
 

EGYÉNI, LABDAÜGYESSÉGI FELADATOK, 

20- 30 PERCES FOGLALKOZÁSOKHOZ, 12 ALKALOMRA, 

VIDEÓKKAL 

 

A gyakorlatokat helyben, vagy egész kis területen, zárt vagy szabadtérben is el lehet 

végezni, ha azonban nagyobb terület áll rendelkezésre és a feladat jellege ezt 

megengedi, helyváltoztatással (futás, gyaloglás) végezzétek. 

 

Eszközigény: bármilyen labda, egykézzel birtokolható labda, kézilabda, teniszlabda, 

pingponglabda, zoknigombolyag, luftbalon, szigetelőszalag a koordinációs létra 

leragasztásához, keményfedelű könyv, fölül nyitott tároló eszközök, kartondobozok, 

papírkosarak, mini trambulin, bosu, találat esetén, tönkre, nem menő céltárgyak. 

 

Edzés 1. 

 

1. Helyben futás közben, körzés labdával a test hossztengelye körül, mindkét 

irányba, folyamatosan az egyik kézből a másikba adogatva a szert, fej, mellkas, csípő, 

fenék, térdek, és a lábszárak körül. Belepréseljük a tónusos, feszes tenyerünkbe és 

rászorítunk, erősen ráfogunk a labdára. (ujjak teljesen nyitottak, minél nagyobb legyen 

a szorító táv) 2perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ARw_jrwoUkE&fbclid=IwAR2Bczdr9Mg8dgAw_cO4X

ff2TPcTpJqofH9p-Pp-cRjGbvpZn4JEoVZCTyc 

 

2. Helyben futás/haladás közben, jobb, majd ball kézzel, folyamatos labdavezetés, 

(test mellett elől-oldalt, enyhén behajlított térdekkel, egyenes törzzsel, nem teljesen 

leszegett fejjel, a tekintet 2-3 méterre előre néz). Először mély, majd csípő magas, majd 

mellmagasságból indítva, mindkét kézzel, 10- 15 mp- ként változtass. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=mnfkCB4USVw&fbclid=IwAR3W7hrCvqCEdFSrob-               

8TChwAtERR3mjHhpK0S46jJPozzLMS07B6w8GT9w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ARw_jrwoUkE&fbclid=IwAR2Bczdr9Mg8dgAw_cO4Xff2TPcTpJqofH9p-Pp-cRjGbvpZn4JEoVZCTyc
https://www.youtube.com/watch?v=ARw_jrwoUkE&fbclid=IwAR2Bczdr9Mg8dgAw_cO4Xff2TPcTpJqofH9p-Pp-cRjGbvpZn4JEoVZCTyc
https://www.youtube.com/watch?v=mnfkCB4USVw&fbclid=IwAR3W7hrCvqCEdFSrob-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%208TChwAtERR3mjHhpK0S46jJPozzLMS07B6w8GT9w
https://www.youtube.com/watch?v=mnfkCB4USVw&fbclid=IwAR3W7hrCvqCEdFSrob-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%208TChwAtERR3mjHhpK0S46jJPozzLMS07B6w8GT9w


3. Helyben futás/haladás közben, labdavezetés, különböző magasságban. Lassútól 

a mély, gyors- pattogó labdavezetésig, változtassuk a labdavezetés módját és ritmusát.  

2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=5hxC0ouxJsM&fbclid=IwAR0eHoLUTXxjB96MhbxWfYG_me

Kw6zIHIyZT2njtLPWBjh7ugTrrJs_NK5E 

 

4. Jobb kézzel, folyamatos labdavezetés közben markoljunk, fogjunk rá a labdára 4- 5 x. 

Ugyan ezt, bal kézzel is, majd felváltva jobb- bal kézzel. Először minden 4- re, majd 3- ra, 

2- ra, kell megfogni a labdát. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=POghpKr5prY&fbclid=IwAR1DoiY3DE0dvwS4Jam5IzmYVt9sF

FGafdB0TYbleLgj8kPTvUeSnSKgs_Q 

 

5. Csípő- mellmagas labdavezetés. Három leütés után térdhajlítással, a labdavezető kéz a 

labdával együtt, süllyed a talaj felé, a szer földre érése után, azonnal a földhöz kell szorítani, 

két kézzel, jobb kéz, bal kéz. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=xYn8dGdh6mA&fbclid=IwAR1KT_mz_t3Igb8oH-

8kHhm3oRJ3m4X18MUO7kbsuJwSnVCBEW8U0cn4N2s 

 

6. Csípő- mellmagas labdavezetés test mellett, a szer negyedik talajra érkezésének a 

pillanatában, farizommal kell leszorítani a labdát a talajra. Mind két oldalon végezve a 

feladatot, többszőr ismételve. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=TWoy7wbPPqU&fbclid=IwAR13_Z4rl21Vwqb8fmsMSinAeRdA

adGWTz_bjdNpnoYeE9Pl33hP70RdXAs 

 

7. Könyökhajlatban, beszorított labda, felfelé néző tenyér, az alkaron végig gurított labdát 

el kell fogni a levegőben, lefelé néző tenyérrel, még a labda földre érése előtt. Mindkét 

kézzel, többször ismételve. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=tWXKydwjdpc&fbclid=IwAR1H44FBtAodgLxHSWIMUW-

6COfy_VxdJFn5ZHuuQa60BnFFbwLk-rtdcF8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5hxC0ouxJsM&fbclid=IwAR0eHoLUTXxjB96MhbxWfYG_meKw6zIHIyZT2njtLPWBjh7ugTrrJs_NK5E
https://www.youtube.com/watch?v=5hxC0ouxJsM&fbclid=IwAR0eHoLUTXxjB96MhbxWfYG_meKw6zIHIyZT2njtLPWBjh7ugTrrJs_NK5E
https://www.youtube.com/watch?v=POghpKr5prY&fbclid=IwAR1DoiY3DE0dvwS4Jam5IzmYVt9sFFGafdB0TYbleLgj8kPTvUeSnSKgs_Q
https://www.youtube.com/watch?v=POghpKr5prY&fbclid=IwAR1DoiY3DE0dvwS4Jam5IzmYVt9sFFGafdB0TYbleLgj8kPTvUeSnSKgs_Q
https://www.youtube.com/watch?v=xYn8dGdh6mA&fbclid=IwAR1KT_mz_t3Igb8oH-8kHhm3oRJ3m4X18MUO7kbsuJwSnVCBEW8U0cn4N2s
https://www.youtube.com/watch?v=xYn8dGdh6mA&fbclid=IwAR1KT_mz_t3Igb8oH-8kHhm3oRJ3m4X18MUO7kbsuJwSnVCBEW8U0cn4N2s
https://www.youtube.com/watch?v=TWoy7wbPPqU&fbclid=IwAR13_Z4rl21Vwqb8fmsMSinAeRdAadGWTz_bjdNpnoYeE9Pl33hP70RdXAs
https://www.youtube.com/watch?v=TWoy7wbPPqU&fbclid=IwAR13_Z4rl21Vwqb8fmsMSinAeRdAadGWTz_bjdNpnoYeE9Pl33hP70RdXAs
https://www.youtube.com/watch?v=tWXKydwjdpc&fbclid=IwAR1H44FBtAodgLxHSWIMUW-6COfy_VxdJFn5ZHuuQa60BnFFbwLk-rtdcF8
https://www.youtube.com/watch?v=tWXKydwjdpc&fbclid=IwAR1H44FBtAodgLxHSWIMUW-6COfy_VxdJFn5ZHuuQa60BnFFbwLk-rtdcF8


8. Egyik kézben törölköző vagy szalag, a másik kézben labda. Labdavezetés közben a 

másik kézben lévő törölközőt pörgetni, lengetni kell. Szercserével, mind a két kézzel. 2 

perc.                         

https://www.youtube.com/watch?v=es9xX8QL23A&fbclid=IwAR3A4XJ1zIFmXm0AKUHbeku

Zer0qoZF2IX3VtjqpvxxDeqzRh1QoAVb3UZ8 

 

