
GYÓGYTESTNEVELÉS 

Az óra anyaga: Játékos gyakorlatok  

Ezekhez a gyakorlatokhoz szükséged lesz 2 db fél literes műanyag palackra, amit tölts meg 

vízzel! 

1.Tartsd mély tartásban a flakonokat és járj helyben! Minden 4. lépésre lendítsd magastartásba a palackokat, majd 

le. Végezd 1 percig! 

2.Tedd a palackot eléd, csípőre tartás, páros lábon szökdelj a flakon felett, majd hátra vissza. Végezd ezt a 

gyakorlatot jobb és bal lábon is 12X! 

3.Tartsd a palackot rézsútos mély tartásban a hátad mögött! Végezz saroklendítéseket hátra úgy, hogy a sarkad 

hozzáérjen a flakonhoz! Mindkét lábbal 10X ismételj! 

4.Tartsd a palackot részútos mély tartásban,(elöl) emeld a térdedet a flakonhoz! Mindkét lábbal 10X ismételd 

meg! 

5.Helyezkedj el kis terpeszállásban, karok magastartásban. Végezz törzsdöntést 2X, majd törzshajlítást 2X a 

flakonnal érintsd meg a bokáidat! Vissza kiinduló helyzetbe. Ismételd 8X! 

6.Helyezkedj el kis (vállszéles) terpeszállásban, karok mély tartásban. Végezz folyamatos karkeresztezést a test 

előtt! Persze flakonnal a kézben.  

7.Tedd a flakonokat a válladra, toldd fel magastartásba a jobb karodban lévő palackot, majd a balt! Tartsd meg 

1-2 mp-ig, majd egymás után engedd le! Ismételd 12X! 

8. Helyezkedj el mellső fekvőtámaszban, úgy hogy a flakonokat leteszed magad elé. Tedd át a jobb kezed a flakon 

felett, majd vissza. Ismételd a bal kézzel is. Folyamatosan végezd a gyakorlatot 12X! 

9.Feküdj a hátadra, hajlítsd a térded! Talptámasz, (ehhez egy flakon kell) Karjaid legyenek nyújtva a test mellett, 

jobb kezedben legyen a flakon, a talajtól csak kicsit emeld meg, a térd alatt tedd át a bal kézbe, majd vissza.  10X! 

10.Feküdj a hátadra! Alkartámasz. Lábaidat nyújtsd ki, tedd a flakont a bokáid közé! Végezz lábemeléseket 

nyújtott lábbal 12X! 

11.Öntsd ki a vizet! Pakolj el az útból, állítsd egymás mellé a flakonokat! Néhány lépés távolságból guríts célba 

(bowling) egy összetekert zoknival! Tíz gurításból hány pontot szereztél? (Több flakonnal, többen is 

játszhatjátok.) 

 

Egészségetekre a gyakorlást! 

GYÓGYTESTNEVELÉS 

Kedves tanulónk! 

Reméljük sikerült 2-3 alkalommal tornázni, vagy relaxálni egy héten! Tudod!?  Ahány gyógytestnevelés órád 

van! 

Amikor jó idő van, mindenképpen menj ki egy kicsit az erkélyre, vagy az udvarra! Napozz, levegőzz, olvass, 

tornázz kint! A napfény egészséges! 

Küldjük a következő heti frissítő tornát! Válogass belőlük, vagy válaszd az alábbi linket, amely aranyos kis 

animációt tartalmaz! (Másold be a keresőbe a linket! Ha nem sikerül, válassz más tornagyakorlatot, - a 

szüleidet hagyd dolgozni! 😊) 



https://www.youtube.com/watch?v=N5gX--B1jIc; Felüdítő tornát kívánunk neked! 

GYÓGYTESTNEVELÉS 

Az óra anyaga: 

Labdával végzett gyakorlatok1.k.h.: terpeszállás, labda mélytartásban 

 1.ü.: labdaemelés magastartásba 

 2.ü.: labdaleengedés tarkóra 

 3.ü.: labdaemelés magastartásba 

 4.ü.: labdaleengedés k.h.-be 

 15X 

2.k.h.: terpeszállás, labda tarkón 

 1-3.ü.: törzsdöntés előre, rugózás 3X 

 4.ü.: k.h. 

