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1. Általános alapelvek a helytelen testtartás javítására 
 

1.1. Milyen a helyes testtartás? 
 
A gerinc egészsége szempontjából a legfontosabb feladat az állás, ülés, járás közben legkisebb 
megterhelést okozó testtartás elsajátítása. A helytelen testtartás a gerincproblémák legfőbb oka. 
Korai, gyakran visszafordíthatatlan károsodást okozhat a csigolyákban, ízületekben, 
feszültséget és kiegyensúlyozatlanságot az izmokban, lazaságot vagy túlfeszülést az inakban. 
A gerinc védelmére ezért fontos elsajátítani a helyes testtartást. Az elsajátítás hosszabb időt 
vesz igénybe, mivel könnyen visszatérünk a megszokott, berögzült tartásba 12, 13. 
A helyes testtartás azt jelenti, hogy úgy tartjuk a testünket, hogy minden ízület egyenlően 
terhelődik a csigolyaoszlopra ható nyomástól. Az ízületi felszíneken egyenletesen oszlik meg a 
terhelés. Az izmaink annyit erőt fejtenek ki, hogy megtartsák a helyes testtartást, egyébként 
laza állapotban vannak. A gerincoszlop természetesen görbül.  
Tartásunkat tükör előtt tudjuk ellenőrizni 13. 
 

 A fej egy síkban van a medencével. Szemből nézve a fejtető közepe egy vonalra esik a 
medence középvonalával. Oldalról nézve a tarkó leghátsó része egy vonalba van a 
keresztcsonttal. 

 A szemek előre néznek 
 A nyak nyújtott, egyenes, egyik oldalra sem billen el. 
 A vállak hátrahúzottak, egy magasságban vannak. 
 A csípő két oldala egy szintben van. 
 A farpofák hátradomborodása miatt az ágyéki gerinc szakasz előre domború görbületet 

mutat. 
 A hasat és feneket húzzuk be, hogy alátámassza a csigolyaoszlopot. A medence így 

hátrabillen és megelőzi az ágyéki szakasz fájdalmait. 
 A térdkalácsok előre néznek, a térdek nem feszülnek hátra. 
 A lábfej sarki, középső és elülső részén egyenletesen oszlik el a test súlya 12, 13. 

 
Hogyan kellene ülni? 
Az ülés két és félszer nagyobb terhelést ró az ágyéki szakaszra, mint az állás, így azok az 
emberek, akik idejük nagyobb részét üléssel töltik, különösen hajlamosak a gerincfájdalomra 
és a hosszú távú gerincproblémákra. Az előrehajlás tovább növeli a terhelést 12. 
Ahhoz, hogy súlyunkat egyenletesen osszuk el, a két térdünknek egymástól kissé távol kell 
lennie 2. 
 

 Ne használj olyan széket, amely hátrafelé lejt.  
 Ülés közben támaszd meg a gerinc ágyéki szakaszát 5. 
 Válasszunk olyan széket, amelynek erős háttámlája van. 
 Figyeljünk arra, hogy a széknek legyen karfája, mert az csökkenti a nyak- és 

vállfeszülést. 
 Az asztal magassága megfelelő legyen, ne kelljen előre hajolni. 
 Támasszuk meg testünket. 
 Tartsunk szünetet. 
 Kerüljük a hosszú ideig egy helyzetben ülést és próbáljunk „aktívan” ülni. 
 Néha nyújtóztassuk meg gerincünket 9. 

 
 
A helytelen testtartásnak általában 5 típusát különböztetjük meg:  
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 Laposhát (dorsum planum)  
 Kifotikus hát, domború hát (dorsum rotundum) 
 Fokozott kifolordotikus hát 
 nyerges hát (lordotikus hát) 
 gerincferdülés (scoliosis) 

 
 
2. Gerincdeformitások 
 

2.1. Lapos hát (dorsum planum): 

Jellemzője: A gerinc egyenes, élettani görbületei részben vagy teljesen nem alakultak ki. 
Gerinc elváltozásokhoz vezethet, mert rontja a gerinc rugalmasságát és növeli a porckorongok 
terhelését. Nagy terhelésre a hátizmok érzékennyé válhatnak 11. 

Kialakulásának oka lehet örökletes vagy például a korai ültetés is. A lapos hát gyengült 
izomzatai miatt a csigolyák rosszul illeszkedhetnek, ami oldal irányú elváltozást 
eredményezhet11.  

 
2.2. Lapos hát javítása 

 
A lapos hát javításának első feladata a merev gerincszakasz mobilizálása, mozgékonyságának 
fokozása, lapos kúszásokkal és négykézláb helyzetben (térdelő támasz) végzett gerinc körzések 
változataival. Mellizmok és hasizomzat erősítése az ágyéki lordózist, ún. lordotizáló 
gyakorlatokkal fejlesztjük. Mellkas fejlesztés, légzési gyakorlatokkal és törzs izmainak 
erősítésével valósítható meg. Célszerű még a gerinc mobilizálása, a farizom és az alsó végtagok 
erősítése1, 7. 
Káros mozgásanyag: 
 - Túlzott és hosszú ideig tartó hátrahajlások (híd, fészek). 
 - Nehéz terhek hordása, emelése. 
 - Fejállás, kézállás, kézen átfordulások, cigánykerék. 
 - Nagy rázkódásokkal járó ugrások, mélybeugrás. 
 - Hosszan tartó futások (merev, kemény talpú cipő viselése). 
 