9. Mind a két kézben, egy-egy labda, ami lehet eltérő méretű, típusú. Először helyben, 

majd haladás (járás, futás) közben, a jobb kézben birtokolt labdával, vezesd a másik labdát, 

ami lehet tenisz, pingpong, gumilabda, stb. is. Végezd el a gyakorlatot bal kézzel is. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=hHo2OPFAvek&fbclid=IwAR1H44FBtAodgLxHSWIMUW-

6COfy_VxdJFn5ZHuuQa60BnFFbwLk-rtdcF8 

 

10. Az egyik labdával tartsd a levegőben a másik labdát, kis ütögetésekkel. Először helyben, 

azután helyváltoztatás közben. Végezd el a gyakorlatot jobb, bal kézzel is. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=lHrBf-rGHUM&fbclid=IwAR0T9HMfvksS6dDB7C-

aqDZIZ14Gbov6HTbU62j-WLF0NMTjJcHjs_NuHvI 

 

11. A két kezedben egy-egy labdával, tarts a levegőben kis ütögetésekkel egy 3. labdát. 

Először helyben, azután helyváltoztatás közben, különböző méretű labdákkal, labdák 

cseréjével. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=_1rALpDhaUA&fbclid=IwAR0-

Le1VUiZwudoRvErkVUXgAtbcW-O6n2CHhPYM1B4go6vu6Oe7N_3byEg 

 

Edzés 2. 

 

1. Koordinációs létrán átfutás, a fokok közé lépve, labdavezetés létra mellett, 

alacsony, normál, magas, jobb kézzel, bal kézzel, előre, hátra. 3x. 

https://www.youtube.com/watch?v=9W_1DepPQCc&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li

2ke&index=2&t=0s 

2. Koordinációs létrán átfutás térdlendítéssel, a fokok közé lépve, labdavezetés a létra 

mellett, előre, hátra, jobb kézzel, bal kézzel. 3x. 

https://www.youtube.com/watch?v=es9xX8QL23A&fbclid=IwAR3A4XJ1zIFmXm0AKUHbekuZer0qoZF2IX3VtjqpvxxDeqzRh1QoAVb3UZ8
https://www.youtube.com/watch?v=es9xX8QL23A&fbclid=IwAR3A4XJ1zIFmXm0AKUHbekuZer0qoZF2IX3VtjqpvxxDeqzRh1QoAVb3UZ8
https://www.youtube.com/watch?v=hHo2OPFAvek&fbclid=IwAR1H44FBtAodgLxHSWIMUW-6COfy_VxdJFn5ZHuuQa60BnFFbwLk-rtdcF8
https://www.youtube.com/watch?v=hHo2OPFAvek&fbclid=IwAR1H44FBtAodgLxHSWIMUW-6COfy_VxdJFn5ZHuuQa60BnFFbwLk-rtdcF8
https://www.youtube.com/watch?v=lHrBf-rGHUM&fbclid=IwAR0T9HMfvksS6dDB7C-aqDZIZ14Gbov6HTbU62j-WLF0NMTjJcHjs_NuHvI
https://www.youtube.com/watch?v=lHrBf-rGHUM&fbclid=IwAR0T9HMfvksS6dDB7C-aqDZIZ14Gbov6HTbU62j-WLF0NMTjJcHjs_NuHvI
https://www.youtube.com/watch?v=_1rALpDhaUA&fbclid=IwAR0-Le1VUiZwudoRvErkVUXgAtbcW-O6n2CHhPYM1B4go6vu6Oe7N_3byEg
https://www.youtube.com/watch?v=_1rALpDhaUA&fbclid=IwAR0-Le1VUiZwudoRvErkVUXgAtbcW-O6n2CHhPYM1B4go6vu6Oe7N_3byEg
https://www.youtube.com/watch?v=9W_1DepPQCc&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9W_1DepPQCc&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=2&t=0s


https://www.youtube.com/watch?v=UZxFrJVXMK4&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646L

i2ke&index=2 

3. Koordinációs létrán átfutás, saroklendítéssel a fokok közé lépve, labdavezetés a létra 

mellett, előre, hátra, jobb kézzel, bal kézzel. 3x. 

https://www.youtube.com/watch?v=eB4AW3yQyzg&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li

2ke&index=3 

4. Futás terpeszben, a létra a lábak között, labdavezetés, mindkét kézzel, váltottkézzel, a 

labda a létra fokai közé érkezzen, előre és hátra is. 3x. 

https://www.youtube.com/watch?v=NIMcBprqbzg&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2

ke&index=4 

5. Koordinációs létra mellett, oldalazó futás, után lépéssel, labdavezetés a hátul lévő 

kézzel, a labda a létra fokai közé érkezzen, jobbra és balra is. 3x. 

https://www.youtube.com/watch?v=cFYxyvKSvBI&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2

ke&index=5 

6. Koordinációs létra mellett, oldalazó futás, után lépéssel, labdavezetés az elől lévő 

kézzel, a labda a létra fokai közé érkezzen, jobbra és ballra is. 3x. 

https://www.youtube.com/watch?v=VA6f_my8D2U&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li

2ke&index=7 

7. Koordinációs létrán galoppszökdelés, labdavezetés a létra mellett, előre, hátra, jobb 

kézzel, bal kézzel. 3x. 

https://www.youtube.com/watch?v=17XSQ9DXYpU&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646

Li2ke&index=6 

 

8. Magasra helyezett (szekrény teteje) monitoron megjelenített, egyszerű matematikai 

feladványok megoldása fejben, közben labdavezetés, helyben, jobb kézzel, bal kézzel, 

váltott kézzel, 5- 5 feladvány megoldása. 

https://www.youtube.com/watch?v=QBqzJzfsUJA&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2

ke&index=8 

9. A labda forgatása a test előtt, kiinduló helyzet, a labda az egyik tenyér, és a másik kézfej 

között, majd forgatás előre és hátra. 8x. 

https://www.youtube.com/watch?v=NzuGZ7SJi1U&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2

ke&index=9 

10. Körzés labdával az állóhelyben lévő test tengelye körül, adogatva egyik kézből a 

másikba a szert, a fejtől lefelé haladva egészen a bokáig, majd vissza. 8x. 

https://www.youtube.com/watch?v=UZxFrJVXMK4&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UZxFrJVXMK4&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eB4AW3yQyzg&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eB4AW3yQyzg&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=NIMcBprqbzg&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=NIMcBprqbzg&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=cFYxyvKSvBI&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=cFYxyvKSvBI&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VA6f_my8D2U&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=VA6f_my8D2U&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=17XSQ9DXYpU&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=17XSQ9DXYpU&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=QBqzJzfsUJA&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=QBqzJzfsUJA&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=NzuGZ7SJi1U&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=NzuGZ7SJi1U&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=9


https://www.youtube.com/watch?v=t-cJ0HB6-

aQ&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=10 

11. Széles terpeszállásban a labdával nyolcasok rajzolása a bokák körül, mindkét irányban. 

8x. 

https://www.youtube.com/watch?v=BtuVOXxJvXc&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li

2ke&index=11 

12. Állóhelyzetben a labda kétkezes feldobása után, átbújás alatta, majd hátsó rézsutos 

mélytartásban, a csípő mögött elkapás, csípő mellett a labda előre hozása. 10x. 

https://www.youtube.com/watch?v=sIalDFf5GIg&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2k

e&index=12 

13. Állóhelyzetben a labda kétkezes feldobása után, átbújás alatta, majd hátsó rézsutos 

mélytartásban, a hát mögött elkapás, majd feldobás után visszabújás és elkapás a test előtt. 

10x. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pdeh_uOvui8&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2k

e&index=13 

14. Adogatás a falra kétkezes mellső, felső, egykezes felső átadással, terpeszülésben, a 

visszaérkező labda elfogása először két kézzel, majd az azonos kézzel, majd az ellentétes 

kézzel, keresztezett alkarú, kapocsfogással, dobásmódonként. 10x. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ra74hYRrq4&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2k

e&index=14 

15. Vállszéles terpeszállásban, magastartásból, hátrafelé, a labda átpattintása a láb között 

előre. 10x. 

https://www.youtube.com/watch?v=QQAxcYPKnw8&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646

Li2ke&index=15 

 

Edzés 3. 