 15X 

3.k.h.: terpeszállás, labda hátsó mélytartásban 

 1-3.ü.: labdaemelés hátra 3X 

 4.ü.: k.h. 15X 

4.k.h.: törökülés, labda tarkón 

 1.ü.: törzsdöntés előre 45 fokban (könyök végig hátra húzva) 

 2.ü.: labdanyújtás magastartásba 

 3.ü.: labdaleengedés tarkóra 

 4.ü.: törzsemelés k.h.-be  

 15X 

5.k.h.: törökülés, labda tarkón 

 1.ü.: törzsdöntés előre 45 fokban (könyök végig hátrahúzva) 

 2-3.ü.: labda legurítása a háton, labda elkapása hátsó rézsutos mélytartásban 15X 

 4.ü.: k.h. 

6.k.h.: hasonfekvés, labda magastartásban 

 1-2.ü.: labdaemelés tarkóra (könyök hátrahúzva) 

 3-4.ü.: labdanyújtás előre k.h.-be (könyök nem érhet a talajhoz) 

 15X 

7.k.h.: hasonfekvés, labda magastartásban (homlok a talajon) 

 1.ü.: labdaemelés 

 2.ü.: könyök emeléssel labda tarkón 

 3.ü.: labdanyújtás előre magastartásba 

 4.ü.: labdaleengedés k.h.-be  

 15X 

8.k.h.: hasonfekvés, labda magastartásban (homlok a talajon) 

https://www.youtube.com/watch?v=N5gX--B1jIc


 1-2.ü.: törzsemeléssel labdagurítás a mellkashoz (könyök megemelve) 

 3-4.ü.: ereszkedés k.h.-be, labdagurítással magastartásba  

 15X 

9.k.h.: hanyattfekvés, labda mélytartásban 

 1-2.ü.: felülés terpeszülésbe, labdalendítéssel magastartásba 

 3-4.ü.: ereszkedés vissza k.h.-be 

 20X 

10.k.h.-be: hanyattfekvés, térdek hajlítva, talptámasz a talajon, kar rézsutos mélytartásban, bal kéz a labdán 

 1-2.ü.: csípőemelés, labdagurítás a csípő alatt jobb kézhez 

 3-4.ü.: csípőleengedés k.h.-be 

 5-8.: ellenkezőleg 

 20X 

Egészségetekre a gyakorlást! 

GYÓGYTESTNEVELÉS 

Az óra anyaga: Lúdtalp javító gyakorlatok 

1. Óriásjárás (karok magastartásban, lábujjhegyen) 

2. Törpejárás (guggolásban, csípőre tett kézzel) 

3. Sarkon járás 

4. Járás az lábujjak karomba tartásával 

5. Ülés a talajon. Golyó, babzsák, ceruza, szalvéta tartásával bokakörzés. 

6. Papír zsebkendő, szalvéta tépkedése lábujjakkal. 

7. Ülés a talajon, térdhajlítással. Lábujjakkal tipegés előre hátra. 

8. Ülés a talajon. Bot (pl. felmosónyél) a talp alatt. Gurítás talajon előre hátra.  

9. Hajlítottülés a talajon, bot a lábfejen. Bot megemelése és leengedése. 

10. Játék: Gyűjtögető! Ki tud több papírzsebkendőt adott időre lábujjakkal összeszedni. (Testvért vagy 

szülőt is be lehet vonni a játékba.) 

Minden gyakorlatot tízszer ismételj és mezítláb! 

Egészségedre a gyakorlást! 

GYÓGYTESTNEVELÉS 

Az óra anyaga: 

Mobilizáló, nyújtó-lazító gyakorlatok1.k.h.: terpeszállás, karok magastartásban 

 1.ü.: nyújtózás vállból fölfelé bal karral 

 2.ü.: k.h., lazítás  

 3.ü.: jobb karral nyújtózás fölfelé 

 4.ü.: k.h., lazítás 



 12X 

2.k.h.: terpeszállás, csípőretartás 

 1.ü.: hát domborítás, kilégzés 

 2.ü.: mellkas kiemeléssel homorítás, belégzés 

 12X 

3.k.h.: terpeszállás, kézhát összeérintése a test előtt, kilégzés 

 1.ü.: bal karemeléssel rézsutos magastartásba, nyújtózkodás , belégzés 

 2.ü.: k.h. 

 3-4.ü.: ellenkezőleg is  

 10X 

4.k.h.: hajlított térddel terpeszállás, kéztámasz a térdeken, kilégzés 

 1.ü.: törzshullám előre, homorítással 

 2.ü.: vissza k.h.-be domború háttal  

 10X 

5.k.h.: terpeszállás, magastartás 

 1.ü.: mindkét karral nyújtózás fölfelé 

 2.ü.: k.h., lazítás 

 10X 

6.k.h.: hajlított térddel terpeszállás, kéztámasz a térdeken 

 1.ü.: hát domborítás, kilégzés 

 2.ü.: mellkas kiemeléssel homorítás, belégzés 

 10X 

7.k.h.: hasonfekvés, magastartás 

 1.ü.: nyújtózás bal karral és jobb lábbal  

 2.ü.: k.h., lazítás 

 3-4.ü.: ellenkezőleg is  

 10X 

8.k.h.: térdelőtámasz, befelé néző ujjakkal 

 1-3.ü.: karhajlítás 3X 

 4.ü.: k.h. 12X 

9.k.h.: térdelőtámasz 

 1.ü.: bal karral nyújtózás fej mellé előre 

 2.ü.: k.h., lazítás 

 3-4.ü.: ellenkezőleg is  

 10X 

10.k.h.: hanyatt fekvés, kar magastartásban 

 1.ü.: nyújtózás mindkét karral 

 2.ü.: k.h. lazítás  

 10X 

Egészségetekre a gyakorlást! 



GYÓGYTESTNEVELÉS 

Az óra anyaga: RELAXÁCIÓ 

A relaxációhoz teremts csendes, nyugodt légkört. Kérd meg anyukádat, testvéredet, hogy olvassa a relaxáció 

szövegét. Kapcsoljatok be kellemes, megnyugtató zenét és félhomály legyen a szobában. Ajánljuk az alábbi 

linken elérhető zenét is.  

https://www.youtube.com/watch?v=pRAezlFcDwc 

Következnek a 2. hét gyakorlatai: 

Megnyugszom, ellazulok. Eltávolodik tőlem minden külső zaj és belső gond. 

Átadom magam a nyugalomnak. Átadom magam a vágynak, hogy testi, lelki, szellemi harmóniámat 

megteremtsem. Nyugodt vagyok, ellazulok. 

Elenged a váll, ellazul a kar, a kéz. Felenged a hát, a csípő, ellazul a láb, s érzem, hogy biztonságosan 

támaszkodik. Felenged a nyak, a tarkó, elsimul a homlok, az arc, s résnyire kinyílik a száj. Az egész testem 

elengedetten pihen. Nyugodt vagyok.  

A két karom elnehezedik…. A két karom elnehezedik… A két karom elnehezedik… 

A két karom nehéz… A két karom nehéz… A két karom nehéz… 

Gondolataim szabadon áramlanak… 

1.5 – 2 perc szünet - csend. 

A látótér fokozatosan elsötétedik. A képek és gondolatok eltávolodnak tőlem. Béke és nyugalom érzése tölt el. 

Béke és nyugalom. 

És most egészen lassan és fokozatosan ökölbe szorítom az ujjaimat, megfeszítem az izmaimat, és jólesően 

kinyújtózkodom, hogy semmi, de semmi fáradtság ne maradjon bennem 

Egészségedre a gyakorlást! 

https://www.youtube.com/watch?v=pRAezlFcDwc