2.3. Kifotikus hát, domború hát 
 
Jellemzői: A vállak előreesettek, a lapockák szétcsúsztak, a háti gerincszakaszra jellemző 
fokozott domborúság. Csak funkcionális elváltozást okoz strukturálist nem. A mellizom, a 
fűrészizom és a hasizom megrövidül, a hátizmai megnyúlnak. A háti kyphozis súlyosabb 
esetben rálóghat az ágyéki lordosisra. Kompenzációs nyaki lordosis növekedés is előfordulhat. 
Panaszokkal és mozgáskorlátozottsággal járó kyphotikus hát esetén számba kell venni a 
Scheuermann kór lehetőségét 11. A súlyosabb esetekben a túlzott háti görbület és az 
összenyomódott hasüreg és a lecsökkent mellkas térfogat csökkentheti a tüdő kapacitását. 
Sokszor felnőtteknél ez a tartáshiba rejlik az EKG-val negatívnak talált szívpanaszok mögött 
16. 
 
Scheuermann kór: Csigolyák zárólemezének csontosodási zavara, mely során a növekedett 
nyomás következtében benyomódik a csigolyák fedőlemeze és csökken az ellenálló képessége. 
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A betegség során strukturális elváltozás jelenik meg, ék alakú csigolyatestek 
alakulnak/alakulhatnak ki 11. 
 

2.4. Kifózis javítása 
 
Kezelésének elve a hátizom erősítése, a mellizom nyújtása, a háti szakasz merevségének oldása, 
vállöv mobilizálása.  
 
A hasizmokon, a fűrész izmokon és a mellizmokon gyakorlatokat kell végrehajtani, hogy 
lehetővé váljon, hogy a váll ne essen előre és visszakerüljön a helyes helyzetbe és csökkenjen 
a kyphotikus görbület mértéke. Később hát- és vállizom erősítő feladatokat kell végeztetni, ami 
a váll helyes állásba kerülését eredményezi és a háti gerincszakasz kiegyenesedését a helyes 
kyphotikus helyzetig 7. A kis ízületek mozgásterjedelmének beszűkülése esetén mobilizáló 
gyakorlatokat kell alkalmazni. Ajánlott úszásnem a hátúszás, mert a vízfogás fázisában a 
mellizom nyúlik, és a víz alatti húzás alkalmával a hát izmai erősödnek 7, 11. 
 
Káros mozgásanyag: 
 - A gerinc terhelését nagymértékben fokozó ugrások, szökdelések. 
 - A vállöv izomzatát túlnyújtó tartós függések. 
 - A gerincet előrehúzó izmoknak aránytalan erősítése (mell-, fűrész-, bordaközti izmok). 
 - A mély hátizmok nyújtását fokozó gyakorlatok, pl. tartós törzshajlítások előre. 
 - A gerinc görbületét fokozó fordított testhelyzetek (alsó testfél súlya miatt) pl. tarkóállás, 
fejállás, kézen átfordulások, guruló átfordulások. 
 - A hátizmok gyors elfáradásához vezető gyakorlatok: társhordások, emelések, stb. 
 

2.5. Kifolordotikus hát 
 
Jellemzői: Kialakulásának oka lehet a hát szalagrendszerének a gyengesége és elégtelen erejű, 
has-, hát- és farizmok. Jellemző rá, hogy az izomgyengeség az izmok kötöttségével együtt 
jelentkezik 7,11. A kyphotikus és a lordotikus hát tünetei egyidejűleg megtalálhatóak ebben az 
elváltozásban. Szembeötlő, hogy a gerinc háti és ágyéki fiziológiás görbületei fokozottak. A 
tartáshiba súlyosbodhat a csípő horpasz izom (m. iliopsoas), a törzsfeszítő izmok, a medence 
hátsó felső része és a bordák közötti izmok, valamint a comb és a medence közti izmok 
megrövidülése miatt 7. A kyphotikus és a lordotikus hát tünetei egyidejűleg megtalálhatóak 
ebben az elváltozásban. Szembeötlő, hogy a gerinc háti és ágyéki fiziológiás görbületei 
fokozottak.  
  
 

2.6. Kifolordózis javítása 
 
 
Mivel itt két típusú problémát kell kezelni, figyelembe kell venni, hogy amíg az egyik görbület 
mérséklésére szolgáló gyakorlatokat végezzük, addig a másik fiziológiás görbületetre ne legyen 
fokozó hatással. A nyújtandó és erősítendő izomcsoportok a kyphotikus hát és a lordotikus hát 
gyakorlataival megegyezőek 7. 
 
A javítás lehetőségei megegyeznek a kifózissal. Azonban itt szigorúan kerülni kell az ágyéki 
lordózist fokozó gyakorlatokat. Fontos a hasizom, farizmok és a hátsó combizmok erősítése az 
elülső combizmok és az ágyéki szakaszon levő mély hátizmok nyújtása. 
Káros mozgásanyag. 
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- Erős gerincrázkódással járó ugrások, szökdelések. 
- Törzshajlítások hátra. 
- Fordított testhelyzetek (tarkóállás, fejállás, kézállás, guruló átfordulások). 
- Nehéz terhek hordása, tárhordás. 
 

2.7. Lordotikus hát: 
 
Jellemzői: A lordotikus hátnál az ágyéki lordosis megnövekszik, a has elődomborodik és a 
medence előre dől. A hát ilyen irányú deformitása funkcionális problémák eredménye, mint 
például gyenge ágyéki, far, láb és hasizomzat, a merev ágyéki hátizomzat és a megnyúlt 
hasizomzat. Az elváltozás nagyon súlyos esetekben befolyásolhatja a vesék működését is 7, 11 
 

2.8. Lordózis javítása 
 
Mivel a medence nincs a helyén ezért az ágyéki hátizmok, a csípőhorpasz izom és az elülső 
combizmok nyújtása szükséges a mozgékonyság növeléséhez. Az ágyéki hátizmok-, a 
hasizmok-, a farizmok- és a hátsó combizmok erősítése a helyes medenceállás mellett történik, 
amivel rögzíthető a medence megfelelő dőlésszöge és stabilizálható a helyes mértékű lordotikus 
görbület. Egyik kiemelt gyakorlata a háton úszás mell lábtempóval és más vízi gyakorlatok 7. 
 
