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Általános tudnivalók 

•A ki- és bepakolás pontosan, fegyelmezetten történjen!                       

(Ezt előre meg kell tervezni!) 

•Minden esetben legyen közös bemelegítés, a játék lehetőleg 
az óra végére maradjon! 

•Segítségadás közben is figyelni kell a többi tanulóra! 

•Ha a gyerek fél, vissza kell térni ahhoz a végrehajtási 

lépcsőfokhoz, ahol még nincs félelemérzete! 

•A gyereknek is meg kell tanulniuk a helyes segítségadást! 

•A gyerekeknek meg kell tanulniuk a szerek (zsámolyok, 

padok, szőnyegek, dobbantók, szekrények,...) hordását, 

felállítását, pakolását! 
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Gurulóátfordulás (bukfenc) előre   

• A legegyszerűbb, de fontos tornaelem. 

• Egyszerűsége mindenki számára elsajátíthatóvá teszi. 

• Segíti a térben való tájékozódás és az egyensúlyérzék 

fejlődését. 

• Legegyszerűbb a guggolótámaszból guggolótámaszba 

történő végrehajtás. 



A bukfenc technikai végrehajtása 

Kh.: guggolótámasz 

1. Nyakhajlítással a fej előrehajtása a két 
kéz közé és hát domborítás. 

2. Könyökhajlítással és csípőemeléssel a 
tarkó letétele a talajra és a gurulás 
megindítása. 

3. Gurulás (jobbak térdfogással), érkezés 
guggolótámaszba.  



Az oktatás menete - segítségadás 

A mozgásirányban levő kézzel segítsük a fej előrehajtását a fej hátsó oldalán! 

A másik kézzel combon fogással “kényszerítsük” a zsugorban maradásra!  

• Rézsútos felületen magasabb 
helyről alacsonyabb helyre: 

-szivacsszőnyegen 

-padon 

• Vízszintes felületen (szőnyegen) 



Hibák és javításuk 

Nem a tarkót, hanem a  
fejtetőt teszi le a talajra, 
ezért “zökken” a hátára. 

Fel kell hívni a figyelmet 
a hát domborítására 
(segítségadás kézzel). 

Felálláskor kézzel 
visszatámaszkodik a 
talajra.  

Kevés a lendület, vissza 
kell térni a lejtőn való 
végrehajtáshoz. 



Gurulóátfordulás (bukfenc) hátra   

• Oktatása tovább tart, mint az előrebukfencé. 

• Hátrafelé végrehajtott elem, ezért az egyensúlyérzékelés 
és tájékozódás nehezebb, mint pl. az előre vagy oldalra 
végrehajtott elemeknél. 

• A nehézség oka lehet a megfelelő tolóerő hiánya is. 

• Legismertebb formája a guggolótámaszból guggolótámaszba 
történő végrehajtás. 



A hátrabukfenc technikai végrehajtása 

Kh.: guggolótámasz 

1. Gurulás hátra a karok hátra 
lendítésével, fej lehajtásával és a hát 
domborításával. 

2. Könyökhajlítással kéztámasz a fül mellett 
a talajon (zsugorhelyzet). 

3. Karral erőteljes tolás, fej kiemelés a kezek 
közül és lábleengedés a talajra - a testsúly 
fokozatosan a lábra helyeződik át. 



Az oktatás menete - segítségadás 

Leginkább a karok munkáját kell segíteni azok tehermentesítésével.  

Ezt a csípő erőteljes emelésével tudjuk megtenni, oldalról két  kézzel a két 

 csípőtövist megfogva.  

• Rézsútos felületen magasabb 
helyről alacsonyabb helyre: 

- szivacsszőnyegen (a kéz Kh.-
ben a fül mellett van) 

- a kéz előkészítése nélkül, 
segítségadással 

• Vízszintes felületen (szőnyegen) 



Hibák és javításuk 

Az átfordulás nem elég 
gyors, lendületes. 