 

1. Labdával a kézben, helyben futás, majd helyváltoztatással futás, közben, labdaátadás 

hajlított könyökkel, egyik kézből a másikba, majd vissza, a test előtt csípő, mell, fej 

magasságában, majd fej fölött, azután oldalsó középtartásból, egyenes, vagy kis ívű 

dobásokkal. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rp4vwJG3IPg&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-

JQCz2oOzIUybFKsmm&index=2&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=t-cJ0HB6-aQ&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=t-cJ0HB6-aQ&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=BtuVOXxJvXc&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=BtuVOXxJvXc&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=sIalDFf5GIg&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=sIalDFf5GIg&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Pdeh_uOvui8&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=Pdeh_uOvui8&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=9ra74hYRrq4&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=9ra74hYRrq4&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=QQAxcYPKnw8&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=QQAxcYPKnw8&list=PLSLlbiGfcUzL9xbqGv02lS61R646Li2ke&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Rp4vwJG3IPg&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-JQCz2oOzIUybFKsmm&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Rp4vwJG3IPg&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-JQCz2oOzIUybFKsmm&index=2&t=0s


2. Labdavezetés helyben, hajlított, alacsony súlyponti helyzetben, helyváltoztatás közben 

labdavezetés nyújtott karokkal, tenyérrel terelve a labdát, mindkét kézzel, majd lefelé néző 

tenyérrel, majd felfelé néző tenyérrel. Próbáljuk meg a szert vezetni az alkar közepével, 

csuklóval, könyökkel. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=QXAfyEFzOvU&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-

JQCz2oOzIUybFKsmm&index=2 

3. Haránt terpeszállásban, térdrugózás, labdavezetés helyben, a szer átvezetése sok apró 

leütéssel a terpesztett lábak között, majd vissza, lábcserével, folyamatosan végrehajtva. 2 

perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=9-VMLHtX7LU&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-

JQCz2oOzIUybFKsmm&index=3 

4. Haránt terpeszállásban, térdrugózás, labdavezetés helyben, a szer átvezetése a 

terpesztett lábak között, majd lábcsere, folyamatosan végrehajtva. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoQqF9fD6js&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-

JQCz2oOzIUybFKsmm&index=4 

5. Haránt terpeszállásban, térdrugózás, labdavezetés helyben, a szer átvezetése egy 

leütéssel a terpesztett lábak között, majd vissza, lábcserével, folyamatosan végrehajtva.  

2perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=WlTPCNM_iQU&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-

JQCz2oOzIUybFKsmm&index=5 

6. Mind a két kézben labda (különböző méretű, típus legyen). Először helyben (hajlított 

lábakkal, térd rugóval) feldobni mindkét labdát és azonos kézzel elfogni, ismételve, labda 

cserével, helyváltoztatás közben. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=puSgWlmkxfA&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-

JQCz2oOzIUybFKsmm&index=6 

7. Az egyik kézben lévő teniszlabdát a csukló felfelé csapásával, pörgetve feldobni és a 

másik kézzel elkapni. Mind két kézzel, többszőr egymás után, kézilabdával, futás közben 

is végrehajtva. 2 perc 

https://www.youtube.com/watch?v=Dfl8Q80gr7Y&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-

JQCz2oOzIUybFKsmm&index=7 

8. A jobb, felfelé néző tenyérben lévő teniszlabda, érintő magasságig történő továbbítása 

után a szer, ellentétes, kinyújtott kézzel történő elfogása, fej- mell magasságban, bal kézzel 

is, többször ismételve, azután helyváltoztatással, több fajta labdával is (kézi, pingpong, 
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gumilabdával) Próbáld meg a lefelé néző kézből, hanyított mozdulattal felpörgetett labdát 

is elfogni. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=_YTQdTjX8kQ&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-

JQCz2oOzIUybFKsmm&index=8 

9. Helyben futás közben jobb kézzel folyamatos, normál magasságú labdavezetés a test 

előtt, majd a szert 4- 5 leütés után, hátra felé leütve a test mellett, hátra, oldalra, majd 

rézsutos mélytartásban a labdavezetés folytatása, és vissza, mindkét kézzel. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=H-BOSWA9WLs&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-

JQCz2oOzIUybFKsmm&index=9 

10. Jelölj ki a talajon egy fix pontot. Ez lehet egy kis ragasztószalaggal, vagy kréta jellel 

megjelölt hely. A test előtt, keresztbe áthúzással, váltott kézzel kell vezetni a labdát, 

hosszan kivezetve, után mozgással. A labda mindig a kijelölt ponton pattanjon le. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ROtj14lth_Y&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-

JQCz2oOzIUybFKsmm&index=10 

11. Jelölj ki a talajon egy fix pontot, amit folyamatosan nézned kell. Ez lehet egy kis 

ragasztószalaggal, vagy kréta jellel megjelölt hely. A test mögött, keresztben ütjük le a 

labdát, jobbról balra, majd vissza, folyamatosan, oldalt mindig 4-5 leütéssel kivárunk. 2 

perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=TxpmiPlFGuI&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-

JQCz2oOzIUybFKsmm&index=11 

12. A kijelölt ponton vezesd a labdát úgy, hogy egyirányba nézve, megkerülöd a pontot, 

balról jobbra, majd ellentétes irányba, többszőr ismételve, folyamatos labdavezetés mellett, 

mindkét kézzel. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=DOGYG9wJo4c&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-

JQCz2oOzIUybFKsmm&index=12 

 

13. A kijelölt ponton folyamatos labdavezetés mellett, kitámadás- visszahelyezkedés 2- 3 

rövid lépéssel előre, hátra, mindkét oldalon, labdavezetés az azonos oldali kézzel.       2 

perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=fp-5QyOdTqQ&list=PLSLlbiGfcUzLeS1-

JQCz2oOzIUybFKsmm&index=13 

Edzés 4. 

 

4/1. Adogatás lábbal, belsővel, egyik lábbal a másikhoz, terpesz helyzetben. 40x. 
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https://www.youtube.com/watch?v=i63u4yJGSG4&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZa

W48pZ&index=2&t=0s 

 

4/2. Széles terpeszállásban a lábak között, egyik kézzel elölről, a másik kézzel csípő mögül, 

hátulról megtartott labda fogásának váltogatása a kezek fogásirányának változtatásával. 20x. 

https://www.youtube.com/watch?v=EXUlJ6kyoPk&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZa

W48pZ&index=3 

 

4/3. A labda test előtti feldobása után, 180 fokos fordulat és a labda elfogása, hátsó rézsutos 

kéztartással a csípő mögött, majd ugyanez visszafelé. 10x. 

https://www.youtube.com/watch?v=EXUlJ6kyoPk&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZa

W48pZ&index=3 

 

4/4. A labda test előtti feldobása után, 360 fokos fordulat és a labda elfogása, mindkét irányba 

fordulva. 10x. 

https://www.youtube.com/watch?v=R5t1fHeCyAI&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZa

W48pZ&index=4 

 

4/5. Széles terpeszállásban, folyamatos labdaleütés váltott kézzel a test előtt, majd hátul a test 

mögött, folyamatos váltásokkal. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=XOiSn1U0d7U&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZa

W48pZ&index=5 

 

4/6. Harántterpeszben, váltottlábas szökdelés közben a labda átpattintása a cserélődő lábak 

között, oda és vissza. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=VM9Xh0bl73M&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZ

aW48pZ&index=6 
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https://www.youtube.com/watch?v=EXUlJ6kyoPk&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZaW48pZ&index=3
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https://www.youtube.com/watch?v=VM9Xh0bl73M&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZaW48pZ&index=6


4/7. A labda kétkezes átdobása a fej fölött, hátrafelé, közben hátul taps a csípő mögött, majd 

előtt és elfogás hátul. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=3pQ2K1wbjw0&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZa

W48pZ&index=7 

 