 
A gerincoszlop fiziológiás görbületeinek kialakulása.  
- nyaki lordózis: a hason fekvő csecsemő fejemelésével, kúszásával 
- háti kifózis: felülés 
- ágyéki lordózis: felállás és járás. 
Káros mozgásanyag: 
- Mély ugrások, a gerinc rázkódásával járó szökdelések. 
- Fokozott törzshajlítások hátra (pl. híd, fészek). 
- Fejállás, kézállás, kézen átfordulások. 
- Nagyobb terhek hordása, társhordás. 
- Hirtelen testhelyzet változtatások (pl. fekvésből felugrás, törzscsavarások). 
 

2.9. Gerincferdülés (scoliosis) 
  
Normálisan a gerinc egyenesen fut a háton, gerincferdülésnél valamelyik irányba oldalra hajlik. 
A súlyos gerincferdülés már újszülötteknél is jelen van, de gyakran a fő ok, hogy az egyik láb 
rövidebb, mint a másik. Ez a típus gyermekkorban alakul ki, amely orvosi, sebészi kezelést 
igényel. 
A kevésbé súlyos esetek a lányoknál sokkal gyakoribbak. Az esetek nagy részében öröklődő 
okkal számolhatunk. A gerinc görbületein- valamint a vállak és a csípőlapát magasságbeli 
eltérésén kívül, a néha fellépő fájdalmak jelennek meg tünetként. 
 
A gerincferdülés javítására heti 2-3 alkalommal gyógytorna ajánlott, de emellett otthon is kell 
végezni napi rendszerességgel az előírt mozgásanyagot. A gyógytorna mellé tökéletes 
kiegészítés az úszás. Nem ajánlott olyan sportág űzése, ahol az ízületek nagyobb terhelés alatt 
vannak (például futás) 7. 
 
 
A gyakorlatok végrehajtásánál mire figyeljünk: 
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 lassan végezzük, akkor is, ha a mozdulatsor egyszerű 
 a gyakorlat végrehajtása közben figyeljünk a gerincoszlop helyzetére 
 a kiinduló helyzetet felvéve, maradjunk egy kicsit mozdulatlanok, hogy érzékelhessük, 

milyen helyzetbe vannak izmaink, ízületeink, csontjaink 
 figyeljünk légzésünkre 
 koncentráljunk a gyakorlat végrehajtására. 

 
3. Szer nélküli gyakorlatok 
 

3.1. Mobilizáló, nyújtó és erősítő gyakorlatok 3, 6, 8, 10 

 
 
Fej mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet: hanyatt fekvés, térdhajlítás, terpesz-talptámasz. Bal kéz hason, a jobb kéz 
mutató- és hüvelykujj az állon.  
Gyakorlat: Jobb kézzel az állat letolni, nyakizmok ezáltal megnyúlnak, folyamatos kilégzés. 
Majd lassan felengedni az állat és folyamatos kilégzés. 
Ismétlésszám: 10-12x egyéni tempóban, lassan. 
 

 
 
 
Fej és medence együttes mobilizálása 

 
Kiinduló helyzet: hanyatt fekvés, térdhajlítás, terpesz-talptámasz. 
Bal kéz hason, jobb kéz mutató és hüvelykujj az állon. 
Gyakorlat: medence és fej billentése egyszerre, közben kilégzés, majd lazítás, és belégzés. 
Ismétlésszám: 10X lassan. 
 
Nyakszirt mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Térdelőtámasz;  
Gyakorlat: Törzsfordítás balra karemeléssel oldalsó középtartásba, majd vissza kiinduló 
helyzetbe. Ellenkezőleg is.  
Ismétlésszám: 4x, egyéni tempóban, lassan. 
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Nyakszirt nyújtás 

 
Kiinduló helyzet:  
Hanyattfekvés térdhajlítással, talp a talajon, mélytartás; 
Gyakorlat: karemelés hajlítva, tenyérrel két oldalt fogva a fejet, könyök felfelé néz. 
Ujjainkat szétterpesztjük, ezzel a tarkót átfogjuk, a tenyér a fülön nyugszik.   
Lassan emeljük meg a fejünket és óvatosan húzzuk kezünkkel, mintha nyakunkat 
szeretnénk meghosszabbítani. A fület ne szorítsuk. Néhány másodpercig maradjunk ebbe a 
helyzetbe, majd lazítsunk. 
Ismétlésszám: 3-4x, egyéni tempóban, lassan. 
 

  
 

Nyakszirt nyújtás 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyattfekvés térdhajlítással, talp a talajon, mélytartás; 
Gyakorlat: Jobb karemeléssel átkaroljuk a fejtetőt, tenyerünket a bal homloktájékra 
helyezzük. Ujjaink széttárva. A jobb vállunkat ne emeljük fel. 
Lassan, óvatosan húzzuk a fejünket jobb oldalra, mintha fülünk elérné a vállunkat. Néhány 
másodpercig maradjunk ebbe a helyzetbe, majd lazítsunk. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 4x, egyéni tempóban, lassan. 
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Nyakszirt nyújtás 
 
Kiinduló helyzet:  
Ülés, mélytartás; Váll laza, hát egyenes a keresztcsonttól a koponyáig. 
Gyakorlat: Fejfordítás jobbra úgy, hogy a gerincoszlop mozdulatlan marad. (Jó, ha az áll a váll 
vonaláig ér). Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 4x, egyéni tempóban, lassan. 
 
