
Fejlesztési terv: Lúdtalp (Pes planus) 

1.hét : 

1.alkalom: Állapotfelmérés 

- Anamnézis felvétele 

• Személyes adatok 

• Fáj-e a lába? Ha igen, mióta? 

• Volt orvosnál? 

• Hord-e lúdtalp betéte? Ha igen, milyet? (speciális egyénre szabott, általános) 

• Milyen cipőt hord általában? 

• Sportol valamit? Ha igen, mit? 

• Végez valamilyen tornát? 

- Láblenyomat készítése 

- Állásvizsgálat (emelkedés lábujjhegyre, ereszkedés hajlított állásba) 

- Járásvizsgálat 

 

2.alkalom: Torna ülésben  

 

1. A lábak egymás mellett párhuzamosan. A két sarok felhúzása, majd leengedése. 

(Lábujjhegyre emelkedés.) Ismétlés tízszer. 

2. A lábak egymás mellett párhuzamosan. Jobb és bal sarok emelése felváltva. Ismétlés 

tízszer. 

3. A lábak egymás mellett párhuzamosan. A talpak felhúzása egyszerre. (Sarokra.) Ismétlés 

tízszer. 

4. A lábak egymás mellett párhuzamosan. Jobb és bal talp felhúzása váltva. Ismétlés tízszer. 

5. A lábak egymás mellett párhuzamosan. Egyszerre két lábbal: sarokról lábujjhegyre, majd 

vissza sarokra gördülés. (Lábujjhegyállás, sarokállás.) Ismétlés tízszer. 

6. Sarkon támaszkodva lábakat terpeszteni és zárni. Ismétlés tízszer. 

7. A lábak egymás mellett párhuzamosan. Lábujjakat erősen behajlítva talp alá húzni, majd 

kinyújtani. Ismétlés tízszer. 

8. Lábujjakat erősen behajlítva talp alá húzni-kinyújtani. Lábujjakat behajlítva a talp alá 

húzni, lábfejet megemelni, letenni. (Sarokállás.) Ismétlés tízszer. 

9. Talpak a földön vannak, sarkakat széthúzva lábujjhegyre emelkedni, összezárva letenni 

sarokra. Ismétlés tízszer. 



10. Spicc-pipa váltása. Ismétlés tízszer. 

 

A gyakorlatsort megkapja papír alapon, a következő alkalomig minden nap végig kell 

csinálnia otthon, önállóan. 

 

2.hét: 
1.alkalom: Torna ülésben  

 

1. Háton fekvésben talp csúsztatása talajon addig a pontig, amíg a sarkát és a lábujjait 

lent tudja tartani a talajon.  

2. Lábujj és sarok elemelése talajtól felváltva. A gördítés megismétlése előre és hátra 

tízszer. 

3. Talpat talajon tartva lábujjak erőteljes behajlítása, majd lazítása, és visszífeszítése 

nyújtva. Ismétlés tízszer. 

4. A láb elülső részén lévő zsírpárna elemelése. Ezt levegőben tartva a talpak egymás 

felé befelé és kifelé forgatása. Ismétlés tízszer. 

5. Talpat talajon tartva az ujjak távolítása, a nagylábujjakat egymás felé a kisujjakat 

kifelé. Ismétlés tízszer. 

6. Csak a sarkat talajon tartva a lábujjak mozgatása. A nagylábujj a négy kicsitől 

különállóan hajlítani és visszanyújtani. Ismétlés tízszer. 

7. Talpat a talajon tartva a lábujjak tövének közelebb húzása a sarokhoz a láb 

boltozatának növelésével, majd lazítás. Ismétlés tízszer. 

8. Az első ujj tövénél a puha párnácska erőteljes lenyomása a talajra úgy, hogy a 

sarok vagy a láb külső széle ne emelkedjen fel. Ismétlés tízszer. 

9. A torna zárásaként kellemes zongorázó mozgás végzése az ujjakkal és a boka 

körzésével.  

A gyakorlatsort megkapja papír alapon, a következő találkozóig az előző és ezt a 

gyakorlatsort felváltva, minden nap végig kell csinálnia otthon, önállóan. 

3.hét: 

1.alkalom:Torna állásban  

Eszközigény: egyensúlyozó süni 



 

1. Jobb lábon állás, bal térd húzása két kézzel mellkashoz, közben bokakörzés mindkét 

irányba. Ismétlés bal lábon állva, jobb lábbal is. 

2. Bal támadóállásban támaszkodás a falnál. Jobb lábbal bokakörzés, majd sarok lenyomása 

talajra. Ismétlés ötször, majd jobb támadóállásban állva, bal lábbal is ismétlés ötször.  

