogás alatt. ezt a helyből távolugrás során is alkalmazni kell.

javasolt feladat: Egy zsámolyról vagy más megemelt szerkezetről – amely megfelel 

a gyermek képességeinek (kezdésnek 20 cm magasság) – végeztessünk leugrásokat 

úgy, hogy páros lábra érkezzenek.

kezdők viselkedése: A kezdők gyakran nézik a lábukat leérkezés alatt, és testük hely-

telen helyzetbe kerülhet anélkül, hogy lábukkal felvennék a talajra érkezéshez szüksé-

ges érkezési pozíciót. (Testük „tört” helyzetben van, térdük nincsen eléggé behajlítva).

 

gyakorlati útmutatás:
• Halk talajfogás.

• Egyenes törzs.

Fontos részletek:
• Páros lábra való érkezés.

• Tompítsd a leérkezést hajlított térddel.

• Tartsd a törzsedet egyenes, függőleges helyzetben.

gyakorlat fejlesztése:
• Végezz el célbaugrásokat!

• Kapcsolj össze többféle mélybe ugrást sorozatokká.

• Ugrás, miközben egy eszközt tartasz (labda, kártya stb.).

• Játékos megközelítés.

biztonság:  Felszerelés:
• Puha talaj • Emelt szerkezet

• Stabil emelt szerkezet • Matracok, ha szükséges

• Megfelelő magasság
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2. Oktatási mOdell – HelyBől távOluGrás

Cél: a páros lábról történő elrugaszkodás, és a térdek behajlítása technikájá-
nak gyakorlása emelt leérkezőhelyre történő felugrás során.

javasolt feladat: Végeztessünk páros lábról felugrásokat emelt eszközre úgy, hogy a 

leérkezés stabilan, páros lábbal történjen. (A kezdő magasság 20 cm, vizsgáld az elru-

gaszkodást és a test elforgásának mértékét.)

kezdők viselkedése: A kezdők gyakran felmérik az emelt szerkezeten történő sikeres 

landolásához szükséges erőkifejtés mértékét, ennek megfelelően csökkentik az elru-

gaszkodás erőkifejtését. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Állj közel az emelt szerkezethez.

• Emeld fel a lábaidat a leérkezés előtt.

Fontos részletek:
• Érkezés egyensúlyi helyzetben.

• Elrugaszkodás az alsó végtagok teljes kinyúlásával.

• Villámgyors kézmozdulat.

• A törzs közel függőleges helyzetben legyen.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd az emelt eszköz magasságát (a szükséges határokon belül).

• Végezz célbaugrásokat!

• Kapcsold össze az ugrást más tevékenységgel, például dobással vagy egy mélybe 

ugrással stb.)

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Stabil emelt szerkezet • Emelt szerkezet

• Megfelelő magasság

3. Oktatási mOdell – HelyBől távOluGrás GuGGOló teCHnikával

Cél: Helyből, páros lábról való ugrás tökéletesítése.

javasolt feladat: Ugróiskolai feladatok megrajzolt felületen (pl. keresztezett elrende-

zés), a résztvevő gyermek végezzen balra és jobbra ugrásokat váltogatva, miközben 

teste forog.

kezdők viselkedése: A kezdők gyakran figyelik a lábukat és a landolás helyét. Az 

ugrás irányát és a forgatást nem a lábukkal, hanem a vállukkal irányítják. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Ne nézd a lábad!

• Módosítsd az ugrás és forgatás irányát jobbra és balra.

Fontos részletek:
• Végezd el a kijelölt feladatot és ugrást.

• Tartsd meg az egyensúlyodat.

• Két lábról ugorj el!

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd az ugróiskola elrendezését.

• Kapcsolj össze két vagy három ugrást közbeeső szünetekkel.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Matracok, ha szükséges

• Tisztán felrajzolt ugróiskola-elrendezés • Vízszintes jelzések, ha szükséges
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4. Oktatási mOdell – HelyBől távOluGrás

Cél: ismerkedés a páros lábas ugrások végrehajtásával.

javasolt feladat: Folyamatos páros lábas ugrások a távolság meghatározásával.

kezdők viselkedése: Kezdőknek nehéz az ugrásokat folyamatosan végezni, a térdek 

gyakran túlságosan is be vannak hajlítva. Karjukat egyensúlyozásra használják.

 

gyakorlati útmutatás:
• A térdeket ne hajlítsuk be túlságosan.

• Használd a karodat .

• Nézz magad elé!

Fontos részletek:
• Folyamatos szökdelés. 

• Általános egyensúly.

• Teljesítmény, feladat teljesítése.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd a talaj felszínét (fű, homok, matracok stb.)!

• Módosítsd a szökdelések magasságát a felrajzolt rácsozások megváltoztatásával.

biztonság: Felszerelés:
• Puha és csúszásmentes talaj • Vízszintes jelzések

• Csapatok összeállítása • Matracok

• Megfelelő ugrótávolság (rövid)

5. Oktatási mOdell – HelyBől távOluGrás

Cél: a lábak tolóerejének fejlesztése.

javasolt feladat: Végeztessünk függőleges, páros lábról történő elrugaszkodást labda-

érintéssel. 

kezdők viselkedése: A kezdők nem használják ki a teljes erőközlési utat az elrugasz-

kodás során. A gyakorlat végrehajtása gyakran nem kellően hatékony. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Told végig az elugrást a combodtól a lábujjadig.

• Segíts karral is.

• Nézz magad elé, miközben felugrasz.

Fontos részletek:
• A felugrás végén a térdek teljesen nyújtottak.

• Szigorúan függőleges felugrás.

gyakorlat fejlesztése:
• Érintsd meg a magasban elhelyezett tárgyat bal és jobb kézzel egyaránt.

• Végezz több felugrást.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Sima és puha talaj • Elérni kívánt tárgy, eszköz

• Biztonságos tárgy a magasban
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Koordinációs létra
oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
A koordinációs létrán való gyakorlás pontosságot igényel a sebesség és a frekvencia 

fenntarthatósága érdekében.

a résztvevők BiztOnsáGa:
A lépéshossz jelölésére szolgáló eszközök biztonságosak legyenek. A talaj legyen puha 

és csúszásmentes. A gyakorlás előtt bemelegítés szükséges.

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – kOOrdináCiós létra

Cél: a frekvencia növelése.

javasolt feladat: Dobolással (vagy zenelejátszóval) váltakozó ritmusban irányítsuk a 

futólépések frekvenciáját. 

kezdők viselkedése: A kezdők késve és feszülten reagálnak a hallott hang frekvenci-

ájára, ritmusára. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Érzékeld az adott ritmust.

• Maradj nyugodt.

Fontos részletek:
• Kövesd a megadott frekvenciát.

• Tartsd meg a futósebességet!

• Próbáld meg érezni a ritmust ahelyett, hogy gondolkodnál rajta.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd a ritmust és frekvenciát.

• Változtasd a jelzőhangot, akár vizuális segítséget is alkalmazhatsz (csapattársak, más).

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Megfelelő frekvencia • Kijelölt futóterület

• Csapatok összeállítása
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2. Oktatási mOdell – kOOrdináCiós létra

Cél: a talajfogás pontosságának gyakorlása.

javasolt feladat: Futás váltakozó távolságra elhelyezett jelzések felett.

kezdők viselkedése: A kezdőknek nehezükre esik olyan kijelölt területekre lépni, 

amelyek különböznek a saját lépéshosszuktól. Gyakran a lábfejüket nézik, és lábujj-

hegyükön futnak.

 

gyakorlati útmutatás:
• Fuss olyan természetesen, amennyire csak tudsz.

• Ne nézd a lábfejedet!

Fontos részletek:
• Vedd figyelembe a megadott távolságokat.

• Tartsd meg a futósebességedet.

gyakorlat fejlesztése:
• Próbálj ki különböző sebességgel való ráfutásokat.

• Váltakozó felszínen történő futás.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos jelzések és talaj • Vízszintes jelzők

• Megfelelő távolságok a lécek között • Függőleges jelzők

• Csapatok összeállítása

3. Oktatási mOdell – kOOrdináCiós létra

Cél: a lépésfrekvencia növelése.

javasolt feladat: Egy enyhén lejtős talajon (maximum 2%) egyre csökkenő távolságra 

helyezünk el jelzéseket. A gyerekek fussanak le rajta úgy, hogy minden lépésnél lépjenek 

a kijelölt közökbe.

kezdők viselkedése: Kezdő résztvevők általában nem tartják be a rövid távolságot 

a lécek között, és a nagy sebességnél átlépkednek a lécek felett. A lépésszerkezetük 

egyre rosszabbá válik (lábujjhegyen futás).

 

gyakorlati útmutatás:
• Tartsd meg a helyes futóformát.

• Nézz előre!

Fontos részletek:
• Tartsd be a jelzések közti távolságot.

• Tartsd meg a futósebességedet.

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a pályát.

• Rendezz versenyeket két résztvevővel.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Megfelelő lejtő • Vízszintes jelzők

• Tartsd a cél helyét szabadon! • Függőleges jelzők

• Csapatok összeállítása
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4. Oktatási mOdell – kOOrdináCiós létra

Cél: a háttal felállásos indulás gyakorlása bal és jobbra fordulással.

javasolt feladat: A résztvevő oda-vissza ingázzon egy nyolcméteres, két magas aka-

dállyal határolt pályán úgy, hogy közben megérinti az akadályt (vagy felvesz egy te-

niszlabdát az akadálynál). Egyik akadálynál a jobb, a másiknál pedig a bal kezével (az 

akadálynál meg lehet fordulni).

kezdők viselkedése: A kezdők nehezen gyorsulnak fel újra az akadály elérése után (nem 

elég kitartóak, és a súlypont mélyre kerül). Gyakran ügyetlenek, amikor a bójához érnek.

 

gyakorlati útmutatás:
• Figyelj a bójákra!

• Tarts oldalra (attól függően, hogy melyik kezeddel éred el a bóját) az utolsó két lépés alatt.

• Dolgozz erőteljesen a karoddal az újraindulásnál.

Fontos részletek:
• Ne érintsd meg a bóját a másik kezeddel (utasításra J és B vagy B és J).

• Ne essen össze a mozgásod az újraindulás során, miután megérintetted a bóját.

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a távot és a bója magasságát (ne legyen túl alacsony).

• Szervezz versenyeket párokban.

• Próbálj meg oda-vissza ingázni a bóják között úgy, hogy azokat jobb, majd bal oldalról 

kerülöd meg.

• Mérd az időt.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Bóják, akadályok

• Nem túl alacsony bóják • Stopper

• Meghatározott számú ismétlések • Teniszlabda

5. Oktatási mOdell – kOOrdináCiós létra

Cél: eredményes váltás gyakorlása és tökéletesítése.

javasolt feladat: Egymástól 10 m-re felállított jeltől egyszerre indulnak egymással szem-

be a gyerekek. A váltóeszközt sebességcsökkenés nélkül próbálják egymásnak átadni.

kezdők viselkedése: A kezdők bizonytalanul választják majd ki azt a kezet, amelyikkel 

a váltóbotot szeretnék átvenni, továbbá a váltóbotot átvevő gyermek hajlamos a botot 

hozó másik személlyel szemben futni úgy, hogy egymást akadályozzák. A résztvevők 

ügyetlenül nyúlhatnak a váltóbothoz.

 

gyakorlati útmutatás:
• A váltóbotot átvevő futók

tartsanak azon oldal felé, amelyikben a váltóbotot hozza a másik résztvevő.

• Precíz mozdulatok a váltóbot átvételekor.

Fontos részletek:
• A váltóbot ne essen le a földre.

• Egyik résztvevő se lassítson le a feladat során.

• Folyamatos, sikeres váltások.

gyakorlat fejlesztése:
• Mindkét kézzel gyakoroltassuk a váltás mindkét formáját.

• Feladatvégrehajtás a sebesség növelése mellett.

• Módosítsd a váltóeszköz fajtáit.

• Mérd az időt (rajt és cél ugyanazon helyen).

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése  • Függőleges jelzők

• Biztonságos váltóeszköz • Váltóbotok

• A futásirány legyen tiszta és akadálymentes
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KErEsztszöKdElés
oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
Ez a feladat a páros lábról való elugrást és a leérkezés utáni azonnali elrugaszkodás 

képességét fejleszti. A feladat összetettsége fokozott idegrendszeri kontrollt igényel. 

a résztvevők BiztOnsáGa:
A talaj legyen csúszásmentes és teljesen egyenes. A pályán elhelyezett jelzések legyenek 

tisztán kivehetőek, számozottak és biztonságosak.

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – keresztszökdelés

Cél: páros lábú elugrás gyakorlása.

javasolt feladat: Ugróiskolázás páros lábon különböző pályákon.

kezdők viselkedése: A kezdők a lábfejüket nézik, és gyakran szünetet tartanak két 

szökdelés között. A szökdelések nincsenek összekötve és nem folyamatosak.

 

gyakorlati útmutatás:
• Páros lábról ugorj!

• Mindkét lábbal azonos erőt közölj.

Fontos részletek:
• Alapállás egyenes törzzsel (egyenes és stabil).

• Páros lábú szökdelés.

• Karlendítéssel segítsük az elugrást.

gyakorlat fejlesztése:
• Egyre nehezedő pályákon való gyakorlás.

• Kísérletezz különböző szökdelési technikákkal: egyszeri, dupla, oda-vissza.

• Gyakorold forgással, és közben tartsd meg az egyensúlyt.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Alaprajz, felrajzolt pálya

• Csapatok összeállítása • Kijelölt állomások
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2. Oktatási mOdell – keresztszökdelés

Cél: a folyamatos szökdelés gyakorlása.

javasolt feladat: Oldalazó szökdelés akadályok felett, előre haladva úgy, hogy köz-

ben szisztematikusan visszatérnek a kiindulási pontra, a 0-ra (0 pontból 1-es pontba, 

majd vissza a 0 pontra, aztán 1 és 2 és vissza a 0-ra stb.).

kezdők viselkedése: A kezdők nehezen hajtják végre az oldalazó ugrássorozatot 

(gyakran duplán szökdelnek). Nehezen jegyzik meg a sorozatokat.

 

Fontos részletek:
• Az egyensúlyodat tartsd meg a gyakorlat alatt.

• Fejleszd a szökdeléshez szükséges izmokat.

• Mozogj az akadályok irányában.

• Egyenes és feszes testtartás.

• Karlendítéssel segítsd az elugrást!

gyakorlat fejlesztése:
• Előre haladás közben a gyerek előreugrik, balra, előre, majd jobbra stb. Koordinációs 

létrán végeztessük.

• Szlalompályán páros lábbal történő elugrások.

• Bóják véletlenszerű elhelyezése a pályán.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Akadályok

• Biztonságos és megfelelő akadályok • Kijelölt állomások

3. Oktatási mOdell – keresztszökdelés

Cél: szökdelőkészség fejlesztése ugrókötéllel.

javasolt feladat: Különböző ugrójátékok ugrókötéllel (1/1, 1/2 stb.).

kezdők viselkedése: A kezdők nehezen koordinálják össze az ugrást, a kézmozdulatot 

és a kötél áthajtását. Gyakran testük előre hajol, és duplán szökdelnek ugrókötelezés 

közben.

 

gyakorlati útmutatás:
• Feszes és egyenes testtartás.

• Ne ugorj túl magasra.

Fontos részletek:
• Végezz változatos ugrásokat.

• Egyenes és feszes testtartás.

• Jól koordinált kar- és lábmozgás.

gyakorlat fejlesztése:
• Összetett ugrókötél-gyakorlatok (kapcsold össze: sprintfutás, páros lábú elugrások, 

ugrókötelezés, páros lábú érkezés, sprintfutás).

• Gyakorolj különböző intenzitással és ritmussal.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Ugrókötél

• Megfelelő ugrókötél
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4. Oktatási mOdell – keresztszökdelés

Cél: kontrollált oldalirányú szökdelések. 

javasolt feladat: Szökdelés jobbról balra, majd másik irányba, alacsony akadály felett.

kezdők viselkedése: A kezdők hajlamosak előre és hátra ugrani. Törzsüket gyakran 

előre döntik.

 

gyakorlati útmutatás:
• Szemeddel kövesd az ugrás irányát.

• Karlendítéssel segítsd a szökdelést.

Fontos részletek:
• A feladat pontos végrehajtása.

• Ne szökdelj előre vagy hátra!

gyakorlat fejlesztése:
• Váltogasd az akadályokat (mindig megfelelő szélesség és magasság).

• Ugrálj oda-vissza, vagy csak az egyik oldalon.

• Ugorj egyszerre egy másik résztvevővel.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Vízszintes jelzők

• Megfelelő gátak és edzés • Gátak, akadályok

5. Oktatási mOdell – keresztszökdelés

Cél: az oldalirányú és haladó szökdelés gyakorlása.

javasolt feladat: Kapcsold össze a szökdeléseket: haladó szökdelés balról jobbra, 

majd előre koordinációs létrán.

kezdők viselkedése: Kezdőknek nehezére esik memorizálni a mozgássorozatokat. 

Gyakran elvesztik az egyensúlyukat az ugrások közben.

 

gyakorlati útmutatás:
• Ne nézd a lábfejed!

• A lehető legjobban csökkentsd a test oldalra és előre kilengését.

Fontos részletek:
• A feladat pontos végrehajtása.

• Ne legyen egyensúlyvesztés.

• Aktív karmunka.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd az akadályokat és jelzéseket (mindig megfelelő mértékben).

• Ritmusra történő szökdelés.

• Mérd az időt.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Vízszintes jelzők

• Megfelelő akadályok • Stopperóra, síp
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ugróKötElEzés 
oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
A kéz- és a lábmunka összehangolása mellett a páros lábról történő elugrás elsajátítása. 

A mozgás magas szintű koordinálása. 

a résztvevők BiztOnsáGa:
A feladatot puha és csúszásmentes talajon végezzük el. Az ugrókötél hosszúsága a 

gyermek testméretéhez igazodjon. (Helyes méret: kötél a talp alatt, a kezek mellső közép-

tartásban és a kötél ekkor feszes.)

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – uGrókötelezés

Cél: a ritmikus szökdelés gyakorlása ugrókötelezés közben.

javasolt feladat: Végeztessünk különféle szökdeléseket, miközben két társ egy kötelet 

hajt körbe.

kezdők viselkedése: A kezdők általában nehezen érzékelik a kötél röppályájának 

ritmusát. Gyakran előre, és nem felfelé szökdelnek. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Fordulj valamelyik kötelet hajtó társad felé.