 

 

 
 
 
Nyakszirt nyújtás 
 
Kiinduló helyzet:  
Ülés, mélytartás; Váll laza, hát egyenes a keresztcsonttól a koponyáig. 
Gyakorlat: Fejhajlítás jobbra úgy, hogy a gerincoszlop mozdulatlan marad. Előre nézzünk ne 
magunk elé, mert ronthatja a testtartást. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 4x, egyéni tempóban, lassan. 
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Nyakszirt mobilizálás, nyújtás 
 
Kiinduló helyzet:  
Állás, mélytartás; Váll laza, hát egyenes a keresztcsonttól a koponyáig. 
Gyakorlat: Nyaknyújtás előre úgy, hogy a testsúly nem mozdul a fejjel. 
Ismétlésszám: 4x, egyéni tempóban, lassan. 
 
 
 

 
 
 
Nyakszirt nyújtás, mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Állás, mélytartás; Váll laza, hát egyenes a keresztcsonttól a koponyáig. 
Gyakorlat: Ujjfűzéssel karemelés tarkóra tartásba, fejhajlítás előre úgy, hogy kezünkkel is 
finoman nyomjuk a fejet előre és lefelé (lehet kicsi ellentartással). A vállat a gyakorlat közbe 
nem szabad felhúzni. 
Ismétlésszám: 4x, egyéni tempóban, lassan. 
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Nyakszirt nyújtás, mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Törökülés, mélytartás; Váll laza, hát egyenes a keresztcsonttól a koponyáig. 
Gyakorlat: Fejhajlítás balra úgy, hogy bal kézzel fogva a fejet finoman nyomjuk a fejet oldalra 
és lefelé. A vállat a gyakorlat közbe nem szabad felhúzni. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 4x, egyéni tempóban, lassan. 
 
 

 
 
 
Nyakszirt mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Állás, mélytartás; Váll laza, hát egyenes a keresztcsonttól a koponyáig. 
Gyakorlat: Fejhajlítás jobbra és negyed fejkörzés balra, majd fejemelés kiinduló helyzetbe. 
Ellenkezőleg is. Figyeljünk, hogy a vállat ne emeljük fel gyakorlat közben. 
Ismétlésszám: 4x, egyéni tempóban, lassan. 
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Vállöv mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Térdelőtámasz;  
Gyakorlat: Válltolás balra enyhe karhajlítással, majd vissza kiinduló helyzetbe. Ellenkezőleg 
is.  
Ismétlésszám: 4x, egyéni tempóban, lassan. 
 
 

 
 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás, magastartás;  
Gyakorlat: Bal karral nyújtózkodás majd lazítás. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
 
Vállöv, gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Térdelőtámasz;  
Gyakorlat: Törzsfordítás balra karemeléssel oldalsó középtartásba, majd vissza kiinduló 
helyzetbe. Ellenkezőleg is.  
Ismétlésszám: 4x, egyéni tempóban, lassan. 
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Gerinc mobilizálás, Törzshullám 
 
Kiinduló helyzet: térdelőtámasz kézfejeket befelé fordítva, hát egyenes legyen. 
Gyakorlat: Sarokülésből indítva, karhajlítás, törzshullám előre, belégzés, majd karnyújtás, 
érkezés térdelő támaszba, hát gömbölyítés, kilégzés, utána ereszkedés vissza sarokülésbe. 
Ismétlés szám: 8-12x egyéni tempóban. 
 
 

 
 
 



14 
 

 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet: Térdelőtámasz. Előre néz. 
Gyakorlat: Csípőtolás hátra, végül ráülünk a sarkunkra, magastartás, homlok a talajon. Majd 
karfűzés a fej felett. 
Ismétlésszám: 1-2x minkét oldalra egyéni tempóban, lassan. 
 

 
 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Törökülés, kéztámasz a test mögött. 
Gyakorlat: Hátdomborítás kilégzéssel, mellkas kiemelés lapockazárással, belégzés. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Alapállás, váll laza, gerinc egyenes;  
Gyakorlat: Fejhajlítással kezdjük a gyakorlatot, tovább hajolunk, előre csigolyáról csigolyára 
lassan végezzük a mozgás. Csukjuk be a szemünket és koncentráljunk a mozgásra. Karunkkal, 
ha elértük a földet, támaszkodjunk meg és forgassuk a fejünket jobbra és balra. Majd lassan 
kiinduló helyzetbe emelkedünk. 
Ismétlésszám: 3-4x, egyéni tempóban, lassan. 
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Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Hajlított térddel terpeszállás, kéztámasz a térdeken, kilégzés;  
Gyakorlat: Törzshullámmal előre homorítás, vissza kiinduló helyzetbe domború háttal. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás, bal kar magastartásban, jobb kéz csípőn;  
Gyakorlat: Törzshajlítás jobbra 3x majd kiinduló helyzetben bal karral nyújtózás felfelé. 
Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
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Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Hajlított térddel terpeszállás, kéztámasz a térdeken;  
Gyakorlat: Hátdomborítással, kilégzés; mellkas kiemeléssel és homorítással, belégzés. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás, kézhát összeérintése a test előtt, kilégzés;  
Gyakorlat:  
1. ütem: Bal kar emelés rézsútos magastartásba, nyújtózkodás és belégzés. 
2. ütem: Kiinduló helyzet. 
3.- 4. ütem: Ellenkezőleg is. 
5. ütem: Páros karemelés rézsútos magastartásba, nyújtókodás, belégzés. 
6. ütem: Kiinduló helyzet. 
Ismétlésszám: 4-8x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Térdelő támasz, befelé néző ujjakkal;  
Gyakorlat: Hátdomborítás, kilégzés majd karhajlítással mellkas domborítás, belégzés (ezt a 
gyakorlatot lehet sarokülésből is indítani). 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Térdelő támasz, kilégzés;  
Gyakorlat: Bal karral körzés hátra magastartáson keresztül kiinduló helyzetbe. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpesztérdelésben harmadfokú törzsdöntés előre, magastartással, kéztámasz a talajon; 
Gyakorlat: Bal majd jobb kézzel nyújtózás előre, bal majd jobb karral körzés hátra. 
Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Térdelőállás, mélytartás, kilégzés; 
Gyakorlat: Bal láb nyújtással oldalra, bal karlendítéssel magastartásba, törzshajlítás jobbra, 
jobb kéztámasszal a talajon, belégzés. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan 
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Gerinc mobilizálás 