4/8. Oldalsó középtartásban adogatás egyik kézből a másikba, fej fölött oda, vissza. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=x-HXr2BW-

ng&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZaW48pZ&index=8 

 

4/9. Válszéles terpeszállásban, csípő előtt kétkézzel megtartott labda továbbítása, pattintva 

a lábak között hátra felé, majd elkapás hátul, utána vissza felé, ugyanúgy. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=9kLMlR6BD80&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZ

aW48pZ&index=9 

 

4/10. Válszéles terpeszállásban, csípő előtt kétkézzel megtartott labda továbbítása, pattintva 

a lábak között hátra felé, majd 180 fokos fordulattal a labda elfogása. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=P3I8L8HCc34&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZa

W48pZ&index=10 

 

4/11. Csípő mögötti átadások, egyik kézből a másikba, oda, vissza, 1 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ma47cmkFF4U&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZ

aW48pZ&index=11 

 

4/12. Vállszéles terpeszből felugrás után, láb között, hátulról a labda előre dobása, majd 

kétkezes elfogása, mindkét kézzel, mindkét oldalról. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=c3e_zksCbxM&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZa

W48pZ&index=12 

 

4/13. Nyújtott ülésben, rövid labda leütések, oldalt a kéz összes ujjával, egyesével, oda, 

vissza, mindkét kézzel. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=K2h6Ibww7_s&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZa

W48pZ&index=13 
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4/14. Labda kigurítása előre, majd megelőzve azt, ülőhelyzet kialakításával a labda 

megállítása, azután vissza a kiindulási helyre, a labda megállítása hason fekvéssel, majd 

vissza a kiindulási helyre, a labda megállítása, fél térdelő helyzetben, egyik térddel, másik 

térddel. 3 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=92jMUPgfDN0&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZa

W48pZ&index=14 

 

4/15. A labda kigurítása előre, majd utolérése, tenyérrel fölülröl elé nyúlva, majd visszafelé 

a mozgás irányával ellentétesen felkapva, körívesen fellendítve, dobás, majd test előtt, 

kétkezes, egykezes elfogás, mindkét kézzel indítva. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=_fxE1lZmP8w&list=PLSLlbiGfcUzKQ0oAoD94VTi6DBZa

W48pZ&index=15 

 

Edzés 5. 

 

5/1. Labda leütése egyszer, helyben, majd helyváltoztatás közben a felpattanó szer mellel, 

fejjel, vállakkal, történő lekezelése, majd elkapása két kézzel, egy kézzel. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=NAetYEoQ5vE&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfn

mai&index=2&t=0s 

 

5/2. Helyben, magastérdemeléses futás közben a combokra ejtett labda folyamatos felütése. 

A kezek segítenek az elpattanó labdákat terelni a combok fölé. 2 perc. 

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

Iozo0&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=2 

 

5/3. Labdavezetés tetszőleges technikával helyben, járás, futás közben, különböző 

testrészekkel. (ököllel, lefelé dugattyú mozdulattal, könyökkel, alkarral, lefelé néző 

tenyérrel, felfelé néző tenyérrel, három ujjal, mutató- középső- hüvelyk, majd kisujj- 

gyűrűs- középső ujjal. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=8wV291zsCQU&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznf

nmai&index=3 
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5/4. A labda feldobása kétkezes alsó dobással a fej mögé, elfogás hátul, hátsó rézsutos 

mélytartásban, majd vissza és a pólódban akadjon fel a labda. Egy kézzel add fel a labdát a 

fejed fölött hátra és próbáld meg, egy kézzel elfogni hátul, majd dobd előre és fogd el egy 

kézzel, mindkét kézzel. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwtO79HwYHs&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznf

nmai&index=4 

 

5/5. Alkaron tartsd, egyensúlyozd a labdát, helyben, majd helyváltoztatás közben. Azután a 

kézfejtől a vállig gurítsd, és vissza, mindkét kézzel. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=VVxkqksfm28&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfn

mai&index=5 

 

5/6. Felfelé néző tenyérben lévő teniszlabda, érintő magasságig történő feldobása után a szer 

elfogása, becsukott szemekkel, mindkét kézzel. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=QB5Ez7qqg24&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfn

mai&index=6 

 

5/7. Mind a két kéz, felfelé néző tenyerében különböző labdák, érintő magasságig történő 

feldobásuk után a szerek elfogása, becsukott szemekkel, a célzás után. A szereket cseréld a 

kezekben, ha megszoktál egy- egy labdát. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sy3dOsNYi8M&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznf

nmai&index=7 

 

5/8. Fallal szembe, kartávolságra, hajlított könyökkel, fejmagasságba tartott labda, 

folyamatos, rövid, gyors falra ütése, megfogás nélkül. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=qcfqBsGNJJo&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfn

mai&index=8 

 

5/9. A földre letett labda jobb- bal belsővel rúgása a falra. Egyérintő. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=e0s70GMD5Vc&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznf

nmai&index=9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JwtO79HwYHs&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=JwtO79HwYHs&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VVxkqksfm28&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VVxkqksfm28&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=QB5Ez7qqg24&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=QB5Ez7qqg24&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Sy3dOsNYi8M&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Sy3dOsNYi8M&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=qcfqBsGNJJo&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=qcfqBsGNJJo&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=e0s70GMD5Vc&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=e0s70GMD5Vc&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=9


5/10. A falnak háttal, egy méterre terpeszállásban a labdával, törzshajlítás előre közben, a 

lábak között a labda kétkezes alsó dobása a falra, majd az onnan, fej fölött visszaérkező 

szer elfogása. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ytpeMkP71lY&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfn

mai&index=10 

 

5/11. A falnak háttal, egy méterre terpeszállásban a labdával, törzshajlítás előre, közben a 

labda továbbítása a lábak között, kétkezes alsó dobással, egy pattanás után a falra, majd az 

onnan, fej fölött visszaérkező szer elfogása. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ct04Mem0ags&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfn

mai&index=11 

 

Edzés 6. 

 

6/1. Labda leütések helyben, mindkét kézzel, váltott kézzel, magas, hajlított és mély 

helyzetben. 20x. 

https://www.youtube.com/watch?v=jWvtjlXcmkI&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJi

w&index=2&t=0s 

 

6/2. Labdavezetés állásban a test körül, mindkét irányba. 10x. 

https://www.youtube.com/watch?v=4gn_Y756_uM&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3V

oJiw&index=2 

 

6/3. Labdavezetés helyben, a talpakkal, jobb, ball, felváltva. 10x. 

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

IRdusSY&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=3 

 

6/4. Kosárérintés a fej fölött 1x, közben taps a test előtt és mögött. 10x. 

https://www.youtube.com/watch?v=kBne4dPbK_w&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3V

oJiw&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=ytpeMkP71lY&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ytpeMkP71lY&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ct04Mem0ags&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=ct04Mem0ags&list=PLSLlbiGfcUzLQem9a8JHSF30Npznfnmai&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=jWvtjlXcmkI&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jWvtjlXcmkI&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=4gn_Y756_uM&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4gn_Y756_uM&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fHs-IRdusSY&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=fHs-IRdusSY&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=kBne4dPbK_w&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=kBne4dPbK_w&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=4


 

6/5. Indulás, labdavezetés, megállás terpeszben, visszapattintás a láb között, 180 fokos 

fordulat, visszaindulás, folyamatosan, oda- vissza. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=fBPQtKkxHtk&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3Vo

Jiw&index=5 

 

6/6. Helyben futás közben, mellső középtartásban, enyhén hajlított könyökkel, az ujjhegyek 

érintésével, rövid adogatás a két kéz között, folyamatosan, hátul rézsutos mélytartásban a 

gyakorlat ismételt végrehajtása. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=tgqzloM3Qnk&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJ

iw&index=6 

 

6/7. Két labdával, álló helyzetben, adogatás a test előtt a labdák ütköztetésével, fölfelé, 

majd lefelé haladva. 2 perc. 

 

 

6/8. Két kézzel birtokolt labdával, másik (más fajta) labda ütése a falhoz, folyamatosan.    2 

perc. 