• Függőlegesen ugorj fel!

Fontos részletek:
• Nyugodt, szabályos ugrásokat végezz a kötél felett.

• Koordinált kar- és lábmunka.

• Szökkenj kicsiket.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a kötélforgatás gyorsaságát, frekvenciáját.

• Módosítsd a szökdelések fajtáját (lépés, szökdelés).

• Szállj ki vagy be ugrókötelezés közben.

• Növeld az ugrókötelek számát.

• Egyszerre 2, 3, sőt 4 gyermek ugráljon.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Sima felszínű talaj • Biztonságos ugrókötelek

• A gyermekek felügyelete ugrókötelezés közben
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2. Oktatási mOdell – uGrókötelezés

Cél: a koordinált ugrás/forgatás mozgássorozat gyakorlása.

javasolt feladat: Tartsd az ugrókötél mindkét végét a jobb kezedben, és kezdd el for-

gatni a csuklód segítségével. Ugorj fel páros lábbal, amint a kötél megérinti a talajt. 

kezdők viselkedése: Nehezen fogják a kötelet forgatni és közben szökdelni egyazon 

időben, továbbá a törzsüket gyakran előre döntik felugrás közben. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Kezdetben lassabban hajtsd az ugrókötelet.

• Légy óvatos, amikor a kötél a talajt éri, és elkezdesz szökkenni.

• A csuklód segítségével hajtsd a kötelet.

• A tested maradjon feszes (elugrás és leérkezés alatt egyaránt).

gyakorlat fejlesztése:
• Gyakorold a bal kezeddel is.

• Módosítsd a frekvenciát.

• Különböző sorozatok.

• A haladók gyakorolják a feszes térddel történő ugrókötelezést (helyes talajfogás el-

sajátítása).

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Síma és megbízható talaj • Megfelelő ugrókötél

• Csapatok szervezése

3. Oktatási mOdell – uGrókötelezés

Cél: az egyéni ugrókötelezés gyakorlása.

javasolt feladat: Tartsd az ugrókötelet a sarkad alatt, majd próbálj meg két szökke-

néssel az ugrókötéllel olyan sok forgatást csinálni magad körül, amennyit csak tudsz.

kezdők viselkedése: A kezdők ugrókötelezés közben előre hajolnak, majd gyakran 

meg is állnak a felugrást követő talajfogás után. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Kezdetben alacsonyabb frekvenciával végezd a gyakorlatot.

• Feszes testtartás.

Fontos részletek:
• Törekedj a sikeres szökdelések számának növelésére.

• Energiatakarékos szökkenések. (Válaszd a megfelelő pillanatot, és ne ugorj túl magasra.)

• Függőleges testhelyzet.

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a szökdelések frekvenciáját.

• Végezd a gyakorlatot párosával.

• Változtasd a szökdelések fajtáit.

• Ugrókötelezz, és közben haladj valamely irányba.

• Haladók gyakoroljanak feszes térddel, bokából szökkenve (a lábfej helyes lerakásának 

elsajátítása).

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Sima és csúszásmentes talaj • Megfelelő hosszúságú ugrókötelek

• Csapatok szervezése (helyigény)
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4. Oktatási mOdell – uGrókötelezés

Cél: a haladással történő ugrókötelezés gyakorlása és tökéletesítése.

javasolt feladat: A résztvevőknek szökdécselniük kell egyenes pályán, majd külön-

böző más pályákon. Ezután futásra váltanak, és duplát lépkednek egy forgatás alatt 

(kocogó lépés).

kezdők viselkedése: A kezdőknek nehézségük támadhat az ugrókötél forgatása so-

rán. Gyakran előre dőlnek, és vállból oldják meg a kötél áthajtását.

 

gyakorlati útmutatás:
• Fuss és szökkenj egyenes és feszes testtartással.

• A csuklóddal irányítsd a kötelet.

• Nézz előre!

Fontos részletek:
• Végezd el a szükséges feladatokat a kijelölt pályákon.

• Tartsd meg futósebességet és annak ritmusát.

• Maradj nyugodt a feladat alatt.

gyakorlat fejlesztése:
• Végezd a feladatot különböző pályákon (kanyar, szlalom stb.).

• Szökkenj felváltva jobb és bal lábról (ugrókötél felett).

• Pároslábas szökdelés után válts futólépésekre.

• Végezzétek a gyakorlatot párosával.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Ugrókötelek

• Megfelelő ugrókötél-hosszúság • Függőleges jelzők

• Kijelölt terület

5. Oktatási mOdell – uGrókötelezés

Cél: futás közben történő áthajtás gyakorlása és tökéletesítése.

javasolt feladat: Különböző pályákon végzett haladó szökdécselésből váltsunk ga-

lopp szökdelésre, majd lendületes futásra. Kezdetben dupla lépéssel, majd egyenkénti 

áthajtással.

kezdők viselkedése: Kezdőknek nehezebben fog menni a galoppozás, mint a koco-

gó mozgás az ugrókötél felett. Gyakran előre hajolnak, és a vállukat használják a kötél 

forgatásához.

 

gyakorlati útmutatás:
• Fuss és szökkenj egyenes és feszes testtartással.

• A csuklóddal irányítsd a kötelet.

• Nézz előre.

Fontos részletek:
• A kijelölt pályákon végezd a szükséges feladatokat.

• Tartsd meg futósebességet és annak ritmusát.

• Maradj nyugodt a feladat alatt.

gyakorlat fejlesztése:
• Különböző pályákon végezd a feladatot (kanyar, szlalom stb.).

• Variáld a lépésstílusodat: kocogás/galoppozás és galoppozás/kocogás megállás nélkül.

• Páros lábról elugrás után végezd el a feladatot galopp stílusban.

• Ugrókötelezz párosával.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Ugrókötelek

• Megfelelő ugrókötél-hosszúság • Függőleges jelzők

• Kijelölt terület
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FElKészülés a hármasugrásra
a tErülEt KorlátozásáVal

oKtatási modEllEK

az VErsEnyszám Vizsgálata:
A keretek közé szorított hármasugrás lényege, hogy minimalizálja a nekifutással és az 

ugrással szemben állított tudáskövetelményeket. Fokozatosan vezet rá a helyes techni-

kai tudásra.

A váltott és egylábas ugrások gyakorlása segít az egyensúlyi helyzetek megtalálása 

élményének megszerzésében.

a résztvevők BiztOnsáGa:
A biztonság érdekében két alapvető követelményt kell szem előtt tartanunk:

• A gyakorlatokat lágy és csúszásmentes talajon végeztessük.

• Az energiánkat főleg a technika fejlesztésére fordítsuk, szemben a teljesítményfokozással.

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

Megjegyzés: Mindennemű szökdelő feladatnál és gyakorlásnál kiemelt figyelmet kapjon 

az ugrás szabályossága!

1. Oktatási mOdell – rövid nekifutásOs HármasuGrás

Cél: az elugrás pontosságának fejlesztése. 

javasolt feladat: Rövid nekifutásból végezz haladó szökdeléseket annak érdekében, 

hogy gyakorold az elugrás pontosságát. A jelzések vízszintesen legyenek elhelyezve a 

talajon, annak érdekében, hogy az ugrás magassága ne okozzon nehézséget. 

kezdők viselkedése: Az elugrás helyének keresése miatt a kezdők többnyire lelassulnak 

az elugrás előtt, továbbá a törzsük gyakran elfordul az ugrás végrehajtása során. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Ne nézd a talajt!

• Ne törjön meg a lendületed az elugrás előtt, legyen folyamatos a mozgás.

Fontos részletek:
• Pontos lábletétel.

• Ne veszítsd el a sebességed ráfutásnál.

• Érkezz le futósebességgel.

gyakorlat fejlesztése:
• Váltogasd a jelek közötti távolságot (a gyakorlat teljes hossza rövid legyen – 10 m).

• Variáld jelzések szélességét is.

• Gyakorold az elugrást bal és jobb lábról egyaránt.

• Gyakorold az egylábas talajfogást bal és jobb lábra egyaránt.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Lágy talaj • Távolságjelző jelek

• Biztonságos és csúszásmentes jelzők • Pályajelzők

Ez az edzésmódszer egyaránt alkalmas a rövid nekifutásos hármas-, illetve távolugrás 

felkészítésére.
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2. Oktatási mOdell – rövid nekifutásOs HármasuGrás

Cél: az ugrási technika gyakorlása és tökéletesítése.

javasolt feladat: Különböző gyakorlatok segítségével gyakorold és fejleszd az első 

ugrástechnikát. Kezdetben az ugrások nagysága legyen korlátozva a hatékonyabb 

technikai fejlődés érdekében. Például: Egylábas (azonos láb) szökdelések jelek felett.

kezdők viselkedése: Gyakran koordinációs problémákkal küzdenek a kezdő résztvevők. 

Gyakran elveszítik az egyensúlyukat és oldalra dőlnek, mivel az elugrás pillanatában a 

súlypontjukat nem viszik át az elugró láb felett. Gyakran a karmunkájuk koordinálatlan, 

és csak az egyensúlyozásra használják.

 

gyakorlati útmutatás:
• Hosszan rugaszkodj a talajról.

• Lendíts erőteljesen a karoddal.

Fontos részletek:
• Törekedjünk a hosszú elrugaszkodásra, ezáltal a talajfogás is könnyebben megoldható.

• A sportoló tartsa meg egyensúlyát ugrás közben és ugrás után is.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a pályákat.

• Szűk határok között növeld a nekifutás távolságát.

• Gyakorolj sok-sok egylábas szökkenést.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Lágy talaj • Vízszintes jelzők (akadályok)

• Biztonságos akadályok • Függőleges jelzők (pályára)

Ez az edzésmódszer egyaránt alkalmas a rövid nekifutásos hármas-, illetve távolugrás 

felkészítésére.

3. Oktatási mOdell – rövid nekifutásOs HármasuGrás

Cél: az első és a második (egy- és váltott lábas) ugrás gyakorlása és tökélete-
sítése a nekifutási sebesség megtartásával.

javasolt feladat: Végezz egy- és váltott lábas ugrásokat folyamatosan, jelek fölött, 

különböző sebességgel.

kezdők viselkedése: A kezdők első, egylábas ugrása általában kicsi, míg a második, 

váltott lábas ugrás nagyobb. Az egyensúlyvesztés miatt többnyire kibillennek, elcsava-

rodnak. A lendítő lábat és kart nem használják, csupán egyensúlyoznak vele.

gyakorlati útmutatás:
• Ne törjön meg a lendület az egy- és a kétlábas ugrás között.

• A súlypont maradjon magasan az elugrás pillanatában.

Fontos részletek:
• Törekedj egyensúlyi helyzetre az egész mozgás alatt.

• Sebességed elvesztése nélkül próbáld végrehajtani a gyakorlatot.

• Lendíts aktívan a szabad lábbal és karokkal.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld az ugráskombinációkat (két egylábas és a váltott, két váltott és az egy lábas stb.).

• Gyakorold a páros és váltott karú lendítést egyaránt.

• Variáld az ugrási helyeket és a ráfutás hosszúságát, valamint az ugrások nagyságát 

egyaránt.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Puha talaj • Vízszintes jelzők (ugróhely)

• Biztonságos felszerelés • Pályajelzők

Ez az edzésmódszer egyaránt alkalmas a rövid nekifutásos hármas-, illetve távolugrás 

felkészítésére.
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4. Oktatási mOdell – rövid nekifutásOs HármasuGrás

Cél: az ugrótechnika hatékony karmunkája.

javasolt feladat: Végezz egy- és váltott lábú szökdeléseket úgy, hogy a karlendítést 

összehangolod a lábmunkával. (páros és váltott karú lendítéssel egyaránt).

kezdők viselkedése: Kezdőknek nehezére esik összehangolni a kar- és a lábmunkát. 

Karjuk gyakran csupán az egyensúlyozás szerepét tölti be, nem pedig az előrehaladást 

segíti.

 

gyakorlati útmutatás:
• Kezd a feladatot rövid szökkenésekkel.

• A gyakorlat közben a karok és a váll legyen laza. 

Fontos részletek:
• Végezd el a feladatot a megadott utasítások szerint.

• Az egyensúly megtartása a szökdelő sorozat alatt.

• Hatékony karmunka mindkét kézzel.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a pályákat.

• Variáld a távolságokat.

• Végezz parciális és globális gyakorlatokat.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Lágy talaj • Vízszintes jelzők

• Megfelelő ugróhely • Függőleges jelzők

Ez az edzésmódszer egyaránt alkalmas a rövid nekifutásos hármas, illetve távolugrás 

felkészítésére.

5. Oktatási mOdell – rövid nekifutásOs HármasuGrás

Cél: egy rövid nekifutás kialakítása.

javasolt feladat: 10 m-nél nem hosszabb távolságról a gyerek megpróbál minél pon-

tosabb nekifutást végrehajtani úgy, hogy egyre közelebb legyen az elugrási jelhez.

kezdők viselkedése: Kezdők nehezen tudnak egyforma nekifutásokat produkálni. Az 

elugrás előtti utolsó lépések okozzák a legnagyobb problémát.

 

gyakorlati útmutatás:
• Módosítsd a nekifutás távolságát az egyéni igények szerint.

• Próbálj meg hasonló sebességgel ráfutni minden egyes próbálkozásnál.

Fontos részletek:
• Precíz elugrás.

• Érkezz ugyanarra a lábra, amelyikről elugrottál.

• Ne lassíts az elugrást megelőző lépéseken. 

gyakorlat fejlesztése:
• Szűk határok között változtasd a nekifutás hosszát.

• Használhatsz segédjelet a nekifutás kialakításához.

biztonság: Felszerelés:
• Lágy érkezési felület és jelzések • Jelzők, lécek

• Csapatok szervezése • Mérőszalag

• Megfelelő elugróhely

Ez az edzésmódszer egyaránt alkalmas a rövid nekifutásos hármas-, illetve távolugrás 

felkészítésére.
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FElKészülés a KölyöK gErElyhajításra
oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
Ez a gyakorlat megtanítja, hogyan kell egy rövid nekifutás után hajlított könyökkel, íves 

röppályára állítani a szert.

a résztvevők BiztOnsáGa:
A kézben tartott eszköz és biztos célpont együttesen oldják meg a felmerülő bizton-

sági problémákat. Azonban a feladat igen gondos szervezést igényel, a csapatok ösz-

szeállítását, a feladathoz szükséges időt és helyet gondosan kell megválasztani annak 

érdekében, hogy a résztvevők teljes mértékben megértsék a gyakorláshoz szükséges 

biztonsági szabályokat.

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – kölyök GerelyHajítás 

Cél: egy kézzel, hajlított könyökkel végrehajtani a dobást.

javasolt feladat: Célba dobás biztonságos, könnyű dobószerrel (maximum 0,5 kg), 

egy kézzel, terpeszállásból. A dobó kéz maradjon magasan a váll fölött. 

kezdők viselkedése: Kezdők előre döntik és elfordítják testüket, ami rontja a dobás 

pontosságát. 

     

  

 

 

gyakorlati útmutatás:
• Tartsd tested tengelyét egyenes vonalban.

• Arcodat és a szemedet tartsd a célponton.

• A dobókart a váll fölött vezesd.

Fontos részletek:
• Helyes testtartás (a medencecsont maradjon fix helyzetben).

• Karod maradjon a váll vízszintes síkja felett.

• Használd a váll rugalmasságát.

gyakorlat fejlesztése:
• Váltogasd a könnyű dobóeszközöket.

• Változtasd a célpontot.

• Folytasd a gyakorlatokat játékosan, egyénileg vagy csoportosan.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos kiegészítők • Különböző dobószerek

• Csapatok összeállítása • Célpontok

• A feladat lebonyolítása
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2. Oktatási mOdell – kölyök GerelyHajítás 

Cél: a nekifutás gyakorlása és fejlesztése.

javasolt feladat: Három lépés után végezz el egy fej fölötti dobást (mintha a fociban 

bedobnád a labdát) valamilyen labdával vagy könnyű medicin labdával.

kezdők viselkedése: Kezdők meg fognak állni a dobás előtt, és a csípőjüket hátra 

húzzák a dobás alatt. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Dobj a bal lábtámaszból, ha jobbkezes dobó vagy (bal láb elöl).

• A labdát tartsd magasan a fejed felett. 

Fontos részletek:
• Ne állj meg a dobás előtt.

• A kidobás után lépj a tovább a dobás irányába.

• Maradj szemben a dobás irányával.

• Tartsd a kezeidet magasan a fejed fölött a dobás közben.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a dobás ívét (magas, lapos, egyenes stb.).

• Gyakorold a dobást mindkét lábtámaszból.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos eszközök • Különböző dobószerek

• Csapatok összeállítása • Célpontok

• A feladat lebonyolítása

• Sík talaj

3. Oktatási mOdell – kölyök GerelyHajítás 

Cél: a dobás ívének pontossága.

javasolt feladat: Pár lépés után hajts végre hármas sorozatból álló dobást, három kü-

lönféle, könnyű dobóeszközzel egy célpontra, hajlított könyökkel; vagy dobj háromszor 

egyforma dobószerrel három különböző célpontra (a dobóeszközök súlya ne haladja 

meg a 0,5 kg-ot).

kezdők viselkedése: Kezdők nehezen alkalmazkodnak a változó körülményekhez 

(dobószerek, célpont). Nagyfokú pontatlanság jellemző erre a dobófeladatra.

 

gyakorlati útmutatás:
• Dobás közben ne változzon a testhelyzeted.

• Arcodat és szemedet tartsd a célponton.

Fontos részletek:
• Találd el a célpontot.

• Maradj szemben a dobás irányával.

• Ne állj meg a dobás előtt.

• A kidobás után lépj a tovább a dobás irányába.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a dobások módját.

• Váloztasd a célpontokat.

• Módosítsd a sorozatokat.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos kiegészítők • Különböző dobószerek

• Csapatok összeállítása • Célpontok

• A feladat lebonyolítása

• Sík talaj
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4. Oktatási mOdell – kölyök GerelyHajítás

Cél: a nekifutás és keresztlépés gyakorlása.

javasolt feladat: Végeztessünk oldalazó futást váll fölött tartott gerellyel.

kezdők viselkedése: A keresztlépéses nekifutás ismeretlen lesz a kezdők számára, 

akik nehézséggel küzdenek majd a feladat végrehajtása során, különösen a gyengébbik 

lábukkal. Teljesen megfeledkeznek majd a gerely tartásáról (a gerely elkezd oldalra bil-

lenni, a dobás iránya bizonytalanná válik).

