
Fokozott ágyéki görbület (lordózis) 

 

Tünete, hogy a has elődomborodik és a medence előre dőlt. Ez a fajta tartáshiba olyan funkcionális problémákat okoz, mint a gyenge és kötött 

ágyéki hátizomzat, gyenge és megnyúlt hasizomzat, valamint a gyenge far és lábizomzat. Súlyosabb esetben a vesék működését is 

befolyásolhatják.  

Kialakulásának fő oka a csípőhorpasz izom megrövidülése. Ülő munka vagy életmód mellett amúgy is hajlamos az izom a megrövidülésre.  

Kezelése: 

A helyes testtartás megmutatása, beállítása és kialakítása, valamint folyamatosan figyelni a fenntartására. 

Napi legalább 5-6x ellenőrizni a helyes testtartást és a helyes ülést is. 

Helyes testtartás: 

Állásban:  

Mindkét talp a talajon párhuzamosan helyezkedik el egymás mellett kb. 5-6 cm távolságra egymástól úgy, hogy a nagylábujjak előre néznek. 

A talpak 3 ponton támaszkodnak (sarok, kis- és nagylábujj alatti párna), amin egyenletesen oszlik el a testsúly. 

A medence enyhén hátrabillen, has tónusban. A mellkas kiemelt és a lapockák közelítenek egymáshoz. 



A vállak leengedve, a kisujjak közelítenek a combhoz. A fejtővel nyújtózkodunk a plafon felé, míg az állat kissé behúzva tartjuk (tokásítás). 

Oldalról nézve a fül, a váll, a csípő, a térd és a boka középpontja egy függőleges egyenesbe esik. 

 

Ülésben:  

Helyes a szék magassága, ha a talp alátámasztása mellett a térd és a csípő kb. 100-110 fokos szögben van. Az ülő felület akkora legyen, hogy a 

széken hátra csúszva ne vágja az ülés a térdhajlatot. A talpak között csípőszéles távolság legyen. A szék támlája támassza meg a lapocka alsó 

csücskét. Jó, ha a derék is megtámasztott. Fontos, hogy ülésnél az asztal is megfelelő magasságú legyen, azaz felhúzott váll és görbe hát nélkül 

az alkar kényelmesen legyen alátámasztva írás közben. A vállak leengedve. A fejtővel nyújtózkodunk a plafon felé, míg az állat kissé behúzva 

tartjuk (tokásítás). 

  



Óravázlatok 

Időtartam: 4x45 perc 

Helyszín: Otthon elvégezhető gyakorlatok 

Órák felépítése:  

 Bemelegítés (minden héten ugyan az a gyakorlatsor) 

 Mobilizálás 

 Erősítés 

 Nyújtás 

 

 

 

Bemelegítés: 

KB. 8-10 perc 

Állj vállszéles terpeszállásba 

 Végezz nyakhajlítást előre 4x lassan, a hátad maradjon egyenes. 

 Végezz nyakhajlítást jobbra és balra is 4x mindkét irányba lassan.  

 Végezz fejfordítást jobbra, középre, majd balra is. Ismételd meg 4x a gyakorlatot lassan. A törzs ne forduljon el és próbálj meg minél 

jobban hátra nézni. 

 Végezz fejkörzést válltól-vállig 4x lassan. 

 Végezz vállkörzést előre 8x, majd végezd el hátra is 8x. Próbálj meg minél nagyobb kört leírni a vállaiddal.  

 Végezz tölcsérkörzést lassan előre úgy, hogy egyre nagyobb köröket írsz le a karjaiddal. Figyelj arra, hogy a könyök végig nyújtva 

maradjon. Ismételd meg még egyszer előre, majd végezd el hátra is 2x. 



 Végezz törzskörzést úgy, hogy ne dőlj hátra. 4x ismételd meg a gyakorlatot mindkét irányba. 

 Végezz csípőkörzést 4x mindkét irányba. 

 

Végezz helyben járást 

 Járás közben belégzésre emeld a karjaidat magastartába mellső középtartáson keresztül, tartsd bent a levegőt 2 másodpercig, majd 

kilégzésre engedd vissza mélytartásba. Ismételd meg a gyakorlatot még 8x. Gyakorlat közben figyelj a helyes testtartásra. 

 Végezz dzsoggolást helyben. Emeld a karjaidat magastartásba mellső középtartáson keresztül, majd engedd vissza mélytartásba oldalsó 

középtartáson keresztül. 