3. Lábujjhegyen járás apró lépésekkel. 2×10m. 

4. Mackójárás behajlított lábujjakkal, a talp külső részére nehezedve. 2×10m. 

5. Haladás előre a lábujjak behajlításával. 2×10m. 

6. Jobb lábon állás, bal láb betámsztása térdhez. Gumilabda a jobb térd és a bal talp között, 

labda görgetése fel-le. Ismétlés bal lábon állva is. 30mp-ig kétszer. 

7. Egyensúlyozó süni félgömb alkalmazása. 

8. Talp masszírozása labdával. Először gumilabdával, majd teniszlabdával, majd golflabdával. 

A gyakorlatsort megkapja papír alapon, a következő tornáig otthon, önállóan minden nap meg 

kell csinálnia, váltogatva az előző két torna anyagával.  

 

4. hét: 

1. alkalom:Torna állásban  

Ugyanaz, mint 1. hét, 2. alkalom, csak állásban. 

Ha nagyon jól megy, bosura/diner párnára lehet állítani.  



  

A gyakorlatsort megkapja papír alapon. A következő találkozóig az ülő tornát csak egy 

alkalommal kell megcsinálnia, emellett a két állásban végzett tornát váltogatva minden nap 

csinálnia kell.  

 

5. hét: 

1. alkalom:Torna eszköz segítségével 

Eszközigény: zokni, zsbekendő/szalvéta/kéztörlő papír 

1. Háton fekvés fal mellett, talpak a falon. Csúsztatás fel a falon, amíg a sarkat és a lábujjakat 

lent tudja tartani, majd csúsztatás le. Ismétlés tízszer. 

2. Állásban támaszkodás falnál, mindkét sarok lenyomása. (Nyújtás) 

3. Zokni levétele kéz segítsége nélkül. Állásban, ha nagyon nehéz, akkor le lehet ülni.  

4. Zoknit magunk előtt előredobni lábbal és lábujjhegyen járással utána menni. 2×20m. 

5. Zokni összehajtogatása lábbal ülésben.  

6. Zsebkendő széthajtogatása lábbal. (Hajtásról hajtásra.) 

7. Zsebkendő apró darabokra tépkedése.  

8. Az apró darabok összeszedése egy zacskóba egyesével.  

A gyakorlatsort megkapja papír alapon. A következő találkozóig egyszer kell végeznie az ülő 

tornát, egyszer-egyszer a két állásban végzett tornát, egyszer meg kell csinálnia a 

zoknis/zsebkendős tornát, valamint egy alkalommal építőkockákkal kell játszania otthon, 

önállóan. Egy nap pihenőt lehet tartani.  



   

 

6.hét: 

1.alkalom:Torna állásban 

Ugyanaz, mint 2.hét, 1.alkalom, csak állásban végezve.  

Ha nagyon jól megy, bosura/diner párnára lehet állatani.  

A gyakorlatsort megkapja papír alapon. A következő tornáig minden nap el kell végezni egy 

tornát a már ismertek közül.  

 

7.hét: 

1.alkalom:Torna különböző felületen 

Extrém felületek alkalmazása.  

Ugyanaz, mint 3.hét, 1. alkalom (kivéve 5.feladat)  csak homokban, babzsákokon vagy 

kavicsos felületes végezve.  

Plusz feladat: gumiladba dobása és elkapása lábbal. Ismétlés tízszer. 

A gyakorlatsort megkapja papír alapon. Ha van rá lehetősége, akkor végezze el ezt a tornát 

önállóan. Ezen kívül minden nap végezzen el egy tornát, de minden nap különböző torna 

legyen.  

   



 

8.hét: 

1.alkalom:Torna eszköz segítségével 

Eszközigény: ceruza, papír. 

1. Jobb lábon állás, bal térd húzása két kézzel mellkashoz, közben bokakörzés mindkét 

irányba. Ismétlés bal lábon állva, jobb lábbal is. 

2. Bal támadóállásban támaszkodás a falnál. Jobb lábbal bokakörzés, majd sarok lenyomása 

talajra. Ismétlés ötször, majd jobb támadóállásban állva, bal lábbal is ismétlés ötször. 

3. Ceruza átvétele egyik lábból a másikba. (ülésben) 

4. Ha többen vesznek részt a tornán lehet egymásnak továbbadni a ceruzát. 

5. Lábbal való rajzolás a ceruzával a papírra. Először lehet csak vonalakat húzni, majd 

konkrét dolgok lerajzolására való törekvés, név leírása. 

A gyakorlatsort megkapja papír alapon. A következő alkalomig minden nap végezzen tornát. 

Bíztassuk arra, hogy az utóbbi tornákat végezze, ne az első alkalmak egyikét. Használjon 

minél több eszközt.  

  

2. alkalom: Ellenőrzés 

Az alany kikérdezése. Mi a véleménye a tornáról, milyen érzései vannak, észlel-e változást. 

Újabb lenyomat készítés, állás- és járásvizsgálat. 

 

 