 

gyakorlati útmutatás:
• Tartsd a gerelyt a dobás irányába.

• Próbálj meg erőteljes lépéseket tenni.

Fontos részletek:
• Könnyedén végezd a keresztlépéseket. 

• A gerely maradjon a dobásirányban és ne billenjen el.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd a távolságokat.

• Kényszerítő eszköznek használj tavacskákat, patakokat.

• Használj hosszabb gerelyt.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok összeállítása • Különböző gerelyek

• Tisztán látható jelzők a dobóterületen • Függőleges jelzők

5. Oktatási mOdell – kölyök GerelyHajítás 

Cél: teljes dobómozgás rövid nekifutásból.

javasolt feladat: 10, 15 , 20 méterenként megjelölt területen elhelyezett célpontokra 

hajtsunk végre dobásokat rövid nekifutásból (könnyű dobószerek: max 0,5 kg).

kezdők viselkedése: A kezdőknek gondot okoz összekapcsolni a nekifutást a do-

bással. Az oldalazó nekifutás kevésbé jól kivitelezett dobást tesz lehetővé, a dobás íve 

pontatlanabb lesz. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Szabályosan fuss neki!

• Az előkészítésnél maradj szemben a célponttal.

Fontos részletek:
• Megfelelő dobási ív.

• Súlypontod haladjon át a támaszláb felett, és kövesd a dobás irányát utánlépéssel.

• A dobás legyen magasan íves, a tested maradjon egyenesen.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a célpontok távolságát.

• Variáld a dobószereket.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok összeállítása • Különböző gerelyek

• Kijelölt terület • Függőleges jelzők
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felkészülés a térdelő
HelyzetBől véGreHajtOtt dOBásra

oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
Ez a dobógyakorlat – mint a dobószámok előkészítője – arra tanítja a gyerekeket, hogy 

hogyan lehet a csípőn keresztül erőt vinni a dobásba, illetve előkészíti a dobáshoz 

szükséges vállízületi lazaságot. 

a résztvevők BiztOnsáGa:
A sportolók puha talajra térdeljenek! (egy matracra, homokba vagy fűre). Válassz a 

résztvevő képességeinek megfelelő súlyú medicinlabdát (mindig a könnyebbet: 1 kg, 

1,5 kg).

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – dOBás térdelő HelyzetBől 

Cél: dobógyakorlatok – az álló helyzetet kivéve – mindenféle helyzetből.

javasolt feladat: Egy emelt eszközön ülve a felsőtestedet használva gyakorold a szer 

gyorsítását, döntően célba dobások formájában (könnyű dobóeszköz: maximum 1 kg).

kezdők viselkedése: Kezdők gyakran az elfordított testhelyzetből próbálnak több 

energiát mozgósítani a dobáshoz. Ez a mozdulat ilyenkor még a dobás pontosságának 

rovására megy.

 

gyakorlati útmutatás:
• Ülj stabilan és egyensúlyban.

• A dobószert erősen és határozottan fogd.

Fontos részletek:
• A törzsed végezzen hosszú és folyamatosan gyorsuló mozgást.

• Koordináld a törzsed és karod mozgását.

• Pontos dobásív.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a dobószereket.

• Variáld a dobási távolságot és annak ívét.

• Váltogasd a dobás kiindulási helyzetét (fej fölül, mellkas szintjétől, bal és jobb oldalról).

• Folytasd a gyakorlatokat játékosan, egyénileg vagy csoportosan.

biztonság: Felszerelés:
• Biztos „ülőkék”  • Ülő alkalmatosságok

• Csapatok összeállítása • Különböző dobószerek

• Biztonságos dobóeszközök  • Célpontok

• A pontosságot helyezzük előtérbe
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2. Oktatási mOdell – dOBás térdelő HelyzetBől 

Cél: a felsőtest használatának gyakorlása a dobómozgás során.

javasolt feladat: Egy lábon térdelve, a felső testedet használva gyakorold a szer gyor-

sítását, döntően célba dobások formájában (könnyű dobó eszköz: maximum 1 kg).

kezdők viselkedése: Kezdők gyakran egyensúlyukat veszítik a dobás során.

 

gyakorlati útmutatás:
• Maradj egyensúlyban!

• Fixáld a csípődet dobás közben.

Fontos részletek:
• A törzsed végezzen hosszú és folyamatosan gyorsuló mozgást.

• Koordináld a törzsed és karod mozgását.

• Pontos dobásív.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a dobószereket.

• Variáld a dobási távolságot és a dobások ívét.

• Változtasd a dobások kiindulási helyzetét (fej fölül, mellkas szintjétől, bal és jobb oldalról).

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Térdelő helyzethez szükséges puha talaj • Matracok, ha szükséges

• Csapatok összeállítása • Különböző dobószerek

• Biztonságos dobóeszközök • Célpontok

• A pontosságot helyezzük előtérbe

3. Oktatási mOdell – dOBás térdelő HelyzetBől 

Cél: az alsó végtagokkal történő erőkifejtés elsajátítása.

javasolt feladat: Ülésből, a térdek előre tolásával kell megindítani a lökőmozdulatot, 

majd teljes térdkinyúlással kilökni (maximum 2 kg).

kezdők viselkedése: A kezdők többnyire a kezükkel indítják a mozgást. A csípőjük 

többnyire betörik a test teljes kinyúlása helyett.

 

gyakorlati útmutatás:
• Először a lábaddal dolgozz, csak utána dobj.

• Súlypontod maradjon elöl.

Fontos részletek:
• Térdek mozduljanak előre, hogy a csípő megfelelő helyzetbe kerülhessen.

• Rugaszkodj el páros lábról.

• Koordináld a karod mozgását.

• Tartsd a csípőd feszesen a nagyobb erőkifejtés érdekében.

gyakorlat fejlesztése:
• Váltogasd a kiinduló ülőhelyzet magasságát.

• Variáld a dobószereket.

• Variáld a dobási stílusokat.

biztonság: Felszerelés:
• Megfelelő medicinlabda • Medicinlabda

• Csúszásmentes talaj • Ülőszerkezet

• Csapatok összeállítása 
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4. Oktatási mOdell – dOBás térdelő HelyzetBől 

Cél: különböző dobásfajták gyakorlása térdelő, illetve ülő helyzetből.

javasolt feladat: Térdelő helyzetből végeztessünk dobásokat különféle dobószerekkel. 

Lökéseket bal, illetve jobb válltól, melltől lökést, törzsforgatással indított dobásokat balról 

és jobbról. (Különböző súlyú dobószerekkel – a fiatal sportoló formájától és erejétől 

függően – de soha ne legyenek 1 kg-nál nehezebbek.)

kezdők viselkedése: A kezdők még nem képesek hatékony dobásokra, mivel nem 

használják ki combjuk és csípőjük erejét a dobás végrehajtása során.

 

gyakorlati útmutatás:
• Fixáld a csípődet dobás közben.

• Növel a gyorsítási szakaszt a törzsed elfordításával.

Fontos részletek:
• Dobás közben legyen feszes a törzsed.

• Kidobás után a súlypontod mozogjon előre.

• Próbálj mindig felfelé dobni.

gyakorlat fejlesztése:
• Váltogasd a dobóeszközöket (formájukat, súlyukat).

• Változtasd a dobóeszköz fogását.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Térdelő helyzethez szükséges puha talaj • Különböző dobószerek

• Biztonságos dobóeszközök • Egy célpont

5. Oktatási mOdell – dOBás térdelő HelyzetBől 

Cél: a dobás ívének gyakorlása térdelő, illetve ülő helyzetből végrehajtott 
dobásoknál.

javasolt feladat: Térdelő vagy ülő helyzetből végeztessünk dobásokat azonos vagy 

különböző eszközökkel, egyre növekvő távolságra elhelyezett célpontokra. Az elfordu-

lásból végzett dobásoknál a jobbkezes dobó üljön enyhén a célpont bal oldalának vo-

nalába. (Használj különböző dobóeszközöket, de mindig maximum 1 kg súlyig.)

kezdők viselkedése: Kezdő sportolók nem tudnak egy helyben maradni a dobások 

alatt (a törzsük különféle felesleges mozgást végez, a vállak hátra esnek stb.) A dobás 

pontos végrehajtása nehézséget okoz számukra.

 

gyakorlati útmutatás:
• Maradj feszes a dobások alatt.

• Nézz a célpont irányába.

• A dobás pillanatában a vállak és szemek nézzenek a célpont felé.

Fontos részletek:
• Végezd el a kijelölt feladatokat.

• Az eldobás pillanatában légy feszes, majd kövesd a dobásirányt.

• Ha elfordulásból dobsz, próbálj felfelé ívelő dobást végrehajtani.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a dobószert és annak fogását.

• Változtasd a távolságokat.

• Módosítsd a célpontok sorrendjét.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos dobóeszközök • Különböző dobószerek

• Csapatok összeállítása • Matracok és ülőeszközök

• A pontosságot helyezzük előtérbe • Célpontok a távolsággal szemben
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célba dobás
oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
Könnyű dobószer célpontra dobása. Az egyensúlyi helyzet megtartásának gyakorlása, 

valamint a dobás intenzitásának és irányának kontrollálása.

a résztvevők BiztOnsáGa:
A biztonságos dobószerválasztás, valamint a csoportok megfelelő szervezése és fel-

ügyelete a legnagyobb biztosítéka a balesetek elkerülésének.

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – CélBa dOBás

Cél: a dobások pontosságának és szabályosságának gyakorlása.

javasolt feladat: A feladat gyakorlásához és elsajátításához bármilyen jellegű célba 

dobás hasznos lehet. Variáljuk, többször ismételjük a gyakorlatokat a fejlődés érdekében. 

kezdők viselkedése: Kezdetben ügyetlenül végzik a feladatokat, aminek elsődleges oka 

a helytelen technikai kivitelezés és a mozgatórendszer koordinációjának hiányossága.

     

gyakorlati útmutatás:
• Dobj határozottan.

• Koncentrálj a végrehajtandó feladatra.

Fontos részletek:
• A dobások pontossága.

• A törzsed maradjon feszes az eldobás pillanatában.

gyakorlat fejlesztése:
• Különböző dobószerek.

• Magas, alacsony, közepes célpontok.

• Változatos dobóeszközök alkalmazása a dobóedzések alatt.

• A célpontok változtatása az dobóedzések alatt.

• Végezz dobásokat változó céltávolságra (növekvő, csökkenő, véletlenszerűen variált). 

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Különféle dobószerek

• Biztonságos dobóeszközök • Különböző célpontok
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2. Oktatási mOdell – CélBa dOBás

Cél: azon képesség fejlesztése, hogy változó eszközökkel változó célra dobá-
sokat, növekvő pontossággal legyen képes elvégezni. 

javasolt feladat: Különféle eszközökkel különféle célpontokra dobálás. Adjuk meg a 

lehetőségét, hogy a gyermek maga válassza ki a célpontot a dobóeszköz ismeretében.

 

kezdők viselkedése: Kezdetben ügyetlenül végzik a feladatokat, aminek elsődleges oka 

a helytelen technikai kivitelezés és a mozgatórendszer koordinációjának hiányossága. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Dobj határozottan.

• Koncentrálj az eredményességre.

• A dobóeszköznek megfelelő célpontot válassz.

Fontos részletek:
• A dobások pontos kivitelezése.

• A szer eldobása után kövesse a test a dobás irányát.

gyakorlat fejlesztése:
• Különböző dobószerek.

• Magas – alacsony – átlagos célpontok.

• Váltogasd a dobóeszközöket a dobóedzések alatt.

• Módosítsd a célpontokat a dobóedzések alatt.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Különféle dobószerek

• Biztonságos dobóeszközök • Különböző célpontok

3. Oktatási mOdell – CélBa dOBás

Cél: Hasonló dobószerek különféle célpontokra való eldobásának képesség-
fejlesztése.

javasolt feladat: Végeztessünk sorozatdobásokat hasonló dobószerekkel, előre meg-

határozott, különböző távolságra elhelyezett célpontokra (+–, –+, =+ stb.).

kezdők viselkedése: Kezdetben ügyetlenül végzik a feladatokat, aminek elsődleges oka 

a helytelen technikai kivitelezés és a mozgatórendszer koordinációjának hiányossága. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Kövesd a technikai utasításokat az eredményesség érdekében. 

• Dobj határozottan.

• Fókuszálj a megvalósítandó feladatra.

Fontos részletek:
• A dobómozgás pontos kivitelezése.

• Tested maradjon feszes az eldobás közben.

gyakorlat fejlesztése:
• Dobj változó távolságokra (növekvő, csökkenő 1-2-3, 3-2-1, 1-3-2 stb.).

• Játékos megközelítés.

biztonság:  Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Különféle dobószerek

• Biztonságos dobóeszközök • Különböző célpontok
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4. Oktatási mOdell – CélBa dOBás

Cél: a célzóképesség tökéletesítése korlátozott, stabil helyzetből.

javasolt feladat: Ülő vagy térdelő helyzetből végeztessünk dobásokat különböző dobó-

szerekkel (különböző formájú, súlyú, maximum 1 kg-os), különféle célpontokra.

kezdők viselkedése: Kezdetben ügyetlenül végzik a feladatokat, aminek elsődleges oka 

a helytelen technikai kivitelezés és a mozgatórendszer koordinációjának hiányossága. 

 

gyakorlati útmutatás:
• A mellkasod legyen feszes.

• Koncentrálj a feladatra.

Fontos részletek:
• A dobás kivitelezésének pontossága.

• A kidobás pillanatában a mellkas nézzen szembe a célponttal.

gyakorlat fejlesztése:
• Különböző dobószerek.

• Magas – alacsony – közepes célpontok.

• Variáld a dobóeszközöket a dobóedzések alatt.

• Módosítsd a célpontokat az dobóedzések alatt.

• Növekvő és csökkenő távolságokra egyaránt végezz dobásokat.

• Az elfordulásból végrehajtott dobásoknál a jobbkezes dobó helyezkedjen enyhén a 

célpont bal oldalának vonalába (balkezes dobónál fordítva).

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Különféle dobószerek

• Biztonságos dobóeszközök • Különböző célpontok

• Gát, szék, pad stb.

5. Oktatási mOdell – CélBa dOBás

Cél: mozgásból végrehajtott célba dobás képességének fejlesztése.

javasolt feladat: Végeztessünk sétából dobásokat. Dobjanak különböző dobószereket 

(különböző formájú, súlyú, maximum 1 kg) különféle célpontokra változó helyzetekből.

kezdők viselkedése: Kezdetben ügyetlenül végzik a feladatokat, aminek elsődleges oka 

a helytelen technikai kivitelezés és a mozgatórendszer koordinációjának hiányossága. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Törekedj stabil, egyensúlyi helyzetre a kidobás alatt.

• Koncentrálj a feladatra.

Fontos részletek:
• A dobómozgás pontossága.

• Egyensúlyi helyzet a kidobás alatt.

• A mellkas nézzen a célpont felé a kidobás pillanatában.

gyakorlat fejlesztése:
• Különböző dobószerek és dobási távolságok.

• Változtasd a dobóeszközöket a dobóedzések alatt.

• Az elfordulásból végrehajtott dobásoknál a jobbkezes dobó helyezkedjen enyhén a 

célpont bal oldalának vonalába (balkezes dobónál fordítva).

• Játékos megközelítés.

biztonság:  Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Különféle dobószerek

• Biztonságos dobóeszközök • Különböző célpontok
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 EDUCATIONAL CARDS - IAAF KIDS’ ATHLETICS 

  EDUCATIONAL CARDS - IAAF KIDS’ ATHLETICS 

How to prepare the progressive endurance race? 

Analysis of the situation: The proposed course emphasizes the speed control and the aerobic 
abilities of the participants. The event requires a saving strategy to be implemented at the 
beginning of the race. 

Instructions for the safety of the participant: no danger on the proposed course, exhaustive 
explanation before the event takes place. 

Figure

Opening gate: 5” according to the event planning 

NB: These educational cards are also valid for the 1000m Endurance Event for the 11/12 
years old, who will not have to follow any specific training programme. 

FElKészülés
a Változó iramú állóKépEsségi Futásra

oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
A javasolt gyakorlatok felkészítik a gyerekeket a sebesség érzékelésére és fejlesztik az 

aerob állóképességet. A feladatok megtanítanak az energiatakarékosság stratégiájára, 

arra, hogyan kell a táv elején takarékoskodni a sebesség megválasztásával.

a résztvevők BiztOnsáGa:
A feladat nem veszélyes, azonban alaposan el kell magyarázni az utasításokat a feladat 

megkezdése előtt.

 

Megjegyzés: Ezek az oktatómodellek ugyancsak alkalmazhatók a 11-12 évesek számára 

ajánlott 1000 méteres futáshoz, ezért nekik nincs szükségük speciális edzésprogramra.

1. Oktatási mOdell – váltOzó iramú állóképesséGi futás

Cél: a futósebesség megválasztásához szükséges képesség fejlesztése.

javasolt feladat: Végeztessünk viszonylag rövid távokon (50 m-től 200 m-ig) változó 

sebességű futásokat utasítás szerint. Az utasítások precíz végrehajtása: fuss gyorsab-

ban, lassabban.

kezdők viselkedése: A kezdők nehezen találják meg a megfelelő sebességet. Hajla-

mosak gyorsabban vagy lassabban futni. 

 

gyakorlati útmutatás:
• A levegőt egyenletesen, és ne kapkodva vedd!

• Maradj laza futás közben.

Fontos részletek:
• Kövesd az előre megadott sebességváltozásokat.

• Lépéshosszod maradjon egyenletes.

• Helyes futótechnika.

• Kontrollált légzés.

gyakorlat fejlesztése:
• Váltogasd a távot és az iramot.

• Egységnyi idő alatt fuss különböző távokat egy meghatározott pályán (például az 

atlétikapályán).

• Válassz különböző terepeket (dombokkal stb.).

• Játékos megközelítés.

biztonság:  Felszerelés:
• Pulzusmérés • Stopperórák

• Megfelelő iram és pihenőidő • Jelzők

• Mérőszalag

Kapunyitás: 5 másodperc múlva
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2. Oktatási mOdell – váltOzó iramú állóképesséGi futás

Cél: a sebességkülönbség érzékelése.

javasolt feladat: Futtassunk különböző távú szakaszokat, különböző sebességgel. 