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

biU2YQBaM&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=8 

 

6/9. Oldalsó középtartásból a labda átadása, nyújtott karral, hátul a csípő mögött a másik 

kézbe, a labda oldalsó középtartásba érkezése pillanatában az azonos oldali láb, nyújtva 

oldalra lendül és megérinti a labdát, majd a gyakorlat megismétlése ellenkező irányban. 2 

perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=1T7uqPHiDSU&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3V

oJiw&index=9 

 

6/10. Terpeszülésben, labdaleütés a lábak között, minden labdaleütés után a lábak zárása- 

nyitása, felváltva zár- nyit az egyik láb, utána a másik. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=0DNslh9-

JCE&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fBPQtKkxHtk&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fBPQtKkxHtk&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=tgqzloM3Qnk&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=tgqzloM3Qnk&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=C-biU2YQBaM&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=C-biU2YQBaM&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=1T7uqPHiDSU&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=1T7uqPHiDSU&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=0DNslh9-JCE&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=0DNslh9-JCE&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=10


6/11. Terpeszülésben, labdaleütés a lábak között, közben zár- nyit, folyamatosan. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ve1-

pCeS28w&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=11 

 

6/12. Egykezes labda fogással dekázás, egy másik labdával, lufival mindkét kézzel. 1 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=y2VU5BmhGQ0&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3

VoJiw&index=12 

 

6/13. Csukott szemmel a labda ejtegetés oldalsó középtartásból, mindkét kézzel, felváltva, 

majd gyors utánanyúlással, elfogás, röviden, mielőtt a szer túlságosan eltávolodna a kéztől. 

2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=dUpvjQAbskY&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3V

oJiw&index=13 

 

6/14. Labdavezetés, oldalazó futással, után lépéssel, közben az elől lévő kézzel 

labdavezetés, a hátul lévő láb talpával egy labda terelgetése, mindkét irányban, kéz és láb 

váltással. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=N0uY5SEgHpA&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3V

oJiw&index=14 

 

6/15. Mellkassal a labdát szorítsuk oda a falhoz, karok magastartásban, majd kezdjünk a 

test hossztengelye mentén forgásba, úgy haladjunk mindkét irányba 1- 1 métert oda és 

vissza, hogy a labda ne essen le a talajra. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=i16siSgoHeg&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJi

w&index=15 

Edzés 7. 

 

7/1. Helyben futás, labdavezetés különböző testrészekkel, könyök, alkar, felkar, talpak, fej, 

comb. Futás közben, 4 ütemenként változó saroklendítés- térdlendítés közben, labdavezetés 

jobb, majd bal kézzel. Indián szökdelés közben labdavezetés helyben, majd előre- hátra 

haladás közben. Az indián szökdelést végezd azonos kéz- láb és ellentétes kéz-láb 

lendítéssel is. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ve1-pCeS28w&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=ve1-pCeS28w&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=y2VU5BmhGQ0&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=y2VU5BmhGQ0&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=dUpvjQAbskY&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=dUpvjQAbskY&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=N0uY5SEgHpA&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=N0uY5SEgHpA&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=i16siSgoHeg&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=i16siSgoHeg&list=PLSLlbiGfcUzIxMjc5mvkVEI8_uE3VoJiw&index=15


https://www.youtube.com/watch?v=rxkqbc4DZ_o&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qy

qkx&index=2&t=0s 

 

7/2. Két különböző méretű labdával a kézben, egy harmadik labda vezetése, helyben, 

helyváltoztatás közben, kéz és labda cserével. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=lbg3OW4J0_I&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qy

qkx&index=2 

 

7/3. Jobb kézzel labdavezetés közben a bal kézben lévő teniszlabda folyamatos feldobása. 

A feladat végrehajtása mind a két oldalon. 

https://www.youtube.com/watch?v=FFopwAoMJWQ&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5

qyqkx&index=3 

 

 

7/4. Két különböző méretű labdával a kézben, egy harmadik labda vezetése, helyben, 

helyváltoztatással, a másik kézben lévő labda folyamatos feldobása és azonos kézzel 

elfogása. Kézcserével, labdacserével végezd a feladatot. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=cSZImt_1stc&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyq

kx&index=4 

 

7/5. Két különböző méretű labdával a kézben, egy harmadik labda vezetése, helyben, 

helyváltoztatással. A labdát vezető kéz és a labdát fölfelé továbbító kéz cseréje, megállás 

nélkül, a gyakorlat közben, a begyakorlottsági szinttől függő gyakorisággal hajtsd végre a 

cserét. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=3PlqP1Wzeto&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyq

kx&index=5 

 

7/6. Két labdával tartsd a levegőben a harmadik labdát, először álló helyben, hajlított 

helyzetben, majd helyváltoztatás közben, labdacserével. 2 perc. 

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

gix8nym54&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=6 

 

7/7. Labdavezetés közben helyben futás térdlendítéssel. A lepattanó labda fölött kell a 

lábakat átlendíteni a labda egyik oldaláról a másikra. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=rxkqbc4DZ_o&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rxkqbc4DZ_o&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lbg3OW4J0_I&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=lbg3OW4J0_I&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FFopwAoMJWQ&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FFopwAoMJWQ&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cSZImt_1stc&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=cSZImt_1stc&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=3PlqP1Wzeto&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=3PlqP1Wzeto&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=m-gix8nym54&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=m-gix8nym54&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=6


https://www.youtube.com/watch?v=Fe59SajZh_Y&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qy

qkx&index=7 

 

 

7/8. Haránt terpeszállásban, egy- egy teniszlabda (pingponglabda) mind a két kézben. 

Egyik kézzel a labdát pattintsd át a terpesz alatt, közben a másik labda átvétele a szabaddá 

vált kézbe, az átadás és leütés irányának változtatásával, lábak cseréjével.    2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=UXiqQ7SNk2E&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5q

yqkx&index=8 

 

7/9. Állás hajlított helyzetben, két darab teniszlabda a jobb kézben, cserélgetve továbbítás 

felfelé úgy, hogy mindig csak egy labda legyen a kézben. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=vD9XwDYJOGI&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5

qyqkx&index=9 

 

7/10. Állás két kartávolságra a fallal szemben, hajlított könyökkel, hajlított térdel. Lábak 

előtt egy labda, kezekben egy labda. Kétkezes mellső átadással, folyamatosan a falra 

adogatás, miközben a talajon lévő labdát belsőkkel kell a falhoz adogatni lábbal. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=AILPEpz4qRg&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qy

qkx&index=10 

 

 

Edzés 8. 

 

8/1. Teniszlabda vagy zokni gombolyag görgetése, ülő helyzetben a tenyerek között és 

a talpak alatt, a kézfejek között, talpak között, térdek között. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=aglOPQUZUyk&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_

EPUFM6K&index=2&t=0s 

 

8/2. Teniszlabda feldobása a test előtt alulról, majd felülről elfogás, váltva két kézzel, 

keresztbe történő feladással, egyenes feladás után, keresztezett karmozdulattal elfogás, 

két szerrel egyidőben a két géz szinkronizálásával, folyamatosan. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe59SajZh_Y&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Fe59SajZh_Y&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UXiqQ7SNk2E&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=UXiqQ7SNk2E&list=PLSLlbiGfcUzIaCXXmNExy4yi36e5qyqkx&index=8
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https://www.youtube.com/watch?v=eHu2WMHpntI&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_

EPUFM6K&index=2 

 

8/3. Teniszlabda folyamatos leütése, helyváltoztatás nélkül, magas és alacsony 

távolságból, jobb kézzel, bal kézzel, helyváltoztatás közben. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=NpfEXndnbMo&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_

EPUFM6K&index=3 

 

8/4. Állásban, teniszlabda folyamatos leütése, közben leülés a talajra, majd kiinduló 

helyzet, mindkét kézzel. 5x. 

https://www.youtube.com/watch?v=onIb6e8r-

Ss&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=4 

 

8/5. Hátrafeszített ujjakkal teniszlabda adogatás a falra, a falról, talajra érkező labda, 

folyamatos továbbítása, annak birtoklása nélkül, mindkét kézzel, váltott kézzel, alulról. 