A karral nem dolgozik eleget. 
Ha nincs elég tolóerő, akkor 
karizomerősítő gyakorlatokat 
kell végeztetni.  

Ezt általában a gyerek nem 
érzi, ezért erre fel kell hívnunk 
a figyelmet. Esetleg kézzel 
segítsük a zsugorban maradást! 

A bukfenc “eldől”, a 
könyök kifordul, vállon 
átfordulás lesz belőle. 

A fej félrefordul, 
kiemelt, nincs a 
mellhez hajtva. 

A test nincs 

zsugorhelyzetben a 

gurulás befejezéséig. 



Fejállás 

• A fejállás sikeres végrehajtásához erős nyak-, váll- és 
törzsizom szükséges. 

• Általában a végrehajtás mozdulatával együtt említjük: 
“fellendülés fejállásba”. 

• A félelemérzések elkerülése érdekében fontos a 
biztonságos gyakorlás! 



A fejállás technikai végrehajtása 

Kh.: guggolótámasz 

1. Kéztámasz a talajon vállszélességben, 
fejtámasz a homloktetőn. 
(Az alátámasztást egy egyenlőszárú 
háromszög alkotja.) 

2. Térdnyújtással a csípő az alátámasztás 
fölé emelkedik.  

3. Térdhajlítás zsugorhelyzetbe. (A testsúly 
nagyobb részben a kézen helyezkedik el!) 

4. Csípő- és térdnyújtás. Fejállás 2 mp-ig. 

5. Ereszkedés guggolótámaszba. 



Az oktatás menete - segítségadás 

A csípőemelést kell segíteni fogással a csípő két oldalán.  

Fejállásban az egyensúly megtartásának segítése a csípő és a lábszár  

megtámasztásával.  

• A kezek és a fej helyzet oktatása. 

• Olyan helyzetek teremtése, 
amelyben kis lendületvétellel 
fejállásba kerül. 

• Emelés és fellendülés zsugor 
fejállásba a csípő és a hát 
megtámasztásával segítséggel 
vagy bordásfalnál. 

• Emelés és fellendülés fejállásba. 



Hibák és javításuk 

Vissza kell térni a 
háromszög oktatására. 

A tartóizomzat nem elég 
erős, ezért erősítő, 
előkészítő gyakorlatokat 
kell végezni. 

Vissza kell térni a 
bordásfalhoz és a 
segítséggel történő 
végrehajtáshoz. 

A kezek és a fej 
helyzete nem ad 
háromszöget. 

A nyak “kibicsaklik”. 

Túl sok a testsúly a 

fejen, ezért labilis a 

fejállás. 



Kézállás 

• A kézállás a torna legfontosabb eleme. 

• Általában a végrehajtás mozdulatával együtt említjük: 
“fellendülés kézállásba”. 

• A félelemérzések elkerülése érdekében fontos a 
biztonságos gyakorlás! 

• A kézállás a tornaelemek oktatásának kiindulópontja. 



A kézállás technikai végrehajtása 

Kh.: lépőállás, magastartás 

1. Kilépés támadóállásba az elöl lévő 
lábbal. 

2. Kéztámasz vállszélességben a talajon 
nyújtott karral a kilépő láb előtt és 
láblendítés hátra a hátul lévő lábbal. 

3. Elrugaszkodás a talajtól. A láb és a csípő a 
kéz fölé lendül! 

4. Lábzárás. Kézállás 2 mp-ig. A test nyújtott 
és feszes! A tekintet a talajon. 



Az oktatás menete - segítségadás 

• Fellendülésnél a segítségadó a lendítő láb oldalán áll kis harántterpeszben, és  

ha kell, segít a csípő emelésében. 

• Kézállásban a segítségadó kézzel a combon a térd felett segít, és  

térddel a kézálló vállát támasztja.  

• Mélytámasz helyzet bordásfalnál, 
padon vagy zsámolyon. 

• Fellendülés kézállásba 
segítségadással. 