 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás, tarkóra tartás;  
Gyakorlat: Medence billentés előre enyhe térdhajlítással. A vállat a gyakorlat közbe nem 
szabad felhúzni. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
 

 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvés, talptámasz a talajon, mélytartás, kilégzés; 
Gyakorlat: Bal karral és jobb lábbal nyújtózás (láb pipál), belégzés. Derék leszorítva 
csípőbillentéssel. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet: térdelőtámasz, egyenes hát. 
Gyakorlat: Fokozatos hát domborítás. A domborítás ne legyen véghelyzetig! 
Hát domborításnál has behúzás belégzés, kiinduló helyzet kilégzés. 
Ismétlésszám: 6-8x egyéni tempóban, lassan. 
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Gerinc mobilizálás, nyújtás 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvés, mélytartás.  
Gyakorlat: Csípőforgatás jobb oldalra térdhajlítással, karemeléssel oldalsó középtartáson át 
magastartásba enyhe karhajlítással (kar csúszik a talajon). Majd folytatjuk a fordulást és 
„embrió pózba érkezünk”. A térd érinti a mellett, a karok átölelik a térdet. A mozgás lassú, 
folyamatos. Figyeljünk arra, hogy a gerincoszlop teljesen meggörbüljön a farok csonttól 
egészen a tarkóig. Fejünket húzzuk a térdünkhöz. Lassan kiinduló helyzet. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 3-4x egyéni tempóban, lassan. 
 

 
 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvés, térd felhúzva hashoz, kar mélytartásba, kilégzés; 
Gyakorlat: Bal karral és jobb lábbal nyújtózás (láb pipál), belégzés. Derék leszorítva 
csípőbillentéssel. Ellenkezőleg is. 
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Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gerinc nyújtás 
 
Kiinduló helyzet: oldalfekvés hajlított térddel, mellső középtartás tenyerek egymás felé. 
Gyakorlat: Bal kar emeléssel törzsfordítás balra. Kitartás. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 1-2x minkét oldalra egyéni tempóban, lassan. 
  
 
 

 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpesz hanyattfekvés, talptámasz a talajon, kézhát rézsútos magastartásba a talajon; 
Gyakorlat: Bal karral nyújtózás a jobb tenyérhez, kilégzés. Derék leszorítva csípőbillentéssel. 
Kiinduló helyzet, kilégzés. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvés, talptámasz a talajon, mélytartás; 
Gyakorlat: Bal térd felhúzás a mellkashoz, kézkulcsolással a térden, kilégzés. Majd bal láb és 
karok nyújtásával, nyújtózás a talajon, belégzés. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gerinc mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvés, magastartás; 
Gyakorlat: nyújtózás mindkét karral, lábbal, derék leszorítással, enyhén pipáló lábfejjel. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gerinc nyújtás 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvés, magastartás.  
Gyakorlat: Jobb kézzel fogjuk meg a bal csuklónkat és húzzuk felfelé a karunkat, sarkunkat 
lenyomjuk és a lábfejek pipálnak. Egész test megfeszül. 
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Ismétlésszám: 3-4x egyéni tempóban, lassan. 
 
 
 

 
 
 
Hasizom nyújtás 
 
Kiinduló helyzet: hason fekvés, alkar támasz. 
Gyakorlat: Karnyújtással törzsemelés, tartás majd kiinduló helyzet. 
Ismétlésszám: 1-2x egyéni tempóban, lassan. 
 
 

 

 
 
 
Vállkörzés 
 
Kiinduló helyzet: törökülés, kezek a combon. 
Gyakorlat: vállfelhúzás fül irányába, belégzés. Vállkörzés, lapocka zárás és mellkas kitolása 
előre, majd váll leengedés, kilégzés. 
Ismétlésszám: lassan 6x. 
 
Vállöv mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet: térdelő támasz, egyenes hát. 
Gyakorlat: Bal kar csúsztatása a jobb váll alatt, folyamatos kilégzéssel. Belégzés, kiinduló 
helyzet. 
Ismétlésszám: 4-5x minkét oldalra egyéni tempóban, lassan. 
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Vállöv nyújtás 
 
Kiinduló helyzet:  
Állás, mélytartás; Váll laza, hát egyenes a keresztcsonttól a koponyáig. 
Gyakorlat: Vállemelés úgy, hogy a nyakizmok ne feszüljenek 
Ismétlésszám: 4x, egyéni tempóban, lassan. 
 
 

 
 
 
Hát nyújtás 
 
Kiinduló helyzet: törökülés, mellső középtartás enyhén hajlított karral, ujjfűzés. 
Gyakorlat: Hát gömbölyítése, fej lehajt; majd karemelés magastartásba és nyújtózás felfelé. 
Ismétlésszám: 5x lassan. 
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Hátizom nyújtás, mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvés, térdhajlítással terpesz talptámasz, mélytartás. 
Gyakorlat: Medencebillentés hátra, a gerinc ágyéki szakaszát leszorítva a talajra. Karemelés 
mellső középtartásba, tenyereket egymás felé fordítjuk és szorítsuk össze. A fej és a nyak a 
gerinc tengelyébe maradjon, derék leszorítva. 
Ismétlésszám: 3-4 x, egyéni tempóban, lassan. 
 