2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=f9cl34c_cuE&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EP

UFM6K&index=5 

8/6. Álló helyzetből, alsó egykezes dobással, teniszlabda adogatása a falra, mindkét 

kézzel, váltott kézzel, két labdával váltva, egyidőben. 2 perc. 

 

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

QaPu2rgXxc&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=6 

8/7. Hanyatt fekvésben, lábak a fal felé, teniszlabda továbbítása felső egykezes dobással 

a falra, majd elfogás, kidobással azonos kézzel, váltott kézzel elfogás, váltott kézzel 

kidobás, váltott kézzel elfogás. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=MDz8sm_mkdM&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh

_EPUFM6K&index=7 

 

8/8. Átadások párokban segítővel, alsó dobással, teniszlabdával, jobb kéz, bal kéz, 

keresztezett alkarral elfogás, két kézzel, a váll vonalán túlengedve, hátra behajlított 

csuklóval elfogás egy kézzel, fej fölött túlengedett labda elfogása hátul a csípő mögött 

kétkézzel. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=jGCSXCY4fXI&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_

EPUFM6K&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=eHu2WMHpntI&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eHu2WMHpntI&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=2
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https://www.youtube.com/watch?v=-QaPu2rgXxc&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=6
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https://www.youtube.com/watch?v=MDz8sm_mkdM&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=jGCSXCY4fXI&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=8
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8/9. Párban, teniszlabda ejtegetése a társnak, egy és két darab labdával, elfogás egy 

pattanás után, mindkét kézzel, visszaadással. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=8rgg9ERq__E&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_E

PUFM6K&index=9 

 

8/10. Átadások párokban két darab teniszlabdával, alsó dobással váltott kézzel, két 

kézzel egyszerre, elfogás alsó, felső tartásban, oldalsó középtartásban. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=nIfLSG51VAs&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_E

PUFM6K&index=1 

 

8/11. Adogatás párban, teniszlabdával, jobb kezes elfogás közben a bal kéz labdát 

(kézilabda) vezet helyváltoztatás nélkül, a következő átadásnál a kezek funkciói 

megcserélődnek, folyamatosan. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=LUyJKJHuMFg&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_

EPUFM6K&index=11 

 

8/12. Adogatás párban, teniszlabdával, jobb kezes elfogás közben a bal kéz labdát 

(kézilabda) vezet helyváltoztatás nélkül, a következő átadásnál a kezek funkciói 

megcserélődnek, folyamatosan. 2 perc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nUn8lZ6GUIg&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_E

PUFM6K&index=12 

 

8/13. Társ segítségével folyamatos átadások, két darab teniszlabdával, az egyik átadás 

direkt módon történjen, a másik indirekt módon a falról érkezzen, majd ezek 

folyamatosan cserélődjenek. A feladótól elindított labdák átadás irányai képezzenek 

szöget, kezdetben a szög nagysága ne változzon, majd ezután kisebb, nagyobb 

mértékben változtassuk. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=f2F0UDMbSVQ&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh

_EPUFM6K&index=13 

 

8/14. Adogatás párban, teniszlabdával, jobb kezes elfogás közben a bal kéz labdát 

(kézilabda) vezet helyváltoztatással, egy 2 méter átmérőjű körön belül, szélességi és 

https://www.youtube.com/watch?v=8rgg9ERq__E&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=8rgg9ERq__E&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=nIfLSG51VAs&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nIfLSG51VAs&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=LUyJKJHuMFg&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=LUyJKJHuMFg&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=nUn8lZ6GUIg&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=nUn8lZ6GUIg&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=f2F0UDMbSVQ&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=f2F0UDMbSVQ&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=13


mélységi mozgással a következő átadásnál a kezek funkciói megcserélődnek, 

folyamatosan. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=aybQEhdSjE0&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_E

PUFM6K&index=14 

 

8/15. Teniszlabda vezetése a helyiségben, helyváltoztatás közben, pillanatnyi labda 

birtoklással, különböző, talajra helyezett tárgyakon való ütköztetéssel, labda bírtoklás 

nélkül, folyamatos leütéssel. 3 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=mRMFdCJXB7w&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6s

h_EP UFM6K&index=15 

Edzés 9. 

 

9/1. Keresztlépések közben labdavezetés bal- jobb kézzel, test előtt, test mellett. 

Szökdelések páros, bal- jobb lábon, terpesz-zár szökdelés, közben, egy kézzel, mindkét 

kézzel, felváltva mind két kézzel, oldalazás közben. 2 perc. 

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

iNHX1WhdQ&list=PLSLlbiGfcUzIXlX1r_DqfsGbaZJu4lzPR&index=2&t=0s 

 

9/2. Állásban hajlított térdel, egyenes törzzsel, egykezes labdavezetés, két darab 

labdával úgy, hogy a labdákat vezető kézben egy másik labda van, mindkét kézzel, 

folyamatosan vezetve a két labdát. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=IQ227_1q_hk&list=PLSLlbiGfcUzIXlX1r_DqfsGbaZJu4

lzPR&index=2 

 

9/3. Két labdát, két kézzel, váltott ütemben, dugattyú mozdulattal vezess, mélyen, a 

talajhoz közel, előre- hátra irányváltoztatással. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ct3W1bBGsFI&list=PLSLlbiGfcUzIXlX1r_DqfsGbaZJu

4lzPR&index=3 

 

9/4. Két labdát, két kézzel, dugattyú mozdulattal vezess csípő magasságban, a labda 

leütéseket egyszerre kell végrehajtani, különböző nagyságú, típusú, keménységű 

szerekkel is. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=pkrc0CZl35A&list=PLSLlbiGfcUzIXlX1r_DqfsGbaZJu4

lzPR&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=aybQEhdSjE0&list=PLSLlbiGfcUzLeMwPrRl_pU6sh_EPUFM6K&index=14
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https://www.youtube.com/watch?v=Ct3W1bBGsFI&list=PLSLlbiGfcUzIXlX1r_DqfsGbaZJu4lzPR&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=pkrc0CZl35A&list=PLSLlbiGfcUzIXlX1r_DqfsGbaZJu4lzPR&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pkrc0CZl35A&list=PLSLlbiGfcUzIXlX1r_DqfsGbaZJu4lzPR&index=4


 

9./5 Két labda vezetése, helyben a test előtt keresztben, egyik kézből a másikba úgy, 

hogy ne ütközzenek össze, majd elfogás, helyváltoztatás közben is. A labdák ütközése 

esetén is, meg kell kísérelni a további labdavezetést. 2 perc. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SLs562lzQRQ&list=PLSLlbiGfcUzIXlX1r_DqfsGbaZJu

4lzPR&index=5 

9/6. Két labda továbbítása fölfelé, helyben a test előtt, majd keresztbe nyúlva, jobb 

kézzel bal oldalon, bal kézzel jobb oldalon, elfogás, majd folyamatos ismétlés.      2 

perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ze6-96QJ2-

A&list=PLSLlbiGfcUzIXlX1r_DqfsGbaZJu4lzPR&index=6 

 

9/7. Két labda feldobása, helyben a test előtt keresztben, egyik kézből a másikba úgy, 

hogy ne ütközzenek össze, majd elfogás, helyváltoztatás közben is. A labdák ütközése 

esetén is, meg kell kísérelni az elfogást. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=cxJ3W7R4KJw&list=PLSLlbiGfcUzIXlX1r_DqfsGbaZJ

u4lzPR&index=7 

 

9/8. Terpeszállás egy méterre a faltól, egy- egy labda rézsutos magastartásban a 

kezekben. A labdák továbbítása felváltva a falra, teniszlabdával, pingpong labdával, 

elfogás egy kézzel. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=3HrGG253A0I&list=PLSLlbiGfcUzIXlX1r_DqfsGbaZJu

4lzPR&index=8 

 

9/9. Háttal a falnak egy méterre, terpeszállásban labdával, törzshajlítás hátra, közben a 

labda kétkezes felső átadással továbbítása a falra úgy, hogy az onnan visszafelé a talajra 

érkezzen, aztán a két láb között előre, ott elkapás. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=lQLN-BeRv-

c&list=PLSLlbiGfcUzIXlX1r_DqfsGbaZJu4lzPR&index=9 
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9/10. Háttal a falnak egy méterre, terpeszállásban labdával, balra törzsfordítás közben, 

kétkézzel vállmagasságú dobás a falra. A bal oldalon visszapattanó szer elfogása, az 

oldal váltásával, különböző magasságokban, fej fölött, térd magasságában.        2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=4W9EVWdsBPA&list=PLSLlbiGfcUzIXlX1r_DqfsGbaZJu4

lzPR&index=10 

 

 

9/11. Háttal a falnak egy méterre, terpeszállásban labdával, törzsfordítás közben, két 

kézzel a szer olyan szögű kidobása a falhoz, hogy az a másik oldaladra jöjjön vissza. 

Gyors törzsfordítás után elfogás, különböző magasságokban, mindkét oldalról. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=n12k-

2IxWkM&list=PLSLlbiGfcUzIXlX1r_DqfsGbaZJu4lzPR&index=11 

Edzés 10. 

 

10/1. Szökdelés, váltott lábbal a labda fölött, szélességi irányban, a labda érintése mindig a 

belső támasz láb talpával, majd szökdelés haránt helyzetben, váltott lábbal, labda érintése 

a belső támaszláb talprészével. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=HCW0mi5qXQo&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5Q

FBWE&index=2&t=0s 

 

10/2. Szökdelés, bokák, térdek közé beszorított labdával, majd szökdelés, csípőfordítással.  

2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=FKyr5W44DJI&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QF

BWE&index=2 

 

10/3. Teniszlabda beszorítása a könyök hajlatába, az alkar fölfelé néz, majd a kar gyors 

kinyújtásával a labda kilökése, majd felső és alsó kéztartással elfogás, mindkét kézzel, 

másik kézzel elfogás.  2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=qM9bTRrlmvY&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QF

BWE&index=3 
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10/4. Állóhelyzetben az egyik térd felhúzásával, kézilabda beszorítása a hashoz, majd a 

térd és a csípő gyors kinyújtásával a labda kilökése és a labda talajra érkezése előtt, két 

kézzel elfogás, mindkét lábbal. 10x. 

https://www.youtube.com/watch?v=8T9iCsQJrRY&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QF

BWE&index=4 

 

10/5. Kézilabda beszorítása a könyök hajlatába, az alkar fölfelé néz, majd a kar gyors 

kinyújtásával a labda kilökése, majd felső és alsó kéztartással elfogás, mindkét kézzel, 

másik kézzel elfogás. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=xCwM12_z4mY&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5Q

FBWE&index=5 

 

 

 

10/6. Teniszlabda adogatása a falra, mellső, rézsutos, mélytartásból, kemény fedelű könyv 

vagy egyéb alkalmas tárgy, nagyobb labda segítségével, a talaj használatával, a talaj 

használata nélkül. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=tFgSPBDcCtk&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFB

WE&index=6 

 

10/7. Kézilabda továbbítása, rúgással a falra, folyamatosan ismételve, belsővel, külsővel, 

eközben kézilabda fölső fogással földobás és elfogás folyamatosan, mindkét lábbal, 

mindkét kézzel, váltott lábbal, váltott kézzel. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=joSv1BhRsIk&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFB

WE&index=7 

 

10/8. Kézilabda vezetése, helyváltoztatással a helyiségben található tárgyak használatával, 

azokra ütésével, mindkét kézzel, váltott kézzel, a tárgyak sorrendje szerint fordítva.    2 

perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ7QBT4gQc8&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5Q

FBWE&index=8 

 

10/9. Állásban, szemben a fallal, minimálisan kellő távolságban, kézilabda vezetése a falon, 

álló helyben, mozgás közben egy, illetve két darab labdával. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=8T9iCsQJrRY&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8T9iCsQJrRY&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xCwM12_z4mY&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xCwM12_z4mY&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=tFgSPBDcCtk&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=tFgSPBDcCtk&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=joSv1BhRsIk&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=joSv1BhRsIk&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=GQ7QBT4gQc8&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=GQ7QBT4gQc8&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=8


https://www.youtube.com/watch?v=FlPmwkG08p0&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QF

BWE&index=9 

 

10/10. Két darab labda továbbítása a falra, felső egy kezes dobással és rúgással, egyszerre, 

váltott kézzel és váltott lábbal, egykezes és kétkezes mellső, felső dobásokkal, egykezes 

felső dobással, elfogással, mindkét kézzel. 2 perc. 

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

EbVDLBUd9Y&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=10 

 

10/11. Páros egyérintő, segítővel, pontra, kapura, célterületre, ütéssel, rúgással, dobással, 

teniszlabdával, kézilabdával. 5 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=FSa6Y225OTA&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QF

BWE&index=11 

 

10/12. Sorozat elkapások, segítővel, törökülésben, teniszlabdákkal, vagy 

zoknigombolyagokkal, tárolóba gyűjtéssel, mindkét kézzel, váltott kézzel. 3 perc. 

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

4cfdrUw&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=12 

 

10/13. Teniszlabdák, vagy zoknigombolyagok továbbítása, különböző helyen elhelyezett, 

különböző tárolásra alkalmas tárgyakba. Összegyűjtött szerekkel, vagy segítőtől érkező 

szer elfogása után, tetszőlegesen választott sorrendbe, előre meghatározott sorrendben, a 

labda érkezése közbeni utasítás alapján megadott helyre. 5 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=o8jAOhAZ9y8&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QF

BWE&index=13 

 

10/14. Térben, különböző helyen és magasságban elhelyezett célok leküzdése, 

zoknigombolyaggal, meghatározatlan sorrendben, meghatározott sorrendben, 

összegyűjtött, vagy segítőtől visszakapott, elfogott szerrel. 5 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=2_RJ-

8UpWn0&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=14 

 

10/15. Nyújtottülésben, szemben a fallal, a segítő, hátul helyezkedve, teniszlabdát továbbít 

a falra, a feladat a falról visszaérkező labda elfogása, az érkező labdák irányának 

változtatásával. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=FlPmwkG08p0&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=FlPmwkG08p0&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=-EbVDLBUd9Y&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=-EbVDLBUd9Y&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=FSa6Y225OTA&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=FSa6Y225OTA&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=DtY-4cfdrUw&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=DtY-4cfdrUw&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=o8jAOhAZ9y8&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=o8jAOhAZ9y8&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=2_RJ-8UpWn0&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=2_RJ-8UpWn0&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=14


https://www.youtube.com/watch?v=VeiaYD_x89o&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QF

BWE&index=15 

Edzés 11. 

 

11/1. Szlalom szökdelés, szlalom futás előre- hátra, közben labdavezetés. Labdavezetés 

közben, a szert hát mögött vezesd jobbról és vissza, ismételve, majd láb között előre, hátra, 

mindkét kézzel. 3 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hb7SdFDIilo&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNy

mFj&index=1 

 

11/2. Labdavezetés egy 2- 3 méter átmérőjű körben, folyamatosan, megállás nélkül, 

ritmusváltásokkal, minden irányba. Egylábas, páros lábas beszökkenésből, oldalazással, 

keresztlépéssel. A szer vezetése jobb, bal kézzel, talppal, alkarral, könyökkel, fejjel, mellel, 

térdekkel. Bal lábon, jobb lábon szökdelés közben, helyben futás, térdemelés közben, mély, 

magas labdavezetés, lábak között előrről- hátra, hátulról- előre, jobbról- balra, lábcsere 

közben oda- vissza, szlalom szökdelésben, csárdás lépésekkel (kettőt balra- kettőt jobbra), 

tetszőlegesen kiválasztott helyváltoztatási mód közben. A képzeletbeli ellenfél ne tudja a 

szert megszerezni!      2 x 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=vQY0lfaxalA&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNy

mFj&index=2 

 

11/3. Pókjárás, rákjárás, négykézláb járás, gyors váltakoztatása közben folyamatos 

labdavezetés, közben fekvőtámasz- guggoló támasz kialakítása. Guggolás- terpeszállás 

gyakorlat, orosz tánc. Hason fekvésből gurulás jobbra, balra, közben folyamatos 

labdavezetés. A cél az, hogy a szert folyamatosan uraljuk, ne kelljen kétszer indulni.    3 

perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls8ihzmBo-

8&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=3 

 

11/4. Az adogatásra használt falazat egyenetlenségeit kihasználva, a domborulatot, vagy 

homorulatot dobással eltalálva, és az onnan váratlan irányba érkező szer sorozatos elfogása.    

2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=VeiaYD_x89o&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=VeiaYD_x89o&list=PLSLlbiGfcUzLT9Aw_vbI2Fhnzil5QFBWE&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Hb7SdFDIilo&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Hb7SdFDIilo&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=vQY0lfaxalA&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=vQY0lfaxalA&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ls8ihzmBo-8&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Ls8ihzmBo-8&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=3


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

DQSUSVqeA&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=4 

11/5. A labda mutatóujjon pörgetése, minél nagyobb sebességgel, a szer megtartásával.       2 

perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=0xUyzARgdIg&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNy

mFj&index=5 

 

11/6. Három teniszlabda, vagy pingpong labda, esetleg zoknigombolyag, (ezeket vegyesen 

használva később), dobásokkal történő folyamatos fenntartása a levegőben, zsonglőrködés. 

3 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=JEVEGCeFTZI&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcN

ymFj&index=6 

 

11/7. Két labda egymáson. Az alsó, kétkezes fogásával, a felül lévő szer egyensúlyozása, 

hogy az ne essen le. Mindkét kézzel külön- külön is. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=rk0rvInflxE&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymF

j&index=7 

 

11/8. A labda, falra adogatása közben, 180 fokos oda- vissza, szökkenő fordulat után a szer 

elfogása. Különböző magasságból és szögből visszaérkező szer elfogása. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=UiW8jAdHUi0&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcN

ymFj&index=8 

 

11/9. A falnak háttal, 1- 1,5 méterre terpeszállás, jobb kézben egy labda.  Balra törzsfordítás 

közben, jobb kézzel, fej magasságban a labda továbbítása a falra úgy, hogy az a hát mögött, 

a jobb oldaladra érkezzen a földre, és onnan előre, majd a visszaérkező labda elfogása, a 

másik oldalra is, különböző magasságokban, fej fölött, térd vonalában, a labda talaj érintése 

nélkül. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=5bkwOh_tLHk&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNy

mFj&index=9 

 

Edzés 12. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h-DQSUSVqeA&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=h-DQSUSVqeA&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=0xUyzARgdIg&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=0xUyzARgdIg&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=JEVEGCeFTZI&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=JEVEGCeFTZI&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=rk0rvInflxE&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=rk0rvInflxE&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UiW8jAdHUi0&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=UiW8jAdHUi0&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=5bkwOh_tLHk&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=5bkwOh_tLHk&list=PLSLlbiGfcUzLwqTXiHabx3Mz2ljcNymFj&index=9


12/1. Luftballonok folyamatos fenntartása a levegőben, álló, ülő helyzetben, két, három 

luftballonnal, kézben tartott labdákkal, fejjel, vállakkal, térddel, lábfejjel. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=UMbwWWsvXIg&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHW

VHLMslJ&index=2&t=0s 

 

12/2. Teniszlabda adogatása, dobással különböző céltárgyakra, a visszaérkező labda 

elfogásának folyamatos ismétlése. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=7k9DFsFMrB4&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWV

HLMslJ&index=2 

 

12/3. Trambulinra adogatás, visszaérkező labda elfogása, mindkét kézzel, távolság 

növelésével. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ksYesAcu4Oo&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVH

LMslJ&index=3 

 

12/4. Trambulinon (bosu, vagy talajon) pároslábas és egylábas szökdelés közben 

különböző, társtól érkező szerek, tárgyak elfogása és visszadobása. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=t_HR6K4PBkY&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWV

HLMslJ&index=4 

 

12/5. Lejtősre állított asztalon legurított teniszlabda, másik oldalon történő elfogása, kézzel, 

eszközzel, saját felkészítéssel, társ bevonásával, plusz feladat beiktatásával az elfogások 

között, tárgyak megérintése, erősítő és nyújtó hatású gimnasztikai gyakorlatok 

végrehajtásával. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=jmqkPr-f-

Yk&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=5 

 

12/6. Tárgyak, építmények takarásából, gurulva, pattogva érkező tárgyak, szerek elfogása.     

2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=XP4-

u458dEU&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=6 

 

12/7. Páros ügyességi, gyorsasági feladat, a párok egymással szemben törökülésben 

helyezkednek el, közöttük egy tárgyra helyezett teniszlabda, amelyet jelre le kell venni, 

megelőzve a másikat, pontszerzéssel. 5 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=UMbwWWsvXIg&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UMbwWWsvXIg&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=7k9DFsFMrB4&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7k9DFsFMrB4&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ksYesAcu4Oo&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ksYesAcu4Oo&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=t_HR6K4PBkY&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=t_HR6K4PBkY&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=jmqkPr-f-Yk&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=jmqkPr-f-Yk&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XP4-u458dEU&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=XP4-u458dEU&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=6


https://www.youtube.com/watch?v=9-

IOiPd3WWg&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=7 

 

12/8. Labdavezetés egyik kézzel, helyben futással, másik kézzel lövő cselek, passzoló 

cselek, kezek cseréjével. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=lfrtEVLFh28&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHL

MslJ&index=8 

 

12/9. Különböző helyzetekben a szerek, tárgyak, labdák átvétele és visszajátszása, ülésből, 

fekvésből, állásból, eltérő egyéb testhelyzetekből, bútorzatokról. 2 perc. 

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

LH8&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=9 

 

12/10. Bokák, lábfejek közé szorított labda továbbítása a társnak, vagy falra, ugrással a 

lábak előre lendítésével, elfogással, a sarkak felcsapásával hátra felé társnak, vagy a falra, 

elfogással, vagy tároló edényekbe gyűjtéssel. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=YpWi7GC3exw&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWV

HLMslJ&index=10 

 

12/11. Ülőtámasz, a térdek és a csípő 90 fokban hajlított, háttal a falnak, labda átpattintása 

a combok alatt, oda és vissza, folyamatosan. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=hneeSHgc65I&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVH

LMslJ&index=11 

 

12/12. Fekvőtámaszban a labda görgetése a támaszkodó kezek körül nyolcas alakzatban, 

minkét irányban. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=gi5GF4B1DqM&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWV

HLMslJ&index=12 

 

 

12/13. Megtartott lebegőülésben, körzés a combok körül, csípő körül, mindkét irányban.        

2 perc. 

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

dKkwVnfS4k&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=13 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9-IOiPd3WWg&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=9-IOiPd3WWg&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lfrtEVLFh28&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=lfrtEVLFh28&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=cEXzJMt-LH8&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=cEXzJMt-LH8&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=YpWi7GC3exw&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=YpWi7GC3exw&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=hneeSHgc65I&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=hneeSHgc65I&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=gi5GF4B1DqM&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=gi5GF4B1DqM&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=-dKkwVnfS4k&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=-dKkwVnfS4k&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=13


12/14. Fekvő helyzetben a labda görgetése a lábak és a törzs alatt, a testsúly 

felhasználásával. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=9d_BfmZFbeQ&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWV

HLMslJ&index=14 

 

12/15. Álló helyzetben a labda test előtti feldobása és elfogása, kétkezes alsó kidobással 

fölfelé, közben a test előtt, mögött, a két láb között, taps végrehajtása majd, elfogás két 

kézzel, egy kézzel, a szer a bokák, térdek, combok közé, szorításával. 2 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=xKwhXQAWzR4&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHW

VHLMslJ&index=15 

https://www.youtube.com/watch?v=9d_BfmZFbeQ&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=9d_BfmZFbeQ&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=xKwhXQAWzR4&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=xKwhXQAWzR4&list=PLSLlbiGfcUzKbuqGoR69oIdQHWVHLMslJ&index=15

