
PERTHES- KÓR, GYAKORLATOK 

 

BEMELEGÍTÉS 

1. Légzőgyakorlat: állj vállszéles terpeszállásba, karok a test mellett. Belégzéskor emeld 

a karodat magastartásba, kilégzéskor engedd vissza le. A belégzés és a kilégzés azonos 

hosszúságú legyen! 

2. Fejkörzés válltól vállig (8x) 

3. Vállkörzés (8x előre indítva, 8x hátra) 

4. Karkörzés vállhoz tartással (4x előre, 4x hátra) 

5. Karkörzés nyújtott karral (4x-4x) 

6. Törzsfordítás tartkóratartással (4x-4x, folyamatosan váltakozva) 

7. Törzsdöntés tarkóratartással (4x) 

8. Törzshajlítás jobbra, előre, balra (4x) 

9. Törzskörzés (4x-4x) 

10. Csípőkörzés (4x-4x) 

11. Lábkörzés (mindkét lábbal 4x-4x) 

12. Emelkedés lábujjra 8x 

13. Sarkon állás 8x 

FŐ RÉSZ 

1. gyakorlat: támasz a falnál. Emeld a bal lábadat balra! Közelítsd a lábadat a fal felé a 

tested előtt és mögött! A csípőd ne forogjon! Mindkét lábaddal végezd el a 

gyakorlatot! 

 
 

2. gyakorlat: Feküdj a hasadra! Hajlítsd be a bal lábadat és enyém emeld fel a talajról! A 

sarkaddal próbáld megérinteni a talajt mindkét oldalon! Ne siess, lassan végezd a 



gyakorlatot! Amennyire tudod, a csípődet tartsd a talajon! Végezd el a gyakorlatot a 

jobb lábaddal is! 

 
 

3. gyakorlat: Feküdj hanyatt fekvésbe! Emeld el a lábaidat a talajtól! Húzd be a térdeidet 

a mellkasodhoz! Nyújtsd ki a lábaidat, tartsd meg a talaj fölött, majd engedd le! 

Végezd el a gyakorlatot 8-szor! 

 
 

 

 

4. gyakorlat: Feküdj a bal oldaladra! Bal kezedet emeld magastartásba, a jobbat tedd 

csípőre! Emeld fel a jobb lábadat úgy, hogy a tested vonalában maradjon! Mindkét 

lábaddal végezz 15-15 ismétlést! 

 

 
 

5. gyakorlat: Feküdj hanyatt fekvésbe! Feszítsd be a fenekedet, és próbáld elemelni a 

talajtól pár centire! Számolj el magadban 3-ig, majd ereszkedj vissza a talajra! Végezd 

el a gyakorlatot 5-ször! 

 

 

 



 

 

 

LEVEZETŐ NYÚJTÁS LÉGZŐGYAKORLATTAL 

1. gyakorlat: Feküdj hanyatt fekvésbe, húzd fel a térdeidet, talpad legyen a talajon! Orron 

át hasba lélegezz be! Lassú kilélegzéssel engedd le a térdeidet balra a talajra! 

Belélegzés! Kilélegzés! Belélegzés! Kilélegzéssel emeld vissza a térdeidet! Végezd el 

a 

gyakorlatot a másik irányba! 

2. gyakorlat: Feküdj hanyatt fekvésbe, a karodat emeld magastartásba! Orron át hasba 

lélegezz be! Kilélegzéssel nyújtózkodj! Belélegzéskor engedd vissza magad! Végezd 

el a gyakorlatot 5-ször! 

 

 
 

 

3. gyakorlat: Feküdj hanyatt fekvésbe, húzd fel a térdeidet, talptámasz legyen a talajon, 

karjaidat emeld magastartásba! Lassan távolítsd el a térdeidet egymástól és közelíts 

velük a talaj felé! Ha már nem megy lejjebb, tartsd meg, és nyújtózkodj a karjaiddal. 

Tartsd meg ez a helyzetet egy rövid ideig, majd lassan engedd vissza magad a 

kiindulóhelyzetbe! 



 