Kezdetben egyszerűbb, ha egységnyi idő alatt inkább a táv hosszát változtatjuk. (pl. 

fussál 40 m-t 15 másodperc alatt, majd 30 m-t ugyancsak 15 másodperc alatt egy tég-

lalap alakú pályán.)

kezdők viselkedése: Kezdők nehezen fogják megtalálni a szükséges sebességet. 

Gyakran megállnak majd a zászlóknál, és várják az újrainditást. Ezek a ritmusváltások 

kimerítik a gyerekeket, és nagy energiaigénnyel járnak. 

 

gyakorlati útmutatás:
• A foglalkozások során fokozatosan növeld a futósebességet.

• Maradj laza futás közben.

Fontos részletek:
• Tartsd be a sebességváltoztatásra vonatkozó utasításokat.

• Könnyedén lélegezz.

• Próbálj meg energiatakarékosan futni.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld az iramot és a távokat.

• Végezz gyorsuló és lassuló iramú sorozatokat.

• Játékos megközelítés (Kísérletezés: milyen iramban, ritmusban fognak futni?)

biztonság:  Felszerelés:
• Biztonságos pálya  • Függőleges jelzések

• Megfelelő iram  • Stopperóra/síp

3. Oktatási mOdell – váltOzó iramú állóképesséGi futás

Cél: az aerob állóképesség fejlesztése.

javasolt feladat: A 6 perces teszt során elért sebességgel fuss változó távokat 1 és 3 

perc közötti időtartományban, állandó, vagy közel állandó sebességgel.

Mindig biztosítsunk pihenőt, legalább annyit, amennyi ideig az előző táv lefutása tartott, 

esetleg másfélszer annyit a biztonság kedvéért. 

kezdők viselkedése: A kezdők nehezen találják azt a futósebességet, ami eltér a saját 

megszokott tempójuktól. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Egyenletesen lélegezz.

• Szabályozott, de laza futást csinálj.

Fontos részletek:
• Tartsd be a sebességváltoztatásra vonatkozó utasításokat.

• Tartsd meg a helyes futótechnikát.

• Az ismétlést a szükséges minimális pihenő betartása után kezdd (könnyű légzés).

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a sorozatokat.

• Mérd a pulzusodat a pihenőidőben.

• Módosítsd a pályákat, futóterületet.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Megfelelő iram és pihenőidő • Jelzők, mérőszalag

• Pulzusmérés • Stopperórák
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4. Oktatási mOdell – váltOzó iramú állóképesséGi futás

Cél: ritmus és iram megválasztása különböző felszínű pályákon és távolsá-
gokon.

javasolt feladat: Futtassuk különböző pályákon (dombok, emelkedők, lejtők stb.) a 

gyerekeket, ahol a változó körülmények közepette kell megtalálniuk a meghatározott 

ritmust (gyorsabb, lassabb stb.).

kezdők viselkedése: Különböző felszínű pályákon nehezebben fogják kontrollálni 

sebességüket, a futás iramát (gyorsabban/lassabban). Reakciójuk gyakran túl extrém 

formát ölt (túlságosan lelassulnak vagy felgyorsulnak).

 

gyakorlati útmutatás:
• Érezd a másik futó ritmusát.

• Figyelj a be- és kilégzésre.

• Fuss természetesen a különböző felszíneken.

Fontos részletek:
• Kövesd az előre megadott utasítást, az iram gyorsaságát.

• Könnyű légzés.

• Egyenletes ritmus a hasonló pályaszakaszokon.

gyakorlat fejlesztése:
• Váltogasd a pályákat.

• Játékos megközelítés (váltó stb.)

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos pálya • Függőleges jelzők

• Megfelelő táv választás • Stopperóra, elválasztó szalag, kötél 

5. Oktatási mOdell – váltOzó iramú állóképesséGi futás

Cél: a kitartó futás gyakorlása és tökéletesítése.

javasolt feladat: Versenyek alkalmával állítsuk változó követelmények elé a gyerekeket.

kezdők viselkedése: Kezdők nehezen fogják megválasztani a helyes ritmusú futást. 

Gyakran túl korán érkeznek meg egy-egy kapuhoz, ezáltal rosszabb eredményeket érnek 

majd el.

 

gyakorlati útmutatás:
• Fuss természetesen, így energiát spórolsz.

• Szabályosan lélegezz.

• Kövesd a programban leírtakat (gyorsabb, sokkal gyorsabb stb.).

Fontos részletek:
• Igazítsd a ritmusodat a kapukhoz és az előre megadott ritmushoz.

• Könnyű légzés.

• Szabályos légzés.

gyakorlat fejlesztése:
• Különféle programok.

• Játékos megközelítés.

biztonság:  Felszerelés:
• Biztonságos pálya • Függőleges jelzők

• Megfelelő futóprogram • Stopperóra, elválasztó szalag, kötél 
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sprint/gát/szlalom VáltóVErsEny
oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
Ehhez a sprintszámhoz szükséges:

• A síkfutás és a szlalom/gátfutás mozdulatainak összehangolása.

• A mindkét lábbal történő gátvétel tökéletesítése.

• A gátak közötti futás gyakorlása.

a résztvevők BiztOnsáGa:
A biztonságos gátak és lágy talaj kiküszöböli a felmerülő problémák és veszélyforrások 

nagy részét. A folyamatos edzés és gyakorlás ugyancsak kulcsszerepet tölt be a feladat 

biztonsága érdekében. 

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – sprint/Gát/szlalOm váltóverseny

Cél: a gátvétel gyakorlása.

javasolt feladat: Alacsony akadályokat átlépkedve halad a gyermek rézsútos irányú 

pályán úgy, hogy lehetőség szerint páros számú lépést tegyen az akadályok között, 

annak érdekében, hogy mindkét lábbal gyakoroljon. 

kezdők viselkedése: Kezdők általában messzire előre nyújtják a lendítő lábukat. A gát 

utáni talajfogásnál a biztonságra törekszenek (páros lábra történik).

gyakorlati útmutatás:
• Mozogj természetesen.

• Ne egyensúlyozz a karjaiddal!

Fontos részletek:
• Kapcsold össze a futást és a gátvételt.

• Mindkét oldalra gyakorolj!

• A gátközi, szabad futás helyes technikája (sprintmozgáshoz hasonló).

• Gátvétel után azonnali futás.

gyakorlat fejlesztése:
• Végeztessünk kétlépéses gátfutást mindkét lábbal.

• Egyenes testtartással csináld a gyakorlatokat.

• Egyaránt gyakorold a magasra (gátakkal) és a távolságra ugrást (víz).

• Alkalmazzunk változó gáttávolságokat (növekvő, csökkenő, véletlenszerűen elhelyezett).

• Találjunk ki egyéni és csoportos játékokat.

biztonság:  Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Függőleges jelzők

• Biztonságos jelzők • Vízszintes jelzők

• Csapatok összeállítása
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2. Oktatási mOdell – sprint/Gát/szlalOm váltóverseny

Cél: a szlalomfutás technikájának tökéletesítése.

javasolt feladat: Szlalomfutás különböző pályákon, különféle helyekre elhelyezett bó-

jákat megkerülve (a kanyarok íve változó vagy azonos). 

kezdők viselkedése: Futás közben balra-jobbra nézegetnek. Gyakran lelassítanak 

szlalomozás közben. (Keresik a stabil kétlábtámaszos helyzeteket.)

gyakorlati útmutatás:
• Nézz a futás irányába!

• Egyenletes iramban fuss.

Fontos részletek:
• Tartsd meg a futósebességedet és nézz előre.

• Próbálgasd a tested különböző dőlésszögeit, mindkét irányba.

• A karodat ne egyensúlyozásra használd, a futást segítse!

gyakorlat fejlesztése:
• Szimmetrikus szlalomfutás gyakorlása.

• Gyakorold a szlalomfutást jobbról, illetve balról megkerülve a bójákat.

• Ellipszis, nyolcaskörök, illetve körbefutás.

• Gyakorold az oldalazó futást (balra, jobbra, esetleg hátrafutás).

• Játékos megközelítés.

biztonság:  Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Függőleges jelzők

• Biztonságos jelzők 

3. Oktatási mOdell – sprint/Gát/szlalOm váltóverseny

Cél: váltás gyakorlása.

javasolt feladat: Váltások gyakorlása különféle eszközökkel, helyben és mozgás közben.

kezdők viselkedése: A kezdők többnyire mereven nézik a váltóbotot a váltás sikere 

érdekében, illetve gyakran lelassítanak (vagy megállnak) a váltás közben. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Tudd, hogy melyik kezedbe kapod a botot.

• Jelezd a társnak a váltást.

Fontos részletek:
• Ne ejtsétek el a váltóbotot.

• Ne veszíts a sebességedből a váltás alatt.

• A váltás tökéletesítése (váltóbot átadása, átvétele) mindkét kézzel.

• Felesleges kézmozdulatok minimálisra csökkentése a váltás közben.

gyakorlat fejlesztése:
• Váltogasd a váltóeszközt (kicsi, nagy, hosszú, kerek stb.)

• Először a hozóember lendületének fokozása, majd a fogadóé, később mindkettőé.

• Átadás, átvétel gyakorlása mindkét kézzel.

• Játékos megközelítés (különböző váltóversenyek).

biztonság:  Felszerelés:
• Csapatok összeállítása • Különféle váltóbotok

• Biztonságos váltóbotok • Függőleges jelzők
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4. Oktatási mOdell – sprint/Gát/szlalOm váltóverseny

Cél: Hegyes szögben történő gátvétel gyakorlása bal, illetve jobb lábbal egy-
aránt.

javasolt feladat: A futás irányával párhuzamosan elhelyezett gátak felett háromlépé-

ses ritmusfutás. 

kezdők viselkedése: A kezdők az elején ugyanarról a lábról fognak majd ráugrani 

a gátakra. A gátvétel utáni folyamatos futást nehezen oldják meg. Elsodródnak, távol 

kerülnek a futás irányától. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Amilyen közel csak tudsz, úgy ugorj a futás irányába. 

• Gátvétel után azonnal fuss!

Fontos részletek:
• Gátvétel mindkét rálépő lábbal.

• Tartsd meg a futósebességedet!

• Egy stopperóra.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd a gátak magasságát.

• Váltogasd a gátközöket (egészen 5 lépésig).

• Mérd az időt.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos gátak • Gátak

• Csapatok összeállítása • Függőleges jelzők

• Megfelelő hely a gyakorlathoz • Stopperórák

5. Oktatási mOdell – sprint/Gát/szlalOm váltóverseny

Cél: a versenygyakorlat tökéletesítése.

javasolt feladat: Az iAAF kölyökAtlétikA versenyszáma.

kezdők viselkedése: Kezdők nehezen tudják majd eldönteni, hogy melyik lábról 

ugorjanak. A jelzőoszlopok vagy -zászlók tovább neheziti a dolgukat, mert zavarja az 

akadályokra fordított koncentrációjukat.

 

gyakorlati útmutatás:
• Tartsd be a feladat végrehajtásához kapott utasításokat.

• Amennyire csak tudod, tartsd a futás irányát.

Fontos részletek:
• A kijelölt gyakorlat pontos végrehajtása.

• Folyamatos futósebesség.

• Az egyensúlyi helyzet megtartása az egész feladat alatt.

gyakorlat fejlesztése:
• Mindkét oldalra végeztessük a feladatot.

• Váltóversenyek, páros versenyek stb.

biztonság:  Felszerelés:
• Jól felépített pálya • Gátak

• Csapatok összeállítása • Függőleges jelzők

• Stopperóra
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rúdugrás
oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
A gyakorlás során komoly figyelmet kell fordítanunk a rúd fogására és hordására, a rúd-

dal való elrugaszkodásra, hogy az ugrásnak megfelelő ívet tudjunk biztosítani. 

a résztvevők BiztOnsáGa:
Versenyhelyzetben a biztonság alapfeltételei a megfelelő gyakorlottság az ugrások te-

rén, a leérkezéshez puha talaj, valamint egy megfelelő és biztonságos rúd.

 

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – rúduGrás

Cél: a rúdon függés és leérkezés gyakorlása.

javasolt feladat: Stabil, emelt szerkezetről végeztessünk átlendülést a rúddal úgy, 

hogy páros lábra érkezzenek a gyerekek.

kezdők viselkedése: Kezdők többnyire még nem tudják kihasználni a rúd segítségét; 

az ugrás közben nem tolják előre a rudat, és gyakran elengedik a gyakorlat közben. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Ne engedd el a rudat!

• Told a rudat előre!

• Puha, óvatos leérkezés.

Fontos részletek:
• Az ugrás irányába történő, stabil, páros lábra leérkezés.

• Ugorj el, és told a rudat előre.

• Ne engedd el a rudat.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd az elugróhely magasságát (a képességeknek megfelelő legyen).

• Módosítsd a leérkezőhelyet.

• Kismértékben változtasd a rúd fogási magasságát.

• Öltsön minden feladat játékos formát.

biztonság: Felszerelés:
• Puha leérkezőhely • Rövid rúd

• Megfelelő magasságú elugróhely • Stabil elugróhely
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2. Oktatási mOdell – rúduGrás

Cél: a rúddal történő elrugaszkodás gyakorlása.

javasolt feladat: Végeztessünk átlendüléseket talajról, emelt leérkezőhelyre érkezéssel.

kezdők viselkedése: Kezdők gyakran nem használják ki a rúd segítségét, amikor 

felugranak a leérkezőhelyre. Hajlamosak anélkül felugrani a szivacsra, hogy a rúddal 

átlendülnének.

 

gyakorlati útmutatás:
• Ne engedd el a rudat!

• Told a rudat előre.

• Emeld fel lábaidat, hogy az emelvényre érkezz.

Fontos részletek:
• Az ugrás irányába történő, stabil, páros lábra leérkezés.

• Ugorj fel, és told a rudat előre!

• Ne engedd el a rudat!

gyakorlat fejlesztése:
• Emeld a leérkezőhely magasságát.

• Módosítsd a leérkezés helyét az emelvényen.

• Váltogasd a felfelé és lefelé ugrásokat. 

• Játékos megközelítés. 

biztonság: Felszerelés:
• Stabil és megfelelő emelvény • Megfelelő elugrómagasság

• Rövid rúd • Megfelelő rúd

3. Oktatási mOdell – rúduGrás

Cél: rúd hordása és a rúddal történő elugrás gyakorlása.

javasolt feladat: Tartsd a rudat a fogókezeidet a homlokod előtt, és sétálj a rúddal 

úgy, hogy a rúd vége éppen a talaj fölött legyen. Tetszőleges lépésenként nyújtsd ki a 

könyöködet a fejed fölé, és engedd le a rúd végét a talajra, rugaszkodj el, és lendülj a 

rúd elé. Ezt ismételgesd séta közben.

kezdők viselkedése: A kezdők nem lógnak rá a rúdra és tolják azt előre. Hajlamosak 

belecsimpaszkodni és valamelyik irányba, koordinálatlan mozgással eltolni a rudat a 

tengelyétől.

   

gyakorlati útmutatás:
• Maradj egyensúlyban.

• Puha, óvatos leérkezés. 

• Ne engedd el a rudat!

Fontos részletek:
• Leérkezés után kezdj el újra sétálni.

• Ugorj el és lógj rá a rúdra.

• Végezd a gyakorlatot többször egymás után, séta közben.

gyakorlat fejlesztése:
• Gyakorold mindkét oldalon.

• Lépj nagyokat a rúddal. 

• Végezd a gyakorlatot könnyű futással.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Puha és csúszásmentes talaj • Megfelelő rúd
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4. Oktatási mOdell – rúduGrás

Cél: a rúddal végzett nekifutás gyakorlása. 

javasolt feladat: Csípő mellett tartott rúddal végezz nekifutásokat.

kezdők viselkedése: A kezdők nehezen egyeztetik össze a rúd vitelét a futó mozgás-

sal. A rúd ide-oda mozog a nekifutás közben. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Fuss lazán tartott vállakkal.

• Tartsd a rudat a futás irányába.

Fontos részletek:
• Rudat tartsd stabilan a futás irányába.

• Szabályos futómozgás.

gyakorlat fejlesztése:
• Gyakorold a feladatot olyan sokszor, ahányszor csak tudod.

• Növeld a futósebességet.

• Játékos megközelítés. 

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Rudak

• Megfelelő rudak • Függőleges jelzők

• Vízszintes jelzők

5. Oktatási mOdell – rúduGrás

Cél: a fellendülés gyakorlása.

javasolt feladat: A résztvevő feladata, hogy kötélen függeszkedve lábait a feje fölé 

emelje. 

kezdők viselkedése: Kezdők nehezen hajtják majd végre a feladatot, hiszen izom-

zatuk még gyenge, nem érzik magukat biztonságban a szokatlan helyzetből adódóan. 

(Lábaikat nem tudják a kötél tengelyében tartani.)

 

gyakorlati útmutatás:
• A testedhez közel emeld meg lábaidat.

• Lábfejeddel kulcsold át a kötelet, amilyen magasan csak tudod.

• A kezeiddel soha ne válts fogást.

Fontos részletek:
• Zsugorhelyzetből magasra nyújtsd ki a térdeidet.

• Minél szűkebben gurulsz hátra, annál kevésbé leng a kötél.

gyakorlat fejlesztése:
• Hintázz a kötéllel, amikor már átkulcsoltad a kötelet.

• Játssz a kötélen.

biztonság: Felszerelés:
• Győződj meg a gyermek képességeiről • Egy kötél

• Puha talaj, matrac • Matracok
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dobás Forgó mozgásból
oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
Elfordulásból dobj el egy könnyű dobószert meghatározott irányba. A feladathoz szük-

séges:

• Az elfordulásos dobás gyakorlása (tengely, sugár, lépések).

• Egyensúlyi helyzet tökéletesítése.

a résztvevők BiztOnsáGa:
A forgódobás nagy veszélyekkel járhat. A biztonságos dobószer megválasztása, a do-

bóterület elrendezése (jelzők, célpontok), csoportok szervezése (balkezesek bal oldal-

ra, elegendő hely a dobásokhoz), a dobások pontos időzítése, a sorozatok betartása 

(dobás, szer felvétele) elegendő kell, hogy legyen a legtöbb veszélyforrás kiküszöbölé-

séhez.