 

  
 
Gerinc nyújtás 
 
Kiinduló helyzet: pillangó ülés, ujjfűzéssel kapaszkodás a lábfejekben. 
Gyakorlat: hátizmok megfeszítése, fejtetővel felfelé nyújtózni, belégzés. Lassan kilégzés, 
hasizom ernyesztése és hát gömbölyítés. 
Ismétlésszám: 5x lassan. 
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Mély hátizom nyújtás és erősítés 
 
Kiinduló helyzet: kézfejeket befelé fordítva térdelő támasz, egyenes hát. 
Gyakorlat: karhajlítás, majd bal kar-nyújtás magas tartásba. Ellenkezőleg is. 
Hiba, ha a homlok a talajon marad! 
Ismétlésszám: mindkét karral 4-6x. 
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Mély hátizom nyújtás 
 
Kiinduló helyzet: kézfejeket befelé fordítva térdelőtámasz, egyenes hát, karhajlítás. 
Gyakorlat: lassú lépegetés tenyéren balra irányba, majd vissza középig, majd jobbra irányba. 
Hiba, ha a homlok és a könyök a talajon van. 
Ismétlésszám:4-6x mindkét irányba. 
 

 
 

 
Medence mobilizálás 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvés, térdhajlítással terpesz talptámasz, tarkóra tartás. 
Gyakorlat: Medencebillentés hátra, a gerinc ágyéki szakaszát leszorítva a talajra.  
Hasbehúzás közben kilégzés, hasizmok szorítása. 
Ismétlésszám: 10-12x, egyéni tempóban, lassan. 
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Csípő lazítás 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvés, térdek a mellkasnál, térdfogás; 
Gyakorlat: Térdkörzés balra 4x, majd jobbra 4x. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Csípő lazítás 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpesz hanyattfekvés, talptámasz a talajon, oldalsó középtartás; 
Gyakorlat: térdek billentése balra, a talajra, fejfordítással jobbra majd kiinduló helyzet. 
Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Combhajlító izmok nyújtása 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvés, talptámasz a talajon; 
Gyakorlat: Bal láb nyújtás függőleges helyzetbe, kézkulcsolás a térd alatt. Spicc és pipa 
lábfejtartás váltogatása 4x. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Combfeszítő izmok nyújtása 
 
Kiinduló helyzet:  
Bal oldalfekvés, térdek hasnál, bal kéz a fej alatt támaszkodik talajon; 
Gyakorlat: Jobb kézzel jobb lábfejfogás, a láb hátrahúzása óvatosan. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Csípő ízületre ható gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvés, térdhajlítással talptámasz, rézsútos mélytartás. 
Gyakorlat: Bal lábnyújtás előre pipáló lábfejjel, majd térdhajlítás és bal térdkörzés befelé. 
Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 10-12x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Csípő ízületre ható gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvés, hajlított térddel, talpak összeérnek, oldalsó középtartás (kézhát a talajon). 
Gyakorlat: Has- és farizom feszítéssel, medencebillentés hátra, derék a talajon. Majd medence 
billentés előre, a derék kissé megemelkedik, mellkas kiemeléssel enyhe homorítás. A farizom 
laza. 
Ismétlésszám: 10-12x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Csípő ízületre ható gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
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Hason fekvés, homlok a talajon, kar derékszögtartásban a talajon; 
Gyakorlat: Bal térdfelhúzás balra, majd kiinduló helyzet. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 10-12x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Csípő ízületre ható gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpesz hason fekvés, homlok a talajon, oldalsó középtartás a talajon; 
Gyakorlat: Lábemeléssel lábzárás a levegőben, majd kiinduló helyzet (csípő alatt 3-5 cm 
vastagra összehajtott törölköző). 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Csípő ízületre ható gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Jobb oldalfekvés, jobb kar magastartásban a talajon, bal kartámasz a mellkas előtt; 
Gyakorlat: Bal láb emelés és leengedés 8x. Ellenkezőleg is 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Csípő ízületre ható gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Térdelőtámasz. 
Gyakorlat: Bal térdemelés balra, majd kiinduló helyzet. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 10-12x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Láb, Hát nyújtás 
 
Kiinduló helyzet: nyújtott ülés, mélytartás 
Gyakorlat: Törzsdöntés előre, majd törzshajlítás előre bokafogással. 
Ismétlésszám: 2-4x egyéni tempóban, lassan. 
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Combhajlító nyújtása 
 
Kiinduló helyzet: nyújtott ülés, mélytartás. 
Gyakorlat: Törzsdöntés előre kitartással. 
Ismétlésszám: 2-4x egyéni tempóban, lassan. 
 

 
 
Combhajlító nyújtása 
 
Kiinduló helyzet: hanyatt fekvés, mélytartás. 
Gyakorlat: Bal láb emelés nyújtva, majd törzs emelés, ellenkező karral boka érintés. Tovább 
fordulás oldalfekvésbe, alkartámasszal. Kitartás. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 2-4x egyéni tempóban, lassan. 
 

 
 
 
Combhajlító nyújtása 
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Kiinduló helyzet: nyújtott ülés, bal láb hajlítva, talp a jobb combon, mélytartás. 
Gyakorlat: Törzsdöntés előre kitartással. 
Ismétlésszám: 2-4x egyéni tempóban, lassan. 
 

 
 
 
Hátizom, lábizom nyújtása 
 
Kiinduló helyzet: „Z” ülés, kéztámasz a test előtt. 
Gyakorlat: Karral lépegetés előre, kitartás, majd visszalépegetés kiinduló helyzetbe. 
Ismétlésszám: 2-4x egyéni tempóban, lassan. 
 