 Végezz téremelést minden 3. ütemre egyszer jobb, majd bal lábbal. Ismételd a gyakorlatot 8x mindkét lábra. 

 Végezz sarokemelést minden 3. ütemre egyszer jobb, majd bal lábbal. Ismételd a gyakorlatot 8x mindkét lábra.  

 

Állj széles terpeszállásba 

 A jobb karodat emeld magastartásba, a bal karodat pedig csípőre tartásra. Végezz törzshajlítást balra 4 ütemen keresztül, majd emeld 

vissza a törzsedet kiindulóhelyzetbe szintén 4 ütemen át. Ismételd meg a gyakorlatot még 3x, majd kartartáscserével együtt a másik 

oldalra is végezd el 4x. 

 Végezz törzshajlítást előre a bal lábadhoz 4 ütemen keresztül, tartsd meg 4 ütemig, majd emelkedj vissza kiindulóhelyzetbe. Ismételd meg 

a gyakorlatot középre és jobbra is. Ügyelj arra, hogy hajlítás és az emelkedés is csigolyáról-csigolyára történjen. 3x ismételd meg. 

 

Mobilizálás: 

Lépj ki hosszan jobb harántterpeszállásba, helyezd a testsúlyod az első lábadra. A hátulsó lábad maradjon nyújtva. A karjaidat tedd le a 

támaszláb mellé és a jobb karodat nyújtsd ki oldalsó középtartásba. Ebből helyzetből végezz törzsfordítást a plafon irányába. A tekinteted végig 

kövesse a tenyeredet és a könyök maradjon nyújtva. Tartsd meg 2 másodpercig, majd fordulj vissza kiindulóhelyzetbe. Ismételd meg 4x, majd 

ellentétesen is végezd el. 

Helyezkedj el térdelőtámaszban és végezz törzsdomborítást, a tekinteteddel nézz a hasad irányába. Maradj ebben a helyzetben 2 ütemen 

keresztül, majd engedd vissza kiindulóhelyzetbe, ismételd meg még 4x a gyakorlatot. 



 

1. Óra 

Bemelegítés és mobilizálás 

Főrész: Csípőhorpasz izom és az elülső combizom nyújtása, valamint a hasi és a háti szakasz erősítése 

Gyakorlat Gyakorlat leírása Gyakorlat hatása Érintett izomzat Ismétlés Eszközök Megjegyzés 

1. Kb. Hasonfekvés 

A jobb láb hajlítása a 

farizomhoz, azonos 

oldali karral 

bokafogás. 6 ütemen 

keresztül tartani a 

helyzetet, majd 

ellenkezőleg is. 

nyújtó csípőhorpasz 

izom 

2x mindkét 

lábra 

szőnyeg A gyakorlat alatt a homlok végig 

maradjon a talajon. 

Mindkét csípőlapát maradjon a 

földön.  

2. Kh. féltérdelés, a 

zsámoly előtt 

nagyjából 45 fokos 

szögben, a felsőtest az 

elől lévő láb felé néz. 

Az elől lévő láb 

emelése a zsámolyra. 

Tartás 10 

másodpercen 

keresztül, majd utána 

ismét 10 másodperc 

úgy, hogy picit 

előrébb tolja a 

nyújtó csípőhorpasz 

izom 

1x mindkét 

oldalra 

30 cm magasságú 

„zsámoly” 

szőnyeg/szivacs 

A talajon lévő láb alatt szivacs 

vagy szőnyeg legyen. 

Ne legyen egyenesen szemben a 

zsámollyal.  

A kiindulóhelyzetben kialakult 

rotációt meg kell tartani akkor is, 

amikor az elől lévő láb fellép a 

zsámolyra. 

A gerinc ágyéki szakaszát stabilan 

kell tartani.  



csípőjét. 

3. Kh. sarokülés 

Dőlés hátra egyenes 

háttal, kartámasz a 

talajon. 

6 ütemig tartás, majd 

utána hátrébb dől. 6 

ütemig tartja. 

 

nyújtás elülső combizmok 2 Szőnyeg Aki könnyűnek érzi a gyakorlatot 

nehezítheti azzal, hogy beül a két 

lába közé. 

4. Hasprés  erősítés hasizom 4x  

8db 

Szőnyeg Csak a lapockáig emeljék el a 

törzset. 

5. Kh. hasonfekvés 

Karok magastartásban 

Ellentétes kar-láb 

emelése. 

erősítés ágyéki mély 

hátizom, 

farizom 

4x 10 db Szőnyeg A homlok maradjon a talajon.  

Csípő ne forduljon el. 

A kar és a láb is nyújtva legyen. 

 

2.Óra 

Bemelegítés és mobilizálás 

Főrész: Farizom és a hátsó combizmok erősítése, valamint az ágyéki hátizom nyújtása 

Gyakorlat Gyakorlat leírása Gyakorlat hatása Érintett izomzat Ismétlés Eszközök Megjegyzés 

1. Csípőtolás erősítés farizom 4x8 db Szőnyeg Fenék megfeszítése.   

A sarkak a térd vonalába 

legyenek. 



2. Kh. térdelőtámasz 

jobb láb emelése 

oldalirányba, majd 

vissza 

kiindulóhelyzetbe. 

Ellentétes lábbal is. 

erősítés farizom 4x8 db Szőnyeg A törzs ne mozduljon el 

oldalirányba és egyenes legyen. 

3. Kh. hasonfekvés 

1-4 ü.: lábhajlítás  

5-8. ü.: lábnyújtás 

erősítés hátsó combizom 3x15 db Szék A széken úgy helyezkedjen el, 

hogy comb és a felsőtest is 

alátámasztásban legyen.  

A karokkal pedig a szék lábaiba 

kapaszkodjon. 

Hajlításkor a sarkak érintik a 

feneket. 

A törzs maradjon egyenes.  

A tekintet lefele irányul.  

4. Kh. alapállás 

törzshajlítás előre 4 

ütemen keresztül 

4 ütemig helyzet 

megtartása 

emelkedés vissza 

kiindulóhelyzetbe 

nyújtás ágyéki hátizom 4  A lábak nyújtva maradjanak. 

A karokkal törekvés a talaj 

elérésére. 

5. Kh. féltérdelés, a 

zsámoly előtt 

nagyjából 45 fokos 

szögben, a felsőtest az 

elől lévő láb felé néz. 

nyújtás csípőhorpasz 

izom 

1x mindkét 

oldalra 

30 cm magas 

„zsámoly” 

szivacs/szőnyeg 

A talajon lévő láb alatt szivacs 

vagy szőnyeg legyen. 

Ne legyen egyenesen szemben a 

zsámollyal.  



Az elől lévő láb 

emelése a zsámolyra. 

Tartás 10 

másodpercen 

keresztül, majd utána 

ismét 10 másodperc 

úgy, hogy picit 

előrébb tolja a 

csípőjét. 

A kiindulóhelyzetben kialakult 

rotációt meg kell tartani akkor is, 

amikor az elől lévő láb fellép a 

zsámolyra. 

A gerinc ágyéki szakaszát stabilan 

kell tartani. 

 

3.Óra 

Bemelegítés és mobilizálás 

Főrész: Az ágyéki mély hátizmok és a csípőhorpaszizom nyújtása, has- és háti szakasz felső részének mély hátizmainak erősítése 

Gyakorlat Gyakorlat leírása Gyakorlat hatása Érintett izomzat Ismétlés Eszközök Megjegyzés 

1. 

Kiindulóhelyzet 

hanyattfekvés, 

talptámasz a talajon. 

Megemelik a törzset 

és jobbra végeznek 

törzshajlítást jobb 

bokaérintéssel, majd 

törzsfordítás vissza 

középre és 

ellentétesen is 

elvégzik a gyakorlatot.  

1 db gyakorlat alatt a 

jobb és a bal 

erősítés hasizom 4x 20 db - 

Csak a lapocka emelkedjen el a 

talajtól.  

A derekat végig a talajra szorítják.  



bokaérintést értjük. A 

gyakorlatok között 

nem teszik vissza a 

lapockát a talajra. 

 

2. 

Kiindulóhelyzet: 

térdelőtámasz 

Ellentétes kar-láb 

emelése, majd a has 

alatt összeérintés. 

Eközben 

törzsdomborítást 

végeznek. Majd vissza 

kiindulóhelyzetbe. 

Ellentétesen is 

elvégzik a gyakorlatot. 

erősítés 

háti szakasz felső 

részének mély 

hátizmai 

10-10 db - 

A karok emelésnél nyújtva 

maradjanak. 

A derék végig feszítve legyen és  

ne essen be. 

Tekintet a talaj irányába nézzen.  

Próbálják meg minél jobban 

domborítani a hátukat. 

3. 

 

nyújtás 
ágyéki mély 

hátizom 
6 db Szőnyeg 

Differenciálás: 

1. Terpesztés  

2. Térdek hajlítva 

A derék és felsőtest feszítve 

legyen végig.  

A karok nyújtva legyenek. 

A nyaki szakasz a háti gerinci 

szakasz meghosszabbítása. 

4. 

Kh.: Nyújtott ülés, 

csípőszélességű 

terpesz. 

nyújtás 
ágyéki mély 

hátizom 
6 db 

Szőnyeg 

 

Nyújtott ülésnél a törzs egyenes. 

Csigolyáról-csigolyára történik a 



Lassan a derekat és a 

hátat domborítva, fejet 

előrehajlítva 

közelítenek a 

szegycsonthoz. 

10 számolásig 

megtartják a helyzetet, 

majd lassan 

csigolyáról csigolyára 

egyenesítik a törzset. 

Kiegyenesedés után 

fejtetővel 

nyújtózkodás a plafon 

irányába 6 számolásig 

 

 

domborítás és a nyújtás is. 

Lassan végezzék a gyakorlatot. 

Előrehajlás során a medencét jól 

hátrabillentve tartsák.  

 

5. 

Támadóállásban 

helyezkednek el a 

tanulók. Az elől lévő 

lábukat behajlítják és 

a csípőjüket lassan a 

talaj felé süllyesztik.  

Majd lassan 

kiindulóhelyzetbe.  

nyújtás 
csípőhorpasz 

izom 
6 db Szőnyeg 

 A mozgás folyamatos, de legyen 

lassú és kontrollált. 

Farizom megfeszítésével 

hatékonyabb a nyújtás. 

A térded és a bokád egy 

(függőleges) vonalban legyen.  

A medencédet pedig engedd előre. 



 

Derékfájás esetén a karok 

csípőretartásával végezzék tovább 

a gyakorlatot. 

 

4.Óra 

Bemelegítés és mobilizálás 

Főrész: Csípőhorpasz izom és a combfeszítő izom nyújtása, farizom és a combhajlító izmok erősítése 

Gyakorlat Gyakorlat leírása Gyakorlat hatása Érintett izomzat Ismétlés Eszközök Megjegyzés 

1. Kb. Hasonfekvés 

A jobb láb hajlítása a 

farizomhoz, azonos 

oldali karral 

bokafogás. 6 ütemen 

keresztül tartani a 

helyzetet, majd 

ellenkezőleg is. 

nyújtó 
csípőhorpasz 

izom 

4x mindkét 

lábra 
szőnyeg 

A gyakorlat alatt a homlok végig 

maradjon a talajon. 

Mindkét csípőlapát maradjon a 

földön.  

2. 

  

Hanyattfekvés 

 

 

 

 

combfeszítő izom 
4x mindkét 

lábra 
szőnyeg 

A nyújtott lábemelés addig a 

magasságig emeljük, hogy a láb 

végig nyújtva maradjon. 



A bal láb nyújtva a 

jobb lábra 

gumiszalagot 

helyezünk, és nyújtott 

lábemelést végzünk. 

nyújtás 

 

 

 

 

3. Lábemelés 

térdelőtámasz 

helyzetében. 

térdelésben kell 

elhelyezkedni 

alkartámaszban. 

A bal láb nyújtása és 

emelése vízszint fölé 

és vissza 

erősítés farizom 
10x mindkét 

lábra 
szőnyeg 

 

Fontos hogy a csípő ne essen be, a 

felsőtest feszes. 

Differenciálás, ha a derék beesik, 

akkor hajlított helyzetben 

támaszkodnak a talajon. 

4.  Guggolás 

 erősítés farizom 4x10 szőnyeg 

A térd ne haladjon túl a boka 

vonalán. 

Vízszintes vonalig engedjék le 

testsúlyt. 

5. Hasonfekvés, homlok 

a talajon, szalag 

beakasztva a 

bordásfalba. Jobb 

boka beakasztása a 

szalagba 

térdhajlítással 90 

fokba, és a helyzet 

megtartása 1 percig, 

erősítés 
combhajlító 

izmok 
1-1 perc Szalag 

Differenciálás a szalagok 

erősségével. 

A tekintet a talaj irányába nézzen. 



majd ellenkezőleg is 

 