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – dOBás fOrGó mOzGásBól

Cél: az elfordulásos dobás gyakorlása.

javasolt feladat: Gyakoroljunk könnyű, max. 1 kg súlyú szerrel úgy, hogy a felsőtest 

elforgatásával dobunk célba.

kezdők viselkedése: Kezdők úgy csinálják a forgódobást, hogy a dobókézzel ellen-

tétes vállat hátrahúzzák, és elhúzzák a dobószert a másik oldalra. Jobbkezes dobók 

törzse balra fog mozogni.

 

gyakorlati útmutatás:
• Maradj a célponttal szemben.

• Nézd a célpontot.

• Tartsd a dobószert testedtől távol dobás közben.

Fontos részletek:
• Dobj helyes irányba  (a dobás irányába), a dobószert egyenesen engedd el.

• A másik kar (nem a dobó) ne essen a törzs mellé.

• A dobókézzel ellentétes oldal ne mozogjon hátrafelé.

• Kidobás után maradj egyensúlyi helyzetben.

gyakorlat fejlesztése:
• Rakd a célpontot távolabb.

• Gyakorolj változó céltávolságra.

• Dobj különböző dobószerekkel.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos dobószerek kiválasztása • Különféle dobószerek

• Csapatok alapos és körültekintő megszervezése • Tisztán látható célpont
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2. Oktatási mOdell – dOBás fOrGó mOzGásBól

Cél: forgódobás előre mozgásból.

javasolt feladat: Gyakorold a forgást. Használj könnyű dobószereket (úgy, mint az 

első gyakorlatban). Csúsztasd mindkét lábfejedet az ideális dobóíven. Tekinteted kö-

vesse az elfordulást, majd nézz a célra.

kezdők viselkedése: Kezdők általában előrebillentik a vállukat a dobás közben, mi-

közben a csípőjük helyes tartásáról megfeledkeznek.

 

 

gyakorlati útmutatás:
• Az arcod kövesse a dobást, kidobáskor nézz a célpontra.

• az erővel szemben a pontosság legyen előtérben.

• Légy körültekintő a dobótársaiddal szemben.

Fontos részletek:
• Dobj dobási irányba /Mozogj a dobás irányába.

• A Másik kar (nem a dobó) ne essen a törzs mellé.

• A dobókézzel ellentétes oldal ne mozogjon hátra.

• A lábak aktív forgatómozgása segítse a dobást.

gyakorlat fejlesztése:
• Rakd a célpontot távolabb.

• Gyakorolj változó távolságra helyezett célpontra.

• Dobj különböző dobószerekkel.

• Játékos megközelítés.

• Fokozd az elfordulást addig, hogy hátad mutasson a dobás irányába.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos dobószerek kiválasztása • Különféle dobószerek

• Csapatok alapos és körültekintő megszervezése • Tisztán látható célpont

3. Oktatási mOdell – dOBás fOrGó mOzGásBól

Cél: a támasz felfedezése a dobás közben.

javasolt feladat: Forgómozgás gyakorlása séta közben. Egyenes vonalon haladva, 

járás közben végezzünk 360 fokos fordulatokat 4 ill. 2 lépés alatt: Egyik lábfej forgatása: 

45°, 90° egészen 180°-ig.

kezdők viselkedése: Kezdők nehezen helyezik a testsúlyukat a sarkukra vagy a láb-

ujjhegyükre. Amikor sarkukra helyezik a testsúlyt, a csípőjüket hátra húzzák. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Aktiváld lábaid mozgását.

• Ne nézd a lábfejedet!

Fontos részletek:
• Maradj egyensúlyban.

• Legyen feszes az a lábad amelyiken fordulsz. 

• Egyenes vonalon haladj előre.

gyakorlat fejlesztése:
• Végezd a gyakorlatot nyújtott és hajlított térddel egyaránt.

• Forogj balra és jobbra egyaránt.

• A forgó lépegetések végén dobd ki a szert.

• Játékos megközelítés.

biztonság:  Felszerelés:
• Forgáshoz alkalmas talaj • Jelzők

• Egyenetlenségektől mentes, sima talajfelület • Kréta, felfestés (egyenes)
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4. Oktatási mOdell – dOBás fOrGó mOzGásBól

Cél: a szer gyorsítása elfordulással.

javasolt feladat: A dobási iránynak háttal álljunk fel, végezzünk váll fölötti dobást 

nyújtott könyökkel, hátrafelé.Felváltva dobjunk jobb és bal váll fölött. A teljes test vegyen 

részt a dobásban (maximum 2 kg-os medicinlabdával).

kezdők viselkedése: Kezdők gyakran háttal dobják el a dobószert. Gyakran hátra 

dőlnek a dobás közben.

 

gyakorlati útmutatás:
• A lábaiddal indítsd el a dobást.

• Bal és jobb váll fölött egyaránt dobj.

Fontos részletek:
• Légy egyensúlyban a kidobás alatt.

• Test balra nézzen, amikor a dobószert bal váll fölött dobod (és fordítva).

• Karok felfelé, rézsútosan nyúljanak ki a dobás pillanatában.

gyakorlat fejlesztése:
• Váltogasd a dobószert (súly, alak).

• Változtasd a kijelölt távolságokat.

• Dobj mindkét oldalról.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Különböző dobószerek

• A dobás irányát tartsd szem előtt • Függőleges jelzők

5. Oktatási mOdell – dOBás fOrGó mOzGásBól

Cél: sétából történő forgódobás pontosságának tökéletesítése.

javasolt feladat: Célba dobás, séta közben végzett forgó mozgásból. Jobbkezes 

dobó esetén: Bal-Jobb-Bal lépéskombinációval. Maximum 1 kg súlyú dobóeszközzel. 

kezdők viselkedése: A sétálás bizonytalan mozdulatsort idéz elő, és gyakori, hogy a 

dobószer a dobó teste elé kerül a gyorsítási szakaszban.

 

gyakorlati útmutatás:
• Amikor az utolsó lépésnél a bal láb talajt ér, a dobószer legyen hátul, a test mögött.

• Számold magadban a lépés ritmusát: hosszú Bal, gyors Jobb, gyors Bal.

• Ameddig csak lehet, nézd a célpontot, a dobás pillanatában szemed szegeződjön a 

célpontra.

Fontos részletek:
• Sikeres dobások.

• Egyensúlyi helyzet a kidobás pillanatában.

• A dobás pillanatában maradj a célponttal szemben.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a dobószereket.

• Módosítsd a távolságokat.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Dobószerek

• Alaposan kijelölt dobóterület • Függőleges jelzések

• Célpontok



94

könyv címe

kölyökatlétika
logo

95

könyv címe

mEdicinlabda dobás hátraFElé
oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
Ez a feladat a kéz–láb koordinációjának problémáját veti fel. Stabil, páros lábtámaszos 

helyzetből kell a dobást végrehajtani. A súlypont hátra helyezése elengedhetetlen a 

feladat végrehajtásához. 

a résztvevők BiztOnsáGa:
A labda súlyát a gyerek képességei szerint válasszuk meg. A fejet tartsuk egyenesen. 

A lehetséges hátraesés érdekében puha talajon végezzük a gyakorlatot (fű, matrac, 

homok).

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – mediCinlaBda dOBás Hátrafelé

Cél: a dobásoz szükséges koordináció fejlesztése.

javasolt feladat: Végeztessünk különböző medicinlabdákkal függőleges felfelé dobá-

sokat úgy, hogy a egész test vegyen részt a labda gyorsításában (lábak, törzs, karok). 

kezdők viselkedése: Kezdők többnyire csak karral dobnak, lábukat nem használják 

a dobás alatt. Hajlamosak sarkukat is a talajon tartani a dobás alatt. Dobásaik többnyire 

nem pontosak. Eltérnek a függőlegestől, mert a törzs és karmunka dominál, ezáltal el-

húzzák a dobást hátrafelé.

   

 

gyakorlati útmutatás:
• Tekinteteddel kövesd a labdát a kidobás után

(megvan a veszélye, hogy a medicinlabda eltalál).

• Használd az egész testedet. 

Fontos részletek:
• Függőleges dobás kivitelezése

• Használd az egész testedet (a bokádat is).

• Kidobáskor az egész test legyen függőleges helyzetben.

• Fej legyen normál helyzetben (a tekintet nézzen előre) a dobás során.

gyakorlat fejlesztése:
• Váltogasd a dobás magasságát.

• Váltogasd a dobószereket.

• Kapd el a dobószert leeséskor.

• Végezz egykezes dobásokat is.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése (helykihasználás) • Medicinlabdák

• Megfelelő medicinlabdák • Vízszintes jelzők
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2. Oktatási mOdell – mediCinlaBda dOBás Hátrafelé

Cél: a hátradőlés és -esés technikájának elsajátítása.

javasolt feladat: Végeztessünk sokfajta feladatot a gyerekekkel, amikor azt gyakorol-

hatják, hogyan kell az egyensúlyi helyzetből hátra felé kimozdulni.

kezdők viselkedése: Kezdők többnyire a csípőjüket tolják hátra, a fejüket leszegik a dő-

léskor. Így keresik a biztonságérzetet, ezáltal azonban elkerülik a hatékony testhelyzetet.

  

gyakorlati útmutatás:
• Győződj meg róla, hogy amire esel, az biztonságos.

• Egyenes testtel való dőlés végrehajtása.

Fontos részletek:
• Ne félj a hátradőléstől.

• Egyenes törzzsel dőlj hátra.

• A fej maradjon természetes helyzetben.

gyakorlat fejlesztése:
• Végezzünk számos játékos gyakorlatot a hátradőlés szoktatásához.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos érkezési terület • Szükség esetén matracok

• Csapatok szervezése (elegendő hely)

3. Oktatási mOdell – mediCinlaBda dOBás Hátrafelé

Cél: lendületszerzésből végrehajtott hátrafelé dobás.

javasolt feladat: Hátrafelé történő lépegetésből/futásból végeztessünk dobást.

kezdők viselkedése: Kezdők a csípőjüket tolják hátra, nem az egész testük dől bele a 

dobásba. A lendületszerzés után megállnak, hogy egyensúlyt szerezzenek, majd helyből 

dobják el a labdát.

 

gyakorlati útmutatás:
• Győződj meg arról, hogy a hátsó terület biztonságos.

• A lendületszerzés és a kidobás legyen folyamatos.

• Fordulj meg, és nézd a dobószer földre érkezését.

Fontos részletek:
• A lendületszerzés és kidobás legyen folyamatos (aktív talajfogás).

• A célterületet egyértelműen jelöljük meg.

• A test legyen egyenes és feszes az eldobás pillanatában.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a dobószereket és a megkövetelt dobási távolságot.

• Váltogasd a lendületszerzés módjait.

• Játékos megközelítés.

biztonság:  Felszerelés:
• Biztonságos nekifutórész • Medicinlabdák

• Megfelelő medicinlabdák • Jelzők, célpontok és keresztlécek
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4. Oktatási mOdell – mediCinlaBda dOBás Hátrafelé

Cél: medicinlabda dobás előre. 

javasolt feladat: Végeztessünk kétkezes medicinlabda dobást páros lábról. 

kezdők viselkedése: Kezdők többnyire egy bizonytalan páros lábas helyzetben ma-

radnak, nem használják a lábukat a kidobáshoz. Csípőjüket hátra húzzák és a kidobást 

csak a karjukkal végzik.

 

gyakorlati útmutatás:
• Dőlj előre a dobás közben.

• Használd az egész testedet.

Fontos részletek:
• A kidobás közben a bokától kezdődően az egész test nyúljon ki.

• Különböző ívű dobásokat végeztessünk.

• Dőlj bele előre a dobásba.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd a dobószert (súly, alak).

• Páros lábas beszökkenéssel szerezhetünk lendületet.

• Váltogasd a dobás ívét (magas/alacsony, távoli/közeli).

biztonság:  Felszerelés:
• Megfelelő medicinlabdák • Medicinlabdák

• Csúszásmentes talaj

• Csapatok szervezése

5. Oktatási mOdell – mediCinlaBda dOBás Hátrafelé

Cél: egyensúlyérzék fejlesztése hátrafelé dobás során.

javasolt feladat: Végeztessünk hátrafelé dobást úgy, hogy a lábak/lábfejek párhuza-

mosak legyenek. Végezhetjük ugyan ezt egyláb-támaszos helyzetből is. (A dobószer 

maximum 2 kg).

kezdők viselkedése: A kezdők nehezen fogják megtalálni az egyensúlyt ebben a 

helyzetben, és az egyláb-- támaszos helyzetben a láberejük hiánya tovább nehezíti a 

dolgukat.

 

gyakorlati útmutatás:
• Törekedj az egyensúlyi helyzetre.

• Tested nyúljon ki teljesen.

• Dőlj a dobás irányába.

Fontos részletek:
• Különböző ívű dobásokat gyakoroltassunk.

• A dobás hatékonysága.

gyakorlat fejlesztése:
• Dobjunk lendületből (sétából).

• Variáld a dobószereket.

• Változtasd a dobások ívét.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Medicinlabdák

• Megfelelő medicinlabdák
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FElKészülés
a sprint/gát VErsEnyszámra
KörbEFutásos módszErrEl

oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
Ez a váltóverseny egy olyan sprintszám, ahol a gátak nagyon távol vannak egymástól. 

Ismét felmerül a hozó és kapó ember sebességének összehangolása és a váltás ké-

pessége. Ezt az feladatsort felhasználhatod edzésképpen a körbefutásos sprintváltó 

esetében is. 

a résztvevők BiztOnsáGa:
A talaj legyen csúszásmentes. A váltóhelyek legyenek jól megszervezve és az eszközök 

legyenek biztonságosak.

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – körBefutásOs sprint/Gát

Cél: véletlenszerű távolságra elhelyezett gátak feletti futás.

javasolt feladat: Rövid táv teljesítése véletlenszerűen (3 métertől 15 méterig) elhelyezett 

gátak felett.

kezdők viselkedése: Kezdők a futás ritmusát a különböző gáttávolságokhoz mérten 

választják meg, és gyakran jelentősen lelassítanak a gátak előtt. Sebességükből tovább 

veszítenek, amikor – biztonságot keresve – páros lábra érkeznek a gátvétel után.

 

gyakorlati útmutatás:
• Fuss át a gátak felett.

• Módosítsd és igazítsd lépéseidet a távolsághoz.

Fontos részletek:
• Törekedjünk arra, hogy a gátak előtt ne legyen lassulás.

• Ne veszítsd el az egyensúlyodat.

• Gátvétel után folyamatos futás legyen.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd a gátmagasságokat.

• Változtasd a gátközöket 3–15m között.

• Variáld a futósebességet.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Különféle gátak

• Biztonságos gátak • Függőleges jelzők

• Megfelelő gátmagasságok
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2. Oktatási mOdell – körBefutásOs sprint/Gát 

Cél: a kanyarból egyenesbe történő futás koordinációjának fejlesztése meg-
határozott távolságon belül.

javasolt feladat: Változó sugarú kanyarokkal fuss rövid sprinteket. Lendületesen fuss 

bele a kanyarba és törekedj a kanyarból való gyors kifutásra az első gátig. Mind a kanyar 

íve, mind a gát távolsága legyen véletlenszerűen változó távolságra meghatározva.

kezdők viselkedése: Kezdők többnyire csak a gát előtti utolsó 3-4 lépés alatt tudják lé-

péseiket a gáttávolsághoz igazítani. Ez a lépésszerkezet-változtatás sebességük elveszté-

séhez vezet. Felhasználhatsz két vagy három kaput is, hogy a kanyar ívét megváltoztasd.

gyakorlati útmutatás:
• Amint kijössz a kanyarból, fordulj az első gát irányába.

• Fuss változó ívű kanyarokat más-más íven a különböző kapukat felhasználva.

• Gátvétel után aktív kifutást végezz.

Fontos részletek:
• A gátak előtt ne csökkenjen a sebesség.

• Őrizd meg az egyensúlyi helyzetet.

• Gátvétel utáni futás folyamatossága.

• Kiadós mennyiségű gyakorlás ugyanazon a távon és íven.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd a gátmagasságokat.

• Módosítsd a kanyar és első gát közti távolságot.

• Módosítsd a futósebességedet.

• Játékos megközelítés.

biztonság:  Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Különféle gátak

• Biztonságos gátak • Függőleges jelzők

• Megfelelő gátmagasságok

3. Oktatási mOdell – körBefutásOs sprint/Gát 

Cél: a gátvétel technikájának tökéletesítése bal és jobb lábbal egyaránt.

javasolt feladat: Különböző távolságra elhelyezett gátak között fussunk négy-, öt, és 

hatlépéses ritmusokat.

kezdők viselkedése: Kezdők páros számú lépésekkel fognak ráfutni a gátakra, annak 

érdekében, hogy azonos rálépő lábat használjanak. Páros és páratlan lépésszám válto-

gatása nehéz feladat marad a kezdők számára. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Őrizd meg a futósebességed gátak között.

• Igazítsd lépéseidet a gátak közötti adott távolsághoz.

Fontos részletek:
• A gátak előtt ne csökkenjen a sebesség.

• Őrizd meg az egyensúlyi helyzetet.

• Gátvétel utáni futás folyamatossága.

• Kiadós mennyiségű gyakorlás egyazon távolságon, meghatározott lépésszámmal.

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a gátmagasságokat.

• Módosítsd a gáttávolságokat úgy, hogy három, négy vagy öt lépés legyen a gátak 

között.

• Módosítsd a futósebességedet.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Különféle gátak

• Biztonságos gátak • Függőleges jelzők

• Megfelelő gátmagasság és gáttávolságok
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4. Oktatási mOdell – körBefutásOs sprint/Gát

Cél: váltóbot átvételének gyakorlása.

javasolt feladat: Csípőmagasságban elhelyezett eszköz futás közben történő elvétele 

(teniszlabda, könnyű karika, váltóbot stb.).

kezdők viselkedése: A kezdőknek nehézséget okoz a futómozgás közben karjukkal 

más mozdulatot végezni. A kar a futómozgásukat követi, és nem képesek eltérő, pontos 

mozdulatokra futás közben.

 

Gyakorlati útmutató:
• Tested maradjon ellazult állapotban.

• Fejedet ne forgasd a cél felé.

Fontos részletek:
• Felvétel és elengedés pontosan és rendszeresen.

• A futómozgás ne változzon meg (csak a botot tartó kéz mozgása legyen más).

• Sebességvesztés nélküli gyakorlatvégrehajtás.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd az eszközöket és a sebességet.

• Használd a jobb és bal kezet egyaránt.

• Gyakorold a mozgássort: elengedés/átvétel, átvétel/elengedés.

• Váltakozó kézzel történő gyakorlás.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Akadályok nélküli pálya • Váltóbot vagy más eszközök 

• Csapatok összeállítása • Kiegészítő eszközök váltóbothoz

• Eszköz megfelelő magasságban való elhelyezése

5. Oktatási mOdell – körBefutásOs sprint/Gát

Cél: a futósebesség koordinálásának fejlesztése.

javasolt feladat: Kijelölt pályán (start és célvonal) két gyermek, különböző helyről, 

különböző időpontban rajtoljon. „B” gyerek akkor indul, amikor „A” közeledik hozzá. 

Fontos, hogy egyszerre érjenek célba. Egy másik gyereknek egy, a társa által elgurított 

labdával egyidőben kell célba érnie. Ezt a feladatot sokszor el kell ismételni annak érde-

kében, hogy a bal és jobb oldalról jövő információkat egyaránt érzékelni tudják. 

kezdők viselkedése: Kezdők gyakran nem tudják felmérni az érkező futó sebességét. 

Gyakran túl korán kezdenek el futni, vagy túl későn, vagy túl lassan. 

 

 

    1 

gyakorlati útmutatás:
• Figyeld az érkező futót egészen addig, amíg el nem éri a megjelölt pontot.

• Futási irányba indulj!

Fontos részletek:
• Érkezz a guruló tárggyal – ami a szükséges sebességet jelzi – egyszerre a célba.

• A futás a megfelelő irányba történjen.

• Koordinált mozgás a gyorsító szakasz alatt.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd a gurulóeszközt és annak sebességét. 

• Csökkentsd a kifutó gyerek információ szerzési/reagálási idejét.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Kijelölt terület • Különféle gurulóeszközök

• Biztonságos eszközök • Függőleges jelzők
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sprint VáltóVErsEny
KörbEFutásos módszErrEl

oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
Ez a versenyforma megtanít arra, hogyan tartsuk fenn a sebességet. Tökéletesíti a vál-

tótechnikát és segít magas szintre fejleszteni a sebesség érzékelésének képességét, 

illetve azt, hogy érzékelni tudjuk a társak sebességét. 

a résztvevők BiztOnsáGa:
Biztonságos talaj, alaposan megszervezett és kijelölt váltóterület, biztonságos váltóeszköz.

 

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – körBefutásOs sprint váltóverseny

Cél: váltóbot/eszköz kezelésének tökéletesítése. 

javasolt feladat: Csípőmagasságban elhelyezett váltóeszköz (teniszlabda, könnyű 

karika, váltóbot stb.) megfogása és elengedése futás közben. 

kezdők viselkedése: Kezdőknek nehézséget okoz futás közben kezeikkel a futó kar-

munkától eltérő mozgást végezni. Karjukkal a futómozgást segítik, ezért a másik irányú 

feladat végrehajtása pontatlan lesz. 

 

Gyakorlati útmutató:
• Maradj ellazult testhelszetben.

• A célpontot csak a szemeddel kövesd, a fejedet ne fordítsd arra.

Fontos részletek:
• A váltóbot megfogása és eleresztése pontos és szabályos kereteken belül.

• A futómozgás szerkezete ne változzon meg (csak a botot tartó kar mozgása változik).

• A futósebesség ne csökkenjen a feladat végrehajtása közben.

gyakorlat fejlesztése:
• Váltogasd a váltóeszközöket és sebességet.

• Jobb és bal kézzel egyaránt gyakoroljunk.

• A teljes mozgássort gyakorold: elengedés/megfogás, megfogás/elengedés.

• Váltakozó kézzel gyakoroljunk.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Akadályok nélküli pálya • Váltóbot vagy más eszközök 

• Csapatok összeállítása • Kiegészítő eszközök váltóbothoz

• Váltóeszközt megfelelő magasságban való elhelyezése
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2. Oktatási mOdell – körBefutásOs sprint váltóverseny

Cél: a futósebesség koordinálásának fejlesztése.

javasolt feladat: Kijelölt pályán (start és célvonal) két gyermek, különböző helyről, 

különböző időpontban rajtolnak. „B” gyerek akkor indul, amikor „A” közeledik hozzá. 

Fontos, hogy egyszerre érjenek célba. Egy másik gyereknek egy, a társa által elgurított 

labdával egy időben kell célba érnie. Ezt a feladatot sokszor el kell ismételni annak ér-

dekében, hogy a bal és jobb oldalról jövő információkat egyaránt érzékelni tudják. 

kezdők viselkedése: Kezdők gyakran nem tudják felmérni az érkező futó sebességét. 

Gyakran túl korán kezdenek el futni, vagy túl későn vagy túl lassan. 

 

   

    1 

gyakorlati útmutatás:
• Figyeld az érkező futót egészen addig, amíg el nem éri a megjelölt pontot.

• Futási irányba indulj!

Fontos részletek:
• Érkezz a guruló tárggyal – ami a szükséges sebességet jelzi – egyszerre a célba.

• A futás a megfelelő irányba történjen.

• Koordinált mozgás a gyorsítószakasz alatt.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd a gurulóeszközt és annak sebességét. 

• Csökkentsd a kifutó gyerek információ szerzési/reagálási idejét.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Kijelölt terület • Különféle gurulóeszköz

• Biztonságos eszközök • Függőleges jelzők

3. Oktatási mOdell – körBefutásOs sprint váltóverseny

Cél: annak felfedezése, hogyan lehet tartósan, gyorsan futni.

javasolt feladat: Jelöljünk ki egy viszonylag hosszabb, 40-50m hosszú pályát, melyen 

2 visszafordító helyet is elhelyezünk. A fordítókat balról és jobbról is kerüljék a gyakorlás 

során. A bóják elhelyezésének változtatásával módosíthatjuk a kanyar sugarát. 

kezdők viselkedése: Kezdők nem képesek az intenzív erőkifejtést tartósan fenntartani 

ezalatt a viszonylag hosszabb táv alatt. Hirtelen, 100%-osan mozgósítanak, ezért sok 

energiát veszítenek már az elején (savasodás).

 

gyakorlati útmutatás:
• Fuss laza mozgással.

• A sebességedet igazítsd a táv hosszához (eltér a 100%-os sebességtől).

Fontos részletek:
• Jól koordinált mozgás a kanyarban.

• Jó időeredményre törekvés (stopperóra).

• A kanyarban is törekedjünk a sebesség megőrzésére (lábak a futási irányba, tekinteted 

előre nézzen).

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a futótávokat.

• Bal és jobb oldalra fordulás.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes pálya (kanyar) • Függőleges jelzők

• Megfelelő pihenőidő • Vízszintes jelzők (rajt- és célvonalak)

indulás

érkezés

max. 40-50 m
futás
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4. Oktatási mOdell – körBefutásOs sprint váltóverseny

Cél: a sprinttechnika tökéletesítése a gyorsabb futás érdekében.

javasolt feladat: Futtassuk a gyerekeket olyan pályákon, ahol különböző távolságra 

elhelyezett jelek felett kell eltérő lépéshosszal teljesíteniük a távokat. Ez a feladat segít 

kialakítani a helyes lépésszerkezetet. Teljesítsék a pályákat minél többször.

 

kezdők viselkedése: Kezdőknek gondot okoz, hogy a gyorsaságra törekvés közben 

a számukra kényelmes lépéshosszon változtassanak. A nagyobb lépésfrekvencia gyakran 

a lépéshossz rovására megy.

 

gyakorlati útmutatás:
• Fuss egyenes törzzsel.

• Próbálj a tőled telhető maximális lépéshosszal futni.

Fontos részletek:
• A gyakorláshoz biztosítsunk nagy távolságokat.

• A különböző távolságokon is törekedj maximális sebességre.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáljuk a lépések hosszát és frekvenciáját.

• Növeljük a távokat.

• Mérd az időt.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Vízszintes jelzések

• Csúszásmentes talaj • Függőleges jelzések

• Biztonságos jelölések

5. Oktatási mOdell – körBefutásOs sprint váltóverseny

Cél: felkészülés az aktív, gyors futásra és az indító jelre történő gyors reagálásra.

javasolt feladat: Ez a gyakorlat a reakciógyorsaság és az erőkifejtés gyorsaságának 

kifejtését hivatott fejleszteni, oly módon, hogy egy társ vagy valamilyen eszköz által biz-

tosított ellenállás ellenében kell a lehető leggyorsabban reagálni egy hang- vagy vizuális 

jelzésre. 

kezdők viselkedése: Kezdők nehezen tartják meg az előre döntött testhelyzetet ( en-

gedik, hogy a kötél visszahúzza a csípőjüket). Nehezen gyorsulnak fel. (Még hiányzik 

az erő a talajról való ellépéshez.)

 

 

megfigyelt viselkedés:
• A csípőt hátrahúzzák.

• Az ellépéseknél a láb nem nyúlik ki teljesen.

• Túlságosan emelt/egyenes törzstartás.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd az ellenállás módjait (mindig megfelelő).

• Módosítsd a távolságokat.

• Hang- vagy vizuális jelzések alkalmazásával fejleszd a reagálás gyorsaságát. 

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Gumiszalag, kötél vagy más eszközök

• Mérsékelt ellenállás a társ részéről • Függőleges jelzők

• Párok hasonló súlyban és erőben legyenek
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FElKészülés
a gátFutás VErsEnyszámra

oKtatási modEllEK

a versenyszám vizsgálata: Ez a feladat egy szokványos gátverseny. A gátak közötti 

távolság azonos legyen, a rajtvonal és az első gát közötti távolság elegendő legyen a 

megfelelő sebességű ráfutás eléréséhez. A feladatot mindig úgy szervezzük, hogy a 

gyerekek biztonságban érezzék magukat.

a résztvevők biztonsága: Gátak legyenek biztonságosak és a gyerekek életkorához 

és tudásához viszonyítva megfelelő magasságúak. A talaj legyen csúszásmentes és 

inkább puha (például gyep). 

1. Oktatási mOdell – Gátfutás

Cél: a rajt és első gátra való ráfutás gyakorlása.

javasolt feladat: Állítsunk fel több pályát, melyeken különböző távolságban van az 

első gát a rajtvonaltól. A gátvétel után folyamatos legyen a futásba való átmenet. A rajtot 

álló helyzetből végeztessük, úgy, hogy a lábak kis harántterpeszben legyenek. 

kezdők viselkedése: Kezdők általában gyorsan futnak neki, de a gát előtt hirtelen lefé-

keznek, mert keresik a biztonságos gátvétel lehetőségét. Többnyire túl közelről lépnek rá 

a gátra.

gyakorlati útmutatás:
• A rálépés mindig azonos lábbal történjen. 

• Az első gátra való ráfutás folyamatosan gyorsuljon. 

Fontos részletek:
• Pontos ráfutás.

• A lépésszerkezet igazítása a kismértékben változó távolsághoz.

• A gátvétel után aktív és folyamatos kifutás.

gyakorlat fejlesztése:
• Fokozatosan növeld a távolságokat, amíg eléred a versenyfeltételeket. 

• Az első gátra kezdetben 4, majd 6, majd 8 lépéssel fuss rá.

• Helyezd el a második gátat a megfelelő helyre.

• Alkalmazhatsz jelzéseket a talajon a lépések irányításához. 

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Gátak

• Megfelelő magasságú gátak • Függőleges jelzések (futóterület)

rajtpozíció
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2. Oktatási mOdell – Gátfutás

Cél: a gátvétel fejlesztése.

javasolt feladat: Fuss egymáshoz közelre rakott, változó magasságú gátak fölött (egy, 

kettő vagy három gátlépés).

kezdők viselkedése: Kezdőknek ez a feladat még igen nehéz. Inkább magasra ugrálnak 

a gátak felett, semhogy helyes mozgással átfussanak azok fölött.

 

gyakorlati útmutatás:
• Első próbálkozásra ne siesd el

a gyakorlatot.

• Ne nézd lábadat és az első gátat.

Nézz messzire előre.

Fontos részletek:
• Őrizd meg az egyensúlyodat!

• Helyes karmozgás a gátra lépéskor.

• A csípő minél laposabb íven mozogjon, lábfejek nézzenek a futás irányába.

• Őrizd meg futósebességedet.

gyakorlat fejlesztése:
• Fokozatosan növelheted a gátmagasságot egészen a gyerek combjának közepéig.

• Kezdetben két, majd három lépéssel gyakorolj a gátközökben.

• Gyakoroljuk a gátvételt karmunka nélkül.

• Váltogassuk a lépésszámot a gátak között.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos gátak • Gátak

• Csapatok szervezése (tudásszintek) • Kijelölt távolság

• Megfelelő gátmagasság

3. Oktatási mOdell – Gátfutás

Cél: Gátak közötti futás gyakorlása.

javasolt feladat: Azonos lépésszám mellett fokozatosan növeljük a gáttávolságot. 

Egészen szűk távolságról max. 50 cm-es növelés ajánlott.

kezdők viselkedése: A kezdőknek gondot okoz a szűk távolságon teljesíteni a meg-

határozott lépésszámot, ezért rendszerint kevesebbet lépnek, és a folyamatos vagy 

gyorsuló ritmus helyett inkább lelassulnak. 

 

 

gyakorlati útmutatás:
• Tartsd a meghatározott lépésszámot a gátak között.

• Őrizd meg a frekvenciát.

Fontos részletek:
• Növeld a gátra lépés távolságát.

• Fuss és ne ugrálj a gátak felett!

• Fusd a távot lazán, folyamatos és egyenletes ritmusban.

• A test mindig maradjon egyensúlyban.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a futótávot.

• Variáld a gátak közötti lépésszámot (két, három, majd négy lépés).

• Mérd az időt.

• Játékos megközelítés.

biztonság:  Felszerelés:
• Biztonságos gátak • Gátak

• Csapatok szervezése (tudásszintek) • Jelölőeszközök

• Megfelelő gátmagasság

• A követelmények fokozatos növelése
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4. Oktatási mOdell – Gátfutás

Cél: a gátközti futás sebességének növelése.

javasolt feladat: Gyakorlás olyan pályán, ahol egy gátat kiveszünk a helyéről, így 

dupla távolságon gyorsíthatnak a gyerekek.

kezdők viselkedése: A kezdők mivel bizonytalanok, nem szívesen futnak nagy sebes-

séggel a gátak között. A gát nélküli szakaszokon azonban gyakran próbálnak hirtelen 

felgyorsítani.

 

Gyakorlati útmutató:
• Gyorsulj fel a gátak között.

• A gátvételek alatt maradj egyensúlyban.

Fontos részletek:
• Hatékony gyorsulás a hosszabb szakaszon.

• Egyensúly a gátvétel alatt.

• Ne lassulj, amikor közeledsz a gáthoz!

• Alacsony gátmagasságon gyakoroltass.

 

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd a gátközöket.

• Ismételd többször a feladatokat.

• Használj stopperórát.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos gátak • Gátak

• Megfelelő gáttávolság  • Függőleges jelzők

• Megfelelő gátmagasság • Stopperórák

5. Oktatási mOdell – Gátfutás

Cél: Gátfutás tökéletesítése.

javasolt feladat: Alkalmazzuk az iAAF kölyökAtlétikA gátfutó versenyszámát edzés-

eszközként. A rajtvonal és az első gát között 10 méter legyen, a gátak pedig 6 méter (leg-

feljebb 5,50 m) távolságban legyenek. Használj hang- vagy vizuális jelet az indításhoz.

kezdő viselkedése: Kezdők sok nehézséggel küzdenek meg a feladat végrehajtása 

során. A nehézségek (első gátra való ráfutás, gátközi futás) koncentrálásra ösztönzik a 

gyerekeket és motiváltakká válnak a gyakorlásra a sikeres végrehajtás érdekében.

 

 

gyakorlati útmutatás:
• Próbáld meg megtalálni a legpontosabb ráfutási ritmust az első gátra.

• Gyorsulj fel a gátak között.

Fontos részletek:
• Szabályosan fuss rá az első gátra.

• Aktív futás a gátak között. 

• Stopperóra.

gyakorlat fejlesztése:
• Kismértékben változtasd a gátmagasságot.

• Inkább alacsony gáton gyakoroltass.

• Párokba rendeződve játékos feladatok.

biztonság: Felszerelés:
• Jól megszervezett csapatok • Gátak

• Kijelölt futóterület • Függőleges jelzők

• Megfelelő magasságú akadályok • Stopperóra

Megj.: Ez a feladat megfelelő ahhoz, hogy a gyermekek megértsék a versenyszám szabályait.
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FElKészülés
az iFjúsági gErElyhajítás VErsEnyszámra

oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
Ennek a versenyszámnak célja a pontosság és a teljesítmény ötvözése. Hatékony izom-

munka szükséges a feladat sikeres kivitelezéséhez. A feladatot bármilyen eszközzel 

gyakorolhatjuk, amely rendelkezik a szükséges minimális aerodinamikai tulajdonságokkal 

és könnyen hajítható. (Javasolt súly körülbelül 0,5 kg.)

a résztvevők BiztOnsáGa:
A gyakorlás csúszásmentes talajon történjen. A feladathoz szükséges utasítások legye-

nek egyértelműek, és a dobóterület jól láthatóan legyen kijelölve. Végül a dobószerek a 

többi résztvevő gyermek számára is legyenek biztonságosak.

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – ifjúsáGi GerelyHajítás

Cél: a dobókéz helyzetének és mozgásának alapjai.

javasolt feladat: Végeztessünk fej fölül páros, majd egykezes hajításokat egy kijelölt 

célpontra. A dobásokat állásból hajtsuk végre, a csípő a dobás irányába nézzen. 

kezdők viselkedése: A kezdők nem érzik a váll előfeszítését, és gyakran emelik ma-

gasra a gerely hegyét. Az egykezes dobásoknál nehezen rögzítik a dobókar helyzetét 

egyik dobásról a másikra. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Emeld a gerelyt a fejed fölé, amilyen magasra csak tudod.

• A dobás alatt tartsd a csípőd mozdulatlanul.

Fontos részletek:
• Leérkezéskor a gerely tengelye nézzen a dobás irányába.

• A gyerek nézzen a dobás irányába.

• Tested maradjon feszes, és kövesse a dobás irányát.

• Az egykezes dobásnál ugyanazt a mozgást végezze a kar, mint a megelőző kétkezes 

dobás során (karok a vállak fölött).

gyakorlat fejlesztése:
• Váltogasd a dobószereket (súly, alak stb.).

• Módosítsd a célpontokat.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Különböző súlyú gerely

• Gyakorlati útmutatások • Kijelölt célpontok

• Megfelelő gerely
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2. Oktatási mOdell – ifjúsáGi GerelyHajítás

Cél: a rövid nekifutás gyakorlása.

javasolt feladat: Végeztessünk dobásokat néhány lépésből: bal, jobb, bal (jobb ke-

zes dobónak). Dobókar maradjon magasan a váll fölött.

Kezdők viselkedése: Kezdőknek nehéz összehangolni a lendületszerzés és a kidobás 

mozgássorát. A gerely helyes fogása is nehézséget okoz számukra.

 

gyakorlati útmutatás:
• Tartsd a gerelyt a fejed fölött.

• Jelöld ki a lépéseket.

Fontos részletek:
• A gerelynek a hegyével kell földet érni.

• Kidobáskor a test tengelye bal láb fölött legyen (jobbkezes dobóknál).

• Kidobáskor a medence és a váll a dobás irányába néz.

• A dobó számolja a nekifutás ritmusát: bal… … jobb, bal, majd dobás.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a dobószereket.

• Dobj különféle célpontokra.

• Váltogasd a dobás ívét.

• Szervezz játékokat.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Különböző súlyú gerely

• Gyakorlati és elméleti útmutatások • Kijelölt célpontok

• Megfelelő gerely

3. Oktatási mOdell – ifjúsáGi GerelyHajítás 

Cél: a dobás irányának gyakorlása.

javasolt feladat: Végeztessünk dobásokat távoli célpontra. Rövid lendületszerzésből 

végezhetik a dobásokat (B–J–B).

kezdők viselkedése: Kezdők többnyire elfordítják a törzsüket, azt remélve, hogy így na-

gyobbat tudnak dobni. Ezért minél távolabbi a célpont, annál jobban elfordul a gerely is.

 

gyakorlati útmutatás:
• Légy körültekintő a társaiddal szemben.

• Maradj a dobás irányában, a dobókart tartsd a váll fölött.

Fontos részletek:
• A távolsághoz szükséges dobóív megtalálása.

• Kövesd a helyes mozgássorozatot a sikeres dobás érdekében. (A test tengelye a cél-

pont felé, dobókar a váll fölött.)

gyakorlat fejlesztése:
• Fokozatosan növeljük a dobás távolságát.

• Variáld a dobószert és a sorozatokat (távoli, közeli, közepes távolság).

• Játékos megközelítés.

biztonság:  Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Különböző súlyú gerely

• Gyakorlati és elméleti útmutatások • Kijelölt célpontok

• Megfelelő gerely
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4. Oktatási mOdell – ifjúsáGi GerelyHajítás

Cél: a gerellyel futás technikájának gyakorlása.

javasolt feladat: Végeztessünk lépéskombinációkat, normál járással és oldalazó ke-

resztlépéssel, miközben a gerelyt tartó kart fej fölé hátra nyújtjuk. 

kezdők viselkedése: A kezdők még nehezen hajtják végre az oldal irányú kereszt-

lépéseket. A kézben tartott gerely gyakran kileng, és a dobás irányától eltérő irányba 

mutat. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Válaszd szét a hajító és a futómozgást.

• A nekifutás ritmusa hasonló legyen, mint a futás ritmusa.

Fontos részletek:
• A gerely maradjon stabil helyzetben és a dobás irányába nézzen.

• Hatékony és egyensúlyban elvégzett ráfutás.

• Maradj egyenes vonalban a keresztlépés során.

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a sorozatokat.

• Keverd az oldal és szembe nekifutásokat.

• Dobj mindkét kézzel felváltva.

• Kapcsold össze a dobásokat célpontok felé.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Gerelyek

• Biztonságos gerelyek • Vízszintes jelzők

5. Oktatási mOdell – ifjúsáGi GerelyHajítás

Cél: a rövid nekifutás kialakítása.

javasolt feladat: 50 cm távolságra kirakott jelzések/bóják segítségével építsük fel a 

speciális nekifutást. 

kezdők viselkedése: Kezdők még nem képesek ismételte azonos ritmusú kísérlete-

ket végezni. Gondot okoz a gerely helyes tartása és a nekifutás (szemből és keresztlé-

péssel) összehangolása.

 

gyakorlati útmutatás:
• Könnyű, laza mozgással hajtsd végre a nekifutást és a kidobást.

• Ügyelj a gerely helyes tartására (alacsony szög, magasan a fej fölött, dobásirányba nézz).

Fontos részletek:
• Nekifutás helyes szerkezete (forma és távolság).

• A gerely tartása (átlósan és a dobás irányába).

• Keresztlépésnél gyorsuló tempó.

• Nem a távolság, hanem a kivitelezés minősége a lényeges.

gyakorlat fejlesztése:
• A dobások kivitelezésének egyre nagyobb pontossága.

• A lépésszerkezetet szabályozd jelzésekkel!

biztonság:  Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Gerelyek

• Biztonságos gerely • Vízszintes jelzők

• A dobás pontosságán van a hangsúly • Célpontok
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FElKészülés
az iFjúsági diszKoszVEtés VErsEnyszámra

oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
Ennek a versenyszámnak a célja a pontosság és a teljesítmény ötvözése. Hatékony 

izommunka szükséges a feladat sikeres kivitelezéséhez. Könnyen fogható, könnyű, ma-

ximum 1 kg súlyú szerekkel végeztessük a gyakorlást.

a résztvevők BiztOnsáGa:
Csúszásmentes talajon gyakoroltassunk. A gyakorlatok végrehajtásához szükséges 

instrukciók legyenek világosak és a célterület egyértelmű. A dobószerek a többi részt-

vevő gyermek számára is legyenek biztonságosak. 

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – ifjúsáGi diszkOszvetés

cél: a minimális cél az, hogy megtanítsuk a diszkosz helyes tartását, a szer 
kiengedésének módját (a szerforgás irányát) és a karmozgás mikéntjét.

javasolt feladat: Gyakorolják a gyerekek a diszkosz gurítását a földön, majd magasan 

elhelyezett léc/gumi felett gyakorolják a dobásokat. Kezdetben helyből, később sétából 

a következő lépésszerkezettel: bal, jobb, és bal (jobb kezes dobóknál) egyértelműen 

meghatározott irányba.

kezdők viselkedése: A kezdők gyakran az egész diszkoszt megmarkolják, a hüvelyk-

ujjukkal is ráfognak. A jobb fogás érdekében combjukhoz szorítják a diszkoszt. Ez a 

fogás meggátolja őket a hatékony és eredményes dobás kivitelezésében. 

 

gyakorlati útmutatás:
• A térdek legyenek behajlítva a gurítás közben.

• A dobókar és váll maradjon laza (ne legyen durva mozdulat).

Fontos részletek:
• A sportoló nézzen a dobás irányába és legyen stabil testhelyzetben.

• A dobás közben a teljes bal oldal (térd, csípő, váll) legyen feszes.

• A diszkoszt a megfelelő irányba forgassuk (a jobbkezes jobbra).

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a dobószereket (súly, forma stb.).

• Módosítsd a célpontokat.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Jól elrendezett dobóterület • Különböző súlyú diszkoszok

• Szervezett csapatok • „Kapu” felszerelés
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2. Oktatási mOdell – ifjúsáGi diszkOszvetés

Cél: rövid lendületszerzéssel történő egyforgásos dobás.

javasolt feladat: Jobbkezes dobó esetén három lépés sétából (bal–jobb–bal), egy 

360 fokos pördület után a szer kidobása. A dobókar a teljes mozgás alatt maradjon váll-

síkban. A gyakorlat alatt törekedni kell az egyensúlyi helyzet megőrzésére.

kezdők viselkedése: Kezdők gyakran veszítik el egyensúlyukat forgás közben. A vállak 

segítségével hajtják végre a forgást, ami azt eredményezi, hogy a diszkosz a test elé kerül.

Ebben a helyzetben nem tudnak hatékony kidobást végrehajtani.

 

gyakorlati útmutatás:
• A pördület közben jobb lábon erősen forgasd a törzsedet.

• A diszkosz végig maradjon távol a testtől.

• A jobb lábon történő forgás alatt a diszkoszt tartó kar messzire oldalra nyúljon ki.

Fontos részletek:
• Diszkosz repüljön megfelelő irányba.

• A test tengelye a támaszkodó bal láb fölött vezessen.

• A diszkosz kiengedése közben a csípő/váll vonal mutasson a dobás irányába.

• A pördület ritmusa: baaaal…, jobb – bal és kidobás.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld a dobószereket.

• Dobj különféle célpontokra.

• Váltogasd a dobóívet (különböző görbék és magasságok).

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Különböző súlyú diszkoszok

• Pontosan kijelölt dobóterület (célpont) • Célpontok

• A hangsúly a pontosságon legyen, ne a távolságon

3. Oktatási mOdell – ifjúsáGi diszkOszvetés

Cél: a diszkosz röppályájának gyakorlása.

javasolt feladat: Gyakoroltassunk a távolságra történő célba dobást. Szemből, három-

lépéses lendületszerzésből (b–j–b), a törzs elforgatásával végeztessük a gyakorlatot.

kezdők viselkedése: Kezdők nehezen fogják kontrollálni mozgásukat, különösen, 

mert nem ismerik a helyes technikát, mozgássorozatot. A sikeres, pontos dobás kulcsa 

a test egyensúlyi helyzetének megtartása.

 

gyakorlati útmutatás:
• Kontrolláld mozgásodat.

• Könnyed mozgás, test egyensúlyban.

Fontos részletek:
• A távolsághoz szükséges dobásszög megtalálása.

• Keresd a mozgás helyes dinamikai felépítettségét (tengely a bal láb felett, dobókar a 

vállak fölött).

gyakorlat fejlesztése:
• Növeld a dobótávot!

• Váltogasd a dobószereket és a sorozatokat (távoli, közeli, közepes távolság).

• Játékos megközelítés.

biztonság:  Felszerelés:
• Pontosan kijelölt dobóterület • Függőleges jelzők

• Módszeres instrukciók • Különböző súlyú diszkoszok
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4. Oktatási mOdell – ifjúsáGi diszkOszvetés

Cél: megéreztetni, hogyan lehet az elfordulással növelni a kidobás gyorsaságát.

javasolt feladat: Végeztessünk háttal felállással medicindobást hátra, törzsfordítással 

az egyik váll felett. Felváltva dobassunk mindkét oldalra. Fontos, hogy az egész test 

vegyen részt a dobásban. (A szer súlya max. 2 kg lehet.)

kezdők viselkedése: Kezdők többnyire háttal dobják el a medicint, vállal nem fordul-

nak dobásirányba. Csípőjüket gyakran hátra húzzák.

 

gyakorlati útmutatás:
• Lábbal indítsd a dobást.

• Dobás közben forduljon el a vállad dobásirányba.

Fontos részletek:
• Kidobás közben légy stabil, törzsed legyen feszes.

• A test balra nézzen, amikor a dobószert a bal váll fölött dobod (és fordítva).

• Karok nyúljanak ki felfelé, rézsútosan a dobás pillanatában.

gyakorlat fejlesztése:
• Váltogasd a dobószereket (súly, alak).

• Módosítsd a teljesítendő távolságokat.

• Dobj mindkét oldalról.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Különböző dobószerek

• A hangsúly a dobás irányán legyen • Függőleges jelzők

5. Oktatási mOdell – ifjúsáGi diszkOszvetés

Cél: a dobás tökéletesítése egyenes vonalú lendületszerzésből.

javasolt feladat: Mindössze 3 méter rövid rásétából végeztessünk egy egyforgásos 

dobást, egy 10 méter széles célterületre. (Maximum 1 kg súlyú dobószer.)

kezdők viselkedése: A kezdőknek gondot okoz a célzás pontossága, mert a pördület 

alatt többnyire elveszítik az egyensúlyukat. A forgást általában a karjukkal és a vállukkal 

indítják el.

 

 

gyakorlati útmutatás:
• A pördület alatt örizd meg az egyensúlyodat (a súlypontod maradjon a támaszlábon)

• Várd ki, amíg tested a dobás irányába befordul, csak azután hajítsd el a diszkoszt

Fontos részletek:
• Dobj megfelelő irányba

• Maradj egyensúlyban dobás után

• A pördület alatt a diszkosz maradjon távol a testtől

gyakorlat fejlesztése:
• A dobás pontosságának megőrzése mellett, fokozatosan növeld a dobás távolságát.

• Váltogasd a dobószerek súlyát

• Játékos megközelítés

biztonság:  Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Dobószerek

• Kijelölt dobóterület • Függőleges jelzők
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FElKészülés
a rúddal történő távOl- és maGasBa uGrásra

oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
A rúddal történő távolba ugrás megköveteli, hogy a gyerekek erőteljesen maguk előtt 

tolják a rudat, illetve hogy a rúdról egy aktív, erőteljes mozdulattal ugorjanak le annak 

érdekében, hogy az ugrás távolságát növelni tudják. A versenyszám alaptechnikájának 

oktatásához elengedhetetlen, hogy a távolságra törekvés mellett egyre nagyobb szerepet 

kapjon a magassági követelmény is. 

a résztvevők BiztOnsáGa:
Fontos a puha talaj, a legjobb, ha homokba ugratjuk a gyerekeket. A leérkezés pontos 

végrehajtásának megkövetelése fejleszti az egyensúlyi helyzet kialakítását. Végül meg-

felelő, 3 m-nél nem hosszabb rudak használata szükséges.

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

1. Oktatási mOdell – rúddal történő távOl- és maGasBa uGrás

Cél: a rúdról történő leugrás, távolságra törekedve.

javasolt feladat: Magasított elugróhelyről végeztessünk ugrásokat úgy, hogy egy biz-

tonságos akadályt (kartondoboz, matrac) kikerülve, minél messzebb, minél pontosabban 

landoljon a gyerek. 

kezdők viselkedése: A kezdők többnyire nem tolják előre a rudat, és hajlamosak el-

engedni azt az ugrás közben. Az érkezésük nem tökéletes, és nehezükre esik átemelni 

a lábukat az akadály felett.

 

gyakorlati útmutatás:
• Told a rudat előre.

• Akard a rudat mélyen a földbe nyomni.

Fontos részletek:
• Érkezés megtartott egyensúlyi helyzetben, páros lábra (tekintet előre néz).

• Puha talajfogás.

• Ne engedjük el a rudat.

gyakorlat fejlesztése:
• Növeld az ugrás ívét.

• Negyed és félfordulattal érkezés.

• Változtasd az elugróhely magasságát.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés: 
• Puha talaj a talajfogáshoz • Rudak

• Stabil, magasított elugróhely • Emelt elugróhely

• Az átugrandó akadály megválasztása • Jelzők

• A leérkezési távolság meghatározása
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2. Oktatási mOdell – rúddal történő távOl- és maGasBa uGrás

Cél: ugrás nekifutásból távolságra és magasságra törekedve.

javasolt feladat: Rövid nekifutásból, egy előre-felfelé törekvő elugrást követően len-

düljünk át egy emelt elugróhelyre. 

kezdők viselkedése: Kezdők gyakran nem használják rúdjukat az elugráshoz. A szi-

vacsba való felugrást a rúd nélkül hajtják végre. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Erőteljesen told el magad a rúdról, hogy a szivacsba tudj érkezni.

• Páros lábbal érkezz.

Fontos részletek:
• Kapcsold össze a nekifutást és elugrást egy folyamatos mozdulatsorrá.

• Növeld az ugrás ívét.

• Az elugrás, a letűzés és a leérkezés egy vonalban történjen.

gyakorlat fejlesztése:
• Növeld az átugrandó akadály magasságát.

• Növeld az ugrás ívét.

• Negyed, majd fél fordulat a levegőben.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Biztonságos emelt leérkezőhely • Rudak

• Csúszásmentes talaj • Leérkezőszivacs

• Megfelelő rúd • Kijelölt pálya

3. Oktatási mOdell – rúddal történő távOl- és maGasBa uGrás

Cél: a rúd letűzésének technikája és annak gyakorlása.

javasolt feladat: Kapcsolja össze a csípő mellett tartott rúddal a futást a letűzéssel és 

az elugrással. A gyakorlat nem foglalja magában azt, hogy a gyermek végre is hajtson 

egy teljes ugrást, azonban a rúddal történő futás, letűzés és elugrás végrehajtásának 

pontosságát lehet gyakoroltatni.

kezdők viselkedése: Kezdők a gyakorlatot nem tudják elsőre pontosan végrehajtani. 

A rudat vállmagasságban fogják tartani.A letűzés és elugrás összeegyeztetése gondot 

fog okozni. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Kapcsold össze a futás–letűzést egyetlen folyamatos mozgássorozattá.

• Amikor a rúd vége a talajhoz ér, ugorj el erőteljesen előre-felfelé.

Fontos részletek:
• Fuss a rúddal természetesen.

• A rudat magad elé tűzd le.

• A hátul fogó karodat nyújtsd magasra a letűzés pillanatában.

• Minimális sebességcsökkenés.

• A ballábas ugró mindig jobb kézzel fog hátul.

gyakorlat fejlesztése:
• A futás–letűzés mozdulatot gyakorold sokszor, sorozatban.

• Jelöld ki a letűzés helyét (doboz).

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Csúszásmentes talaj • Rudak

• Megfelelő rudak (rúdhosszúság) • Letűzőhely (doboz)

• Megfelelő sebesség



134

könyv címe

kölyökatlétika
logo

135

könyv címe

4. Oktatási mOdell – rúddal történő távOl- és maGasBa uGrás

Cél: a rúddal történő futás gyakorlása.

javasolt feladat: Végeztessünk futófeladatokat csípő mellett tartott rúddal.

kezdők viselkedése: A kezdők nehezen oldják meg a szabad futást, miközben a rudat 

kell tartaniuk. A rúd ide-oda mozog a nekifutás közben.

 

gyakorlati útmutatás:
• Fuss lazán tartott vállakkal.

• Tartsd a rudat a futás irányába (ne keresztbe).

Fontos részletek:
• A rúd stabil tartása a futás irányában.

• Szabályos futómozgás.

gyakorlat fejlesztése:
• Gyakorold a feladatot olyan sokszor, amennyire csak tudod.

• Növeld a futósebességet.

• Játékos megközelítés. 

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Rudak

• Megfelelő rudak • Függőleges jelzők

• Vízszintes jelzők

5. Oktatási mOdell – rúddal történő távOl- és maGasBa uGrás

Cél: egy rövid nekifutás kialakítása.

javasolt feladat: Az egyéni adottságoknak megfelelően, 30 cm-es pontossággal kell 

kialakítani a nekifutási távolságot, ahonnan végre tudnak hajtani egy távolságra és ma-

gasságra törekvő elugrást.

kezdők viselkedése: Kezdők nehezen tudják megismételni ugyanazon ritmusú neki-

futást. A futás–letűzés összehangolása is gondot okoz még számukra. 

 

gyakorlati útmutatás:
• Fokozatosan gyorsuljon a futásod!

• A rudat tartsd a az ugrás irányába.

Fontos részletek:
• Szabályos futómozgás. 

• A futás–letűzés–elugrás összekapcsolása folyamatos mozgássorozattá.

• Az ugrás előtt ne lassuljon a sebesség.

gyakorlat fejlesztése:
• Léc vagy hasonló kellék alkalmazása (gumiszalag)

• Közbenső jelző.

biztonság: Felszerelés:
• Puha leérkezőhely • Rudak

• Megfelelő nekifutási lehetőség • Vízszintes jelzők
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tEchniKai tanácsoK rúdugróKnaK:

A sikeres és szabályos rúdugrás végrehajtásához speciális kar- és lábmunka összhangnak 

kell lennie.

A ballábas ugrók (lásd fenti ábra), mindig jobb kézzel fogjanak hátul/felül és fordítva.

trükkök a résztvevők biztonságának fenntartásához és az oktatás hatékony-
ságának növeléséhez:

Fatönk hosszú nyéllel a megfelelő 

irány és tengely megtartásának meg-

éreztetéshez

Mértékskála a 

megfelelő fogás 

kialakításához

Kötés a két kéz 

közötti távolság 

jelölésére

FElKészülés
a röVid nEKiFutásból VégrEhajtandó

Hármas-, és távOluGrásra
oKtatási modEllEK

a VErsEnyszám Vizsgálata:
A rövid nekifutásos hármas- és távolugrás alapfeltétele, hogy a gyerekek rendelkezzenek 

a nekifutás, az egylábas és a váltott lábas szökdelés mozgásanyagának alapszintű is-

meretével. 

Az egy-, és váltott lábas szökdelés gyakorlása jó alapot teremt a támasz fázisban szük-

séges egyensúlyi helyzet megteremtéséhez.

a résztvevők BiztOnsáGa:
A biztonságnak két alapfeltétele van:

• A feladatokat puha és csúszásmentes talajon gyakoroltassuk.

• A technika oktatása messzemenőkig elsőbbséget élvez a teljesítmény növelésével 

szemben.

 

versenyszám a kölyökAtlétikA versenyrendszeréből

Megjegyzés: A szökdelő gyakorlatok oktatásánál mindig a kivitelezés pontosságára, szabály-

szerűségére helyezzük a hangsúlyt!
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1. Oktatási mOdell – Hármas- és távOluGrás rövid nekifutásBól

Cél: az elugrás és talajfogás pontosságának fejlesztése.

javasolt feladat: Végeztessünk egylábas sorozat-szökdelést néhány lépés ráfutásból, 

kijelölt, változó távolságokon. Az elhelyezett jelek legyenek alacsonyak, hogy ne kény-

szerítsék felfelé ugrásra a gyerekeket.

kezdők viselkedése: A kezdők lelassulnak az elugrás előtt, a talajt nézik, és törzsük 

többnyire elfordul az ugrás végrehajtása során.

 

gyakorlati útmutatás:
• Ne nézd a talajt!

• A nekifutást és az elugrást kapcsold össze folyamatos mozgássorrá.

Fontos részletek:
• Pontos talajfogás.

• Az első ugrás előtt ne lassulj le.

• Érkezz le futósebességgel.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd a jelek közötti távolságot (a teljes táv ne legyen több 10 m-nél).

• Variáld a jelölőeszközök szélességét.

• Bal és jobb lábbal egyaránt gyakorolj.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Puha talaj • Talajfogás jelölése

• Biztonságos és csúszásmentes jelzések • Akadályok jelölése

2. Oktatási mOdell – Hármas- és távOluGrás rövid nekifutásBól

Cél: az egylábas ugrás/szökdelés technikájának gyakorlása.

javasolt feladat: Az egylábas szökdelés technikáját különféle ugrógyakorlatokkal fej-

leszthetjük. Kezdetben egyszerűbb követelményeket állítsunk a gyerekek elé, például 

egy könnyű pályát teljesen feljelölve kelljen teljesíteni.

kezdők viselkedése: Gyakran koordinációs problémákkal küzdenek. Az egyensúlyukat 

elveszítik, oldalra dőlnek, mivel a súlypontjuk sok esetben nem kerül az elugró láb fölé. 

Karjukkal többnyire csak egyensúlyoznak, az ugrást nem segítik a karlendítéssel.

 

gyakorlati útmutatás:
• A súlypontod kerüljön át a támaszon.

• Aktív karmunka segítse az előre haladást.

Fontos részletek:
• A helyes talajfogáshoz megfelelő elugrás kell.

• Az elugrás alatt és a levegőben őrizzük meg az egyensúlyt.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd a pályákat.

• A teljesítendő távot apránként növeljük.

• Végezz sok apró szökdelést.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Puha talaj • Vízszintes jelzők (akadályok)

• Biztonságos akadályok • Függőleges jelzők (pályára)
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3. Oktatási mOdell – Hármas- és távOluGrás rövid nekifutásBól

Cél: az egylábas ugrásból a váltott lábas ugrásba történő váltás gyakorlása 
sebességcsökkenés nélkül.

javasolt feladat: Végezz duplázó ugrássorozatokat változó távolságon és sebességgel. 

kezdők viselkedése: Kezdőknek általában kicsi az egylábas és túl nagy a váltott lá-

bas ugrása. Az ugrások íve és iránya gyakran eltér a szabályostól, mert egyensúlyukat 

vesztik az ugrások alatt. Az előre haladást segítő lendítések (kar, térd) többnyire még 

hiányoznak.

 

gyakorlati útmutatás:
• A váltásoknál ne törjön meg a lendület (egyik lábról a másikra ugrásnál).

• A súlypontod maradjon magasan.

Fontos részletek:
• Az egész sorozat alatt őrizzük meg az egyensúlyt.

• Az egész sorozat alatt maradjon meg a sebesség.

• A karok és a lendítő láb dolgozzon aktívan.

gyakorlat fejlesztése:
• Variáld sorozatokat (2x egyláb, váltás, és 2x váltott, 2x egyláb stb.).

• A váltott és páros karlendítést egyaránt gyakoroljuk.

• Változtassuk a gyakorlás helyszíneit és a teljesítendő távokat.

• Játékos megközelítés.

 

biztonság: Felszerelés:
• Puha talaj • Vízszintes jelzők (ugróhely)

• Biztonságos felszerelés • Pályajelzők

4. Oktatási mOdell – Hármas- és távOluGrás rövid nekifutásBól

Cél: a hatékony karmunka gyakorlása.

javasolt feladat: Váltott és egylábas szökdelések közben gyakoroljuk a páros és váltott 

karlendítést, figyelve, hogy az ugrólábbal azonos kar lendüljön előre.

kezdők viselkedése: Kezdőknek nehezére esik helyesen koordinálni a karmozdulatokat 

az elugrás közben. Karjuk gyakran az egyensúlyozás szerepét tölti be, nem pedig az előre-

haladást segíti.

 

gyakorlati útmutatás:
• Kezdd a feladatot apró/rövid szökdelésekkel.

• Válladat és a karjaidat tartsd lazán.

Fontos részletek:
• A feladatot pontosan hajtsuk végre.

• Az egyensúly megtartása a teljes sorozat alatt.

• A két kar egyforma hatékonysággal dolgozzon.

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a pályákat.

• Módosítsd a távolságokat.

• Törekedjünk arra, hogy az ugró láb hosszan dolgozzon a talajon.

• Játékos megközelítés.

biztonság: Felszerelés:
• Puha talaj • Vízszintes jelzések

• Megfelelő ugróhely • Függőleges jelzések
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5. Oktatási mOdell – Hármas- és távOluGrás rövid nekifutásBól

Cél: a rövid nekifutás kimérése.

javasolt feladat: 10 m távolságról a gyerek megpróbál minél pontosabb nekifutást 

végrehajtani úgy, hogy az elugrás egyre közelebb kerüljön az elugró gerendához.

kezdők viselkedése: Kezdők nehezen tudnak azonos nekifutásokat produkálni. Utolsó 

lépésüket nehezen igazítják a rendelkezésükre álló távolsághoz.

 

gyakorlati útmutatás:
• Változtasd szükség szerint az elindulás helyét, hogy kijöjjön a futás vége.

• Próbálj hasonló sebességgel ráfutni minden egyes próbálkozásnál.

Fontos részletek:
• Precíz elugrás.

• Érkezz ugyanarra a lábra, amelyikkel elugrottál.

• Az elugráshoz közeledve ne lassulj.

gyakorlat fejlesztése:
• Óvatosan változtathatjuk a nekifutás távolságát.

• Féltávnál tégy egy jelet a talajra.

biztonság:  Felszerelés:
• Puha érkezési felület • Jelzők, lécek

• Csapatok szervezése • Mérőszalag

• Megfelelő nekifutóhely

FElKészülés a magasugrásra
oKtatási modEllEK

megjegyzés: A kölyökAtlétikA versenyszámai között a magasugrás az alábbi okok 

miatt nem szerepel:

• A versenyszám lebonyolítása túl hosszú ahhoz, hogy a kölyökAtlétikában szere-

peljen.

• Megfelelő leérkezőhely hiányában a versenyszám veszélyessé válik.

• A jelenleg elfogadott technika (Fosbury Flop) túl komplex a a gyermekkorban történő 

oktatáshoz.

A felsorolt okok azonban nem jelentik azt, hogy a rávezető gyakorlatokat ki kellene 

hagyni az oktatásból. Fontos, hogy az előkészítő gyakorlatok oktatása során ne tanít-

sunk olyan gyakorlatokat, melyek egyensúlybontásra kényszerítik a gyerekeket. A leér-

kezés mindig páros lábra történjen. 

előkészítő GyakOrlatOk maGasuGrásHOz:

 

Mint minden egyes versenyszámnál, a test maradjon egyenes és feszes az elugrás pil-

lanatában, a lendítések pedig legyenek hatékonyak.

A korosztály számára szükséges koordináció fejlesztéséhez fontos, hogy bal és jobb 

lábról egyaránt gyakoroljuk a feladatokat.
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gyaloglás
oKtatási modEllEK

Az atlétikának ez a különleges versenyszáma mutatható be a leghatékonyabban a 

gyermekeknek, játékos gyakorlatokon keresztül. A kölyökAtlétikAi versenyrendszer 

technikai okok miatt nem foglalkozik a gyaloglással, hiszen a gyaloglás technikájának 

elsajátítása a kisgyermekek számára még nehéz feladat. Azonban a technika tanulási 

folyamata, a gyakorlás nagyszerűen fejleszti a lábakat, a koordinációt, az aerob állóké-

pességet és a nehézségekkel küzdő gyermekek mozgástanulását. Mindezen okok mi-

att a gyaloglás kiegészíti a többi versenyszámot, ezért feltétlenül része kell, hogy legyen 

a képzési folyamatnak.

1. alapvető jelleGzetesséGek
Követve a gyaloglás technikai szabályait, a gyaloglónak a következőket kell betartania:

• Az egyik lábnak mindig a talajon kell lenni.

• A támaszláb a talajfogástól kezdve a teljes mozdulat alatt legyen kinyújtva.

 

2. a GyalOGlás GyakOrlása
Alapvető gyakorlatokat mutassunk be a gyermekeknek, hogy megismerjék a gyaloglás 

szabályait és technikáját. Hangsúlyozzuk, hogy a helyes technikai kivitelezés mindig 

fontosabb, mint a gyaloglás sebessége.

A szükséges sebesség- és távmódosítások végrehajtásával az összes olyan gyakorlatot 

felhasználhatod, melyeket az állóképesség fejlesztésére javasoltunk.

Okosan teszed, ha a gyalogló- és futófeladatokat variálod és kombinálod, és a különféle 

váltóversenyekbe is bevonod a gyaloglást, mert így nagyon népszerű lesz a gyermekek 

körében. 

A váltóversenyek összes verzióját alkalmazhatod a gyaloglásban is, természetesen az 

akadályokat és gátakat hagyd ki a pályáról.

1. Oktatási mOdell – GyalOGlás

Cél: a gyaloglás gyakorlása.

javasolt feladat: Végeztess meghatározott távokon, különböző ívű szlalomgyaloglást.

kezdők viselkedése: Kezdők gyakran előre dőlnek gyaloglás közben, nem használják 

a karjukat, és a talpukon való átgördülést sem tudják megcsinálni. Legtöbbször a térdüket 

is behajlíthatják.

 

gyakorlati útmutatás:
• A törzsedet tartsd egyenesen, függőlegesen.

• Aktív, széles karmozgás.

• A tekintet előre néz.

Fontos részletek:
• A talajon lévő láb térde nyúljon ki teljesen.

• A karmozgás szélesen, a haladás irányába mozogjon.

• Fejet tartsd egyenesen, a tekintet távolra, előre nézzen.

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a pályákat.

• Mérd az időt.

• Végezz oda-vissza váltóversenyeket.

biztonság:  Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Függőleges jelzések

• Biztonságos talaj • Stopperóra
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2. Oktatási mOdell – GyalOGlás

Cél: ismerkedés a talajfogás módjával.

javasolt feladat: Megkönnyíti a tanulást, ha a lépések helyét kijelöljük a talajon. Haté-

konyabbá teszi a gyakorlást, ha a meghatározott területen belül, enyhén növekvő távol-

ságokat jelölünk ki. (egy-két centiméterrel növeljük csak a távolságot)

kezdők viselkedése: Kezdők gyakran hátrahúzott csípővel gyalogolnak, nem segítik 

az előre haladást a karjukkal, és a talpukon való átgördülést is elkapkodják. A távolság 

növekedésével párhuzamosan egyre inkább behajlítják a térdüket.

 

gyakorlati útmutatás:
• Tartsd a törzsedet függőlegesen.

• A talajfogás sarokkal történjen, majd az egész talpadat nyomd oda a talajhoz.

• A támaszkodó láb térde legyen nyújtva.

• A karok szélesen mozogjanak a haladás irányába.

• Fejet tartsd egyenesen, a tekintet messzire előre nézzen.

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a pályákat.

• Mérd az időt.

• Csináljunk váltóversenyeket: egyik irányban növekvő lépéshosszal, a másik irányba 

pedig szlalomozással.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Vízszintes és függőleges jelzések

• Biztonságos talaj • Stopperóra

3. Oktatási mOdell – GyalOGlás

Cél: egymás sebességének érzékelése (lépéshossz és ritmus).

javasolt feladat: Ez egy páros gyakorlási forma, ahol a két gyerek azonos ritmusban és 

lépéshosszal  gyalogol, hiszen a kezükben tartott rúd fenntartja a köztük lévő távolságot.

kezdők viselkedése: A kezdőknek gondot okoz ez a páros gyakorlat, mert nehezen 

alkalmazkodnak egymás ritmusához. 

gyakorlati útmutatás:
• Tökéletes összhang legyen a partnerek között.

• A törzsedet tartsd egyenesen.

• Sarokkal fogj talajt, majd nyomd a teljes talpadat a talajhoz.

• Nézz előre.

Fontos részletek:
• Maradj laza, hagyd, hogy az elöl lévő társad vezessen. 

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a pályákat.

• Tégy bele kanyarokat.

• Csinálj váltóversenyeket.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Függőleges és vízszintes jelzések

• Biztonságos talaj • Stopperóra

• Ügyelj a testmagasság-különbségekre • Rúd, bambusznád stb.
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4. Oktatási mOdell – GyalOGlás

Cél: a karmunka függetlenítése a gyalogló mozgástól.

javasolt feladat: Meghatározott távokat gyalogoltassunk, egymás mellett, párokban. 

Gyaloglás közben a párok passzolgassák a labdát egymásnak.

kezdők viselkedése: Kezdők nehezen dolgoznak együtt. Passzolás és labdaelkapás 

nehézséget okoz.

 

gyakorlati útmutatás:
• Legyen összhang a partnerek között.

• Tartsd a törzsedet függőlegesen.

• Válaszd külön a dobásokat/passzokat a gyaloglástól.

Fontos részletek:
• Maradj laza és válaszd szét a kar és láb mozgását.

• A gyaloglás iránya és technikája legyen a megszokott és természetes.

gyakorlat fejlesztése:
• Módosítsd a dobási távolságot és az irányt (bal/jobb).

• Változtasd a dobószereket (nagyobb, kisebb stb.).

• Váltóversenyek.

biztonság:  Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Függőleges jelzések

• Biztonságos talaj • Stopperóra

• Megfelelő és biztonságos dobószer • Labdák, karikák stb.

5. Oktatási mOdell – GyalOGlás

Cél: Gyorsuló ritmusú lépések gyakorlása.

javasolt feladat: Egy meghatározott (kb. 10-15 m) távot jelöljünk fel kényelmesen 

teljesíthető lépéshossz szerint. A feladat, hogy kezdetben egy, azután másfél, majd két 

lépést tegyenek meg egy egységnyi szakaszon. A gyakorlat segíti a láb lerakásának 

technikáját, valamint a fejleszti a gyorsaságot. 

kezdők viselkedése: A kezdők a sebesség növekedésekor egyre nehezebben hajtják 

végre az átgördülést.

 

gyakorlati útmutatás:
• Növekvő frekvenciával lépj be a jelzések közé (1–1,5–2x).

• A törzsedet tartsd egyenesen.

• Hangsúlyozd ki a gördülő mozgást a talpadon.

Fontos részletek:
• Maradj laza, hogy sebességet nyerj.

• Őrizd meg a természetes mozgásodat.

gyakorlat fejlesztése:
• Változtasd a távot 5 m-től 15 m-ig.

• Végezd el a feladatot magastartásba tett karral.

• Csinálj váltóversenyeket.

biztonság: Felszerelés:
• Csapatok szervezése • Függőleges jelzések

• Biztonságos talaj • Stopperóra

• Lapos jelzések • Lapos és puha keresztlécek
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