
OTTHON VÉGEZHETŐ GYAKORLATOK ASZTMÁSOKNAK 

 

 
 

I. Bemelegítés, bevezetés: 

Nagyon fontos, hogy légzőgyakorlatokat végezz: A bemelegítést érdemes 

légzőgyakorlatokkal kezdeni és a befejező részt is azzal zárni. Lehetőleg friss levegőn végezd 

a gyakorlatokat, például a kertben, vagy legalább nyiss ablakot! Fontos, hogy minél edzettebb 

legyél, ezért állóképesség fejlesztő mozgást is végezz! Ez nagyon fontos, mert minél 

edzettebb vagy, annál később következik be a nehézlégzés. Az edzés közben, amikor úgy 

érzed, tarts pihenőt! Nagyon fontos az egészséges, vegyszermentes táplálkozás és környezet 

is! 

A legmegfelelőbb légző technika: 

-  a kilégzés kétszer annyi ideig tart, mint a belégzés, 

- a ki és belégzés utáni légzésszünet egyforma hosszú,  

- a belégzés orron át, a kilégzés szájon át történik. 

  Kilégzés- légzésszünet- belégzés- légzésszünet. 

 

1. gyakorlat: 
 

Kiinduló helyzet: alapállás, csípő előre dönt (fenék feszít) 
 

1-2. ütem: belégzés, kar emelése oldalsó középtartáson át magastartásba; 
 

3. ütem: légzésszünet, tartás; 
 

4-7. ütem: kilégzés, karok leengedése kiinduló helyzetbe oldalsó középtartáson át. 
 

8. ütem: légzés szünet. 

Ismétlésszám: 4x 

Rajzírással: 

 
 

 

 

 

 



 

 

2. gyakorlat: 
 

Kiinduló helyzet: sarokülés, mélytartás; 
 

1-2. ütem: Oldalsó középtartáson keresztül karok emelése magas tartásba, belégzés; 

3-6. ütem: nyújtózkodás a mennyezet irányába, kilégzés (3-5.ü) belégzés (6.ü.) 

7-8. ütem: Oldalsó középtartáson vissza kiinduló helyzetbe, kilégzés.  

Ismétlés szám: 5x 

Rajzírással: 

 

 

II. Fő feladatsor: 
 

Kezdheted az állóképességi gyakorlatsort. Először olvasd végig figyelmesen a gyakorlatokat. 

 

- Az alap gyakorlat a terpesz - zár szökdelés lesz, amit különböző egyéb mozdulatsorral 

egészíthetsz ki. 

Végezheted zenére is a gyakorlatokat. Keress olyan hosszabb zenei összeállítást, ami 

120bpm-es. Ez azt, jelenti, hogy 120 ütés van egy perc alatt. Tehát egy perc alatt 120-at kell 

szökdelned. Ha megy a háttérben a zene, akkor könnyű dolgod lesz.  

 

1. feladat  

Kiinduló helyzet: alapállás; 
 

1. ütem: ugrás terpeszállásba; 
 

2. ütem: ugrás vissza alapállásba 
 

3-8. ütem: ugyanaz, mint a 1-2. ütem. (Folytasd a terpesz-zár szökdelést.) 
 

Ismételd meg 4x! 
 

Rajzírással: 



 

2. feladat (a terpesz-zár szökdelés mellett a karunkat is dolgoztatjuk)  

Kiinduló helyzet: alapállás 

1. ütem: ugrás terpeszállásba, karok lendítése oldalsó középtartásba; 
 

2. ütem: ugrás vissza alapállásba; 
 

3-8. ütem: ugyan az, mint az 1-2. ütem. 
 

Ismételd meg ezt is 4x! 
 

Rajzírással: 
 

 

 
3. feladat: 

 

Kiinduló helyzet: alapállás 
 

1. ütem: ugrás terpeszállásba, karok lendítése mellső középtartásba; 
 

2. ütem: ugrás vissza alapállásba; 
 

3-8. ütem: ugyan az, mint az 1-2. ütem. 
 

Ismételd meg ezt is 4x! 
 

Rajzírással: 
 

 

 
4. rész: (ugyanaz, mint az első rész) 

 

Kiinduló helyzet: alapállás; 
 



1. ütem: ugrás terpeszállásba; 



2. ütem: ugrás vissza alapállásba 
 

3-8. ütem: ugyanaz, mint a 1-2. ütem. (Folytasd a terpesz-zár szökdelés) 
 

Ismételd meg megint 4x! 
 

Rajzírással: 

 

 

 
 

5. feladat: 
 

Kiinduló helyzet: alapállás 
 

1. ütem: ugrás terpeszállásba, kar lendítése magas tartásba oldalsó középtartáson keresztül; 
 

2. ütem: Ugrás vissza alapállásba; 
 

3-8. ütem: Ugyanaz, mint a 1-2. ütem 
 

Ismételd meg ezt is 4x! 
 

Rajzírással: 

 

 

6. feladat: 
 

Kiinduló helyzet: alapállás 
 

1. ütem: ugrás terpeszállásba, kar lendítése magas tartásba mellső középtartáson keresztül; 
 

2. ütem: Ugrás vissza alapállásba; 
 

3-8. ütem: Ugyanaz, mint a 1-2. ütem 



Ismételd meg ezt is 4x! 
 

Rajzírással: 
 

 

 
 

7. feladat: Ugyanaz, mint az első rész 
 

Kiinduló helyzet: alapállás; 
 

1. ütem: ugrás terpeszállásba; 
 

2. ütem: ugrás vissza alapállásba 
 

3.-8. ütem: ugyanaz, mint a 1-2. ütem. (Folytasd a terpesz-zár szökdelés) 
 

Ismételd meg 4x! 
 

Rajzírással: 

 

 
 

8 -14. rész: Végezd el megint ezeket a gyakorlatokat, azzal a különbséggel, 8 ütem alatt 

végezz el egy fordulatot a tengelyed körül. Egyszer jobbra, egyszer balra. 

Ezeket is ugyanannyi ismétlésszámmal, mint az előző feladatokat, tehát 7db 4x8 ütemű rész 

volt. Ha ennek is a végére értél, akkor egy kis matek: 

7x4x8x2=448 szökkenést végeztél 
 

Ha ezt 120bpm-es zenével végezted, akkor 448/2=224 másodpercet dolgoztál. Ez még 

összesen 4 perc sem volt, ezért ezen kívül még 2x végezd el az egészet. Így összesen 

224x3=672 másodpercet dolgoztál és 672x2=1344 szökkentél, amivel már kellően 

átmozgattad magad! 

 

 
 



Levezetés: 
 

Kiinduló helyzet: sarokülés, mélytartás; 
 

1-2. ütem: Oldalsó középtartáson keresztül karok emelése magas tartásba, belégzés; 

3-6. ütem: nyújtózkodás a mennyezet irányába, kilégzés (3-5.ü) belégzés (6.ü.); 

7-8. ütem: Oldalsó középtartáson vissza kiinduló helyzetbe, kilégzés. 

Ismétlés szám: 5x 

Rajzírással: 

 

 

 

Egészségetekre!





 