 
 
 

 
 
 
Combhajlító, farizom nyújtás 
 
 
Kiinduló helyzet: hanyatt fekvés, térd hajlítva, talp a talajon, tarkóra tartás. 
Gyakorlat: Csípő billentéssel szorítsuk a derekunkat, hogy a gerinc ágyéki szakasza is a talajra 
kerüljön. Lábkeresztezéssel emelje fel a bal lábát és bokáját fektesse a jobb térdére. Kulcsolja 
át kezeit a jobb combja alatt és húzza a mellkasa felé a jobb térdét. Kitartás. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 2x egyéni tempóban, lassan. 
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Combhajlító, farizom nyújtás 
 
 
Kiinduló helyzet: hanyatt fekvés, térd hajlítva, talp a talajon, mélytartás. 
Gyakorlat: Térdfelhúzás mellkashoz, kézzel átkulcsoljuk a térdet. Kitartás. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 4x egyéni tempóban, lassan. 
 

 
 
 
 

3.2. Erősítő jellegű gyakorlatok 
 
Hasizomerősítés 
 
Kiinduló helyzet: hanyatt fekvés, térd felhúzva a mellkashoz, alkartámasz. 



30 
 

Gyakorlat: Kinyújtjuk a jobb lábat előre, közben a bal lábat lerakjuk a talajra hajlított térddel. 
Kitartás. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 4x egyéni tempóban, lassan. 
 
 
 

 
 
 
 
Felső egyenes hasizom erősítés 
 
Kiinduló helyzet: tarkóra tartás, lapockazárás. Térdhajlítás, terpesz talptámasz. 
Gyakorlat: törzsemelés, lapockazárással, hasprésnél kilégzés. 
Ismétlésszám: 15-20 X lassú tempóban. Fájdalom esetén azonnal abbahagyni! Légzés és 
pihenés. 
 
Ferde hasizom erősítés 
 
Kiinduló helyzet: tarkóra tartás, térdhajlítás, terpesz talptámasz. Bal láb külboka része a jobb 
combon támaszkodik. 
Gyakorlat: törzsemelés, jobb könyök közelítése a bal térd irányába, hasprés, kilégzés. 
Törzsleengedés, belégzés majd érkezés kiinduló helyzetbe. 
Ismétlésszám: mindkét irányba 15-20 X közepes tempóban. Fájdalom esetén azonnal 
abbahagyni! Légzés és pihenés. 
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Hátizom erősítés 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvés, térdhajlítással terpesz talptámasz, jobb kar lazán magastartásban. 
Gyakorlat: Medencebillentés hátra, a gerinc ágyéki szakaszát leszorítva a talajra. Fokozatos 
csípőemelés, majd addig emelkedünk, míg a nyakszirt marad a talajon. Kitartás, majd lassan 
kiinduló helyzet. 
Ismétlésszám: 3-4 x, egyéni tempóban, lassan. 
 
 

 
 
 
Hátizom erősítés 
 
Kiinduló helyzet: Hason fekvés, jobb kar magas tartásban, bal kar hajlítva homlok alatt. Lábak 
kis terpeszben, has alatt törölköző. Nagyon fontos, mert a medence helytelen állása miatt 
kialakult nyerges hát korrigálása így passzívan is megtörténhet. Azonkívül a lumbális/ágyéki 
derékszakaszt nem terhelik meg a gyakorlatok. 
Gyakorlat: has behúzása, farizmok szorítása, medence billentés hátra, majd ellentétes kar láb 
emelés. 
Két változata van: az egyiknél a homlok lent marad a talajon és nincs törzsemelés, a másiknál 
fej és törzsemelést is végzünk. A fej maximum 10 cm-re elemelkedik a talajról. Az arc mindig 
lefelé nézzen! 
Ismétlésszám: lassan, mindkét oldalra 10-10X ismételjük meg és a véghelyzetben 1-2 
másodpercig tessék kitartani a gyakorlatot. 
Emelkedésnél belégzés, törzsleengedésnél kilégzés. A gyakorlatokat lassan végezzük! 
Fájdalom esetén azonnal abbahagyni! Légzés és pihenés. 
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Hátizom erősítés 
 
Kiinduló helyzet: hason fekvés, homlok támasz, vállra tartás, lábak kis terpeszben. Has alatt 
törölköző, vagy kispárna. 
Gyakorlat: has behúzása, farizmok szorítása, medence billentés hátra. Törzsemelés, 
lapockazárás, enyhén törzshajlítás balra irányba, arc lefelé tekint a talajra. Maximum 10 cm-re 
emeljük meg a fejet. A túlzott törzsemelés nyíróerőt gyakorolhat az ágyéki gerincszakaszra, és 
ez nem kedvez a gyakorlat hatásfokának. Fájdalom esetén azonnal abbahagyni! Légzés és 
pihenés. Mindkét irányba végezzük el a gyakorlatot! 
Ismétlésszám: lassan 10-15x és 1-2 s-ig tessék kitartani véghelyzetben a gyakorlatot. 
Emelkedésnél belégzés, törzsleengedésnél kilégzés. 
 
 

 
 
Hátizom erősítés 
 
Kiinduló helyzet: térdelő támasz, egyenes lapos hát. 
Gyakorlat: ellentétes kar láb emelése vízszintes helyzetig, majd érkezés térdelő támaszba. 
Ellenkezőleg is. 
Ismétlés szám: 10x lassan. 
 

 
 
Hátizom erősítés 
 
Kiinduló helyzet: térdelő támasz, egyenes lapos hát. 
Gyakorlat: ellentétes kar láb emelése rézsútosan vízszintes helyzetig, majd érkezés térdelő 
támaszba. 
Ismétlés szám: 10x lassan. 
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Farizom, hátizom erősítés 
 
Kiinduló helyzet: hanyatt fekvés, térd hajlítva, talp a talajon, mély tartás. 
Gyakorlat: Csípő billentéssel szorítsuk a derekunkat, hogy a gerinc ágyéki szakasza is a talajra 
kerüljön. Lábkeresztezéssel emelje fel a bal lábát és bokáját fektesse a jobb térdére. 
Csípőemelés úgy, hogy a válla csípője térde egy vonalba legyen. Kitartás. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 2-4x egyéni tempóban, lassan. 
 