• Fellendülés kézállásba 
segítségadás nélkül. 



Hibák és javításuk 

Végrehajtás 
segítségadóval vagy 
bordásfal mellett.  

A tartóizomzat nem elég 
erős, ezért erősítő, 
előkészítő gyakorlatokat 
kell végezni. 

Vissza kell térni a segítséggel 
történő végrehajtáshoz. 
Segítsük a helyes testtartás 
megérzését kézkontaktussal. 

Bátortalan a fellendülés, 
nincs kézállás. (Általában 
félelem miatt.) 

Összecsuklik a keze. 
(Fontos a szőnyegen 
való végrehajtás!) 

“Kifli” vagy “váll-

szöges” a kézállás. 



Kézenátfordulás oldalt 
(Cigánykerék) 

• Az elem végrehajtása oldalirányban és egyenes vonalon 
történik. 

• Ügyeljünk arra, hogy a végrehajtás után ne veszítse el az 
egyensúlyát. (Segítségadás!) 

• A félelemérzések elkerülése érdekében fontos a biztonságos 
gyakorlás! 

• A gyerekek többsége önállóan tanulja meg ezt az elemet. 



A cigánykerék technikai végrehajtása 

Kh.: lépőállás oldalt, oldalsó középtartás 

1. Kilépés a lendítőlábra, térdhajlítás, 
törzsfordítás és törzsdöntés oldalt. 
Láblendítés a másik lábbal.  

2. Elrugaszkodás után a talajhoz közelebbi 
kéz letétele a talajra. (A csípő a fej fölé 
lendül!) 

3. A másik kéz letétele a talajra. 

5. A másik kéz elvétele, törzsemelés és 
lelépés, majd érkezés terpeszállásba. 

4. Az először letett kézzel tolás a talaj felé, 
majd a kéz elvétele és lelépés a lendítőlábra. 



Az oktatás menete - segítségadás 

• A tanuló háta mögé kell állni a haladási iránynak megfelelően, kissé előre. 

• Az induláskor keresztbe kell fogni a csípőn, kézállásban kerül a kéz  

párhuzamos helyzetbe, majd érkezéskor ismét keresztbe. 

• Az egyensúlyvesztés miatt fogjuk őket hosszabb ideig a befejező helyzetben!  

• Ferde felületen (dobbantón, 
szivacsszőnyegen), vonalon 
cigánykerék kísérletek. 

• Vízszintes felületen, vonalon 
segítségadással. 

• Cigánykerék segítségadás nélkül. 



Hibák és javításuk 

Cigánykerék imitálása 
vonalon. 

 Erőteljes segítségadás 
(“behúzza” a síkba a 
tanulót). 

Sok gyakorlás után kialakul a 
biztonságos végrehajtás, és 
a tanuló már az ilyen hibákat 
is tudja javítani. 

Kezek - lábak talajra 
tételének sorrendje 
keveredik. 

A végrehajtás nem 
síkban történik. 

Hajlítottak a lábak. 



Felguggolás, függőleges repülés 
(homorított leugrás) 

• Széltében állított, 3-5 részes ugrószekrényen hajtható végre. 

• A homorított leugrást természetes testhelyzetben végzik a 
tanulók. 

• Fontos feladat az ugródeszka használatának, a talajfogás 
technikájának és az ellépés nélküli megállás megtanítása. 

• Az előkészítő támaszugrások csoportjába tartozik. 



Az ugrás technikai végrehajtása 

1. Néhány lépés nekifutás után elugrás a 
szekrényhez közel elhelyezett ugródeszkáról.  

2. Rövid első ív után a két tenyér előrenéző 
ujjakkal vállszélességben támaszkodik rá a 
szekrényre és készül a felguggolásra. 

3. A felguggolás után rögtön elkezdi a 
karlendítést oldalsó rézsútos magastartásba. 

5. Repülés közben két lábát és fenekét 
megfeszíti (homorít).  

4. Ezzel egyidőben elrugaszkodik a szekrényről. 

6. Érkezés hajlított állásba. 



Az oktatás menete - segítségadás 

• A segítségadó az ugrószekrény mögött oldalt a szőnyegen is áll. 

• Az ugrótól távolabbi kézzel a felkart fogja, támasztja. 

• A másik kézzel a csípőhajlítást, felguggolást segíti.  

• Talajon szökdelésből homorított felugrás karlendítéssel 
magastartásba és érkezés hajlított állásba. Fontos a pontos 
megállás! 

• Talajon guggolótámaszból homorított felugrás. 

• Talajon guggolóállás kéztámasszal a zsámolyon, felguggolás és 
homorított leugrás. 

• Az ugrás végrehajtása fokozatosan 
emelkedő magasságú (3-5 részes) 
ugrószekrényen. 



Hibák és javításuk 

Oldalsó rézsútos 
magastartásba lendítse a 
karját! 

A deszkáról való 
elrugaszkodás, a csípő- és 
térdhajlítás határozott és 
energikus legyen! 
(zsámolyos gyakorlatok) 

Térjünk vissza a talajon 
végzett gyakorlatokhoz! 

A felsőtest hátradől, 
a leérkezés 
bizonytalanná válik.  

A felguggolás helyett 
feltérdel. 

A talajraérkezés 

instabil és nem pontos. 



Gurulóátfordulás előre (felbukfenc) 

• Hosszában állított 3-5 részes ugrószekrényen hajtható végre. 

• A talajraérkezés leegyszerűsödik, mert a második repülési 
szakasz hiányzik. 

• Fontos feladat a ráugrás az ugródeszkára és az 
elrugaszkodás helyes technikájának megtanítása. 

• Az előkészítő támaszugrások csoportjába tartozik. 



A felbukfenc technikai végrehajtása 

1. Néhány lépés nekifutás után elugrás a 
szekrényhez közel elhelyezett ugródeszkáról.  

2. Rövid első ív után a tanuló letámaszkodik 
a szekrény közelebbi végére.  

4. Amikor a feneke a szekrényhez ér, 
csípőnyitással és karlendítéssel oldalsó 
középtartásba lefékezi a forgást és leugrik. 

3. Fejét lehajtja és hátát domborítva a két 
kézfeje közé helyezi le a tarkóját. 

 A szekrény széleit elengedve bukfencezik. 

5. Érkezés hajlított állásba. 



Az oktatás menete - segítségadás 

• A segítségadó oldalt áll. 

• Az ugrótól távolabbi kezét a tanuló tarkójára helyezi és segíti a fej lehajtását. 

• A másik kézzel a hasát emelve segíti az átfordulást.   

• Szekrénytetőn magas fekvőtámaszból (a segítségadó a 
lábat emeli) bukfenc előre segítséggel. 

• Állás az ugródeszkán támasszal a 3-4 
részes szekrényen: 2-3 felszökkenés 
(csípőfelhúzással) után bukfenc előre a 
szekrényen (szükség esetén 
segítségadóval). 

• Az ugrás végrehajtása 5-6 lépés nekifutással 
4, majd 5 részes szekrényen - biztosítóval. 



Hibák és javításuk 

Gyakoroltassuk a 2-3 
felszökkenésből végrehajtott 
felbukfencet! 

Térjünk vissza a “magas 
fekvőtámaszos” gyakorlathoz, 
és segítséggel gyakoroltassuk! 

Segítsük a felülést! 

Nem tudja elindítani a 
bukfencet, mert a csípője 
nem kerül elég magasra. 

A fejtetőt teszi le a 
tarkója helyett. 
(Visszaesik a deszkára 
vagy “huppan” a hátára.) 

A bukfenc végén nem 

engedi el a szekrényt, 

ezért megtörik a mozgás. 



Erdősné Sólyom Krisztina 

Kérdéseikkel forduljanak 
hozzám bizalommal! 