 

 
 
 
 

3.3. Nyújtó és légző gyakorlatok 
 
Karizom, mellizom nyújtás és légző gyakorlat 
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Kiinduló helyzet: Törökülés, mellső középtartásban tenyereket kifelé fordítani, majd kar 
keresztezés és tenyértámasz. 
Gyakorlat: karemelés magas tartásba, enyhe könyökhajlítással, belégzés. Majd karleengedés és 
kilégzés. 
Ismétlésszám: 4x lassan. 
 

 
 
 
Lazítás 
 
Kiinduló helyzet: törökülés, mellső középtartás, ujjfűzés a test előtt. Könyökök hajlítva, íves 
vonalban, mintha egy nagylabdát szorítanánk a mellkasunkhoz gondolatban. 
Gyakorlat: lapockák távolítása, fej leengedése, kilégzés. Fejemelés, hátfeszítés, belégzés. 
Ismétlésszám: 4x lassan. 
 

 
 
Lazítás légzéssel 
 
Kiinduló helyzet: törökülés, kezek a combon. 
Gyakorlat: karemelés magas tartásba mellkas tágítása, belégzés, majd karleengedés és enyhe 
hátgömbölyítés, kilégzés. 
Ismétlésszám: 4x lassan. 



35 
 

 

 
 
   
 
4. A gerinctornában használt kézi szerek bemutatása 
 

4.1.  Fit-ball 
 
 A Fit-ball rövid története 
 

1910 óta használnak a mozgássérültek és az idegrendszeri problémákkal küzdők részére 
hatalmas (legalább 80-90 cm átmérőjű) labdákat terápiás célokra. 

Ebben az időben leginkább Svájcban használták. Az egész világon elterjedt ez az 
eszköz, és később a technika fejlődésével a bőrből készült labdákat felváltották a szintetikus 
anyagok (pl. PVC), és megkezdődött a szélesebb körű felhasználás. Gimnasztikai 
gyakorlatanyagokat állítottak össze a világon mindenütt a gyógytornászok rehabilitációs 
programjaik megvalósításához. Nagyon hatásos eszköznek bizonyultak például a sérült 
sportolók és táncosok gyorsabb felépülésének segítésében. Kitűnően tudták használni az izmok, 
ízületek mozgékonyságának, flexibilitásának és erejének javításában. 

Ezek az eredmények segítették hozzá a rekreációval foglalkozó gyakorlati 
szakembereket ahhoz, hogy megpróbálják a labdákat felhasználni a szabadidősport területein 
is. Elsősorban a 30-50 éves korosztályú hölgyekre gondoltak, mikor a labdákat kísérleti 
jelleggel bevezették zenés tornáikhoz, amivel dinamikus, csoportban végezhető, az izületi és 
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csontrendszert kevéssé terhelő gyakorlatokat végeztethettek, megvalósítva a prevenció 
legfontosabb feladatát, az állóképesség egyénileg optimális szintű fejlesztését. Nagyszerű 
tapasztalatokkal dolgoztak a szakemberek az USA-ban, Svájcban, Ausztráliában és 
Olaszországban Error! Reference source not found..  

Fit-Ball Tréningről 1992-től beszélhetünk. 
 
Fit-Ball alapismeretek, eszközhasználat 
 
Hogyan válassza ki az Önnek megfelelő ülőlabda méretét? 

Testmagasság alapján: 
   Testmagasság   Labdaátmérő 

   140-155 cm   55 cm 
   155-172 cm   65 cm 
   172-185 cm   75 cm 
A vállcsont és a középső ujj közötti távolság alapján: 
   Karhossz   Labdaátmérő 

56-65 cm   55 cm  
66-80 cm   65 cm 
80 cm fölött   75 cm 
 

A helyes alapülés technikai követelményei: 
 - Talpak a talajon, lábszáraink ne érjenek a labdához! 
 - A lábszár merőleges a talajra.  
 - A labda közepén üljünk. 
 - Képzeljük el, hogy fejtetőnknél fogva felfüggesztenek! 
 - Lapockáinkat lazán, hátra, lefelé húzzuk. 
 - Állunkat kissé emelten tartjuk. 
 - Ujjaink a labdát, vagy tenyerünk a combunkat érintik. 
 - Testsúlyunk kissé lábainkra terhelődik. 
 
 Helyes az a kijelentés, hogy a labdán ülve többet mozog az ember, mint székén ülve. 
Ezzel folyamatosan javul az izomtónus a gerinc-fűzőt alkotó törzsizomzat, a külső csípő 
izmokban, a comb-feszítőkben, hajlítókban egyaránt. 
 Összességében több mint 300 különálló izomról van szó, amelyek csak egymással 
szorosan együttműködve képesek a gerinc sokrétű mozgását biztosítani. 
 A stabilitásban, ill. a mozgásban a hátizmok mellet a hasizmok is erős feszítő kötélként 
vesznek részt.  
 A porckorongokra gyakorolt hatása pedig egészen egyedülálló. A porckorongok passzív 
anyagcseréje, mely csupán a csigolyatestek kis elmozdulásaival jöhet létre, a labdán ülve szinte 
pillanatonként megtörténik. A labdán történő rugózás azonban ennek a sokszoros szintjét képes 
előidézni. A bemelegítés és aerob részben a percenkénti akár 120 rugózó mozdulat mindegyike 
könnyed ütközést jelent, melyet a gerincoszlop a porckorongok összelapulásával kompenzál. 
Ez az összepréselt állapot természetes vákuumhatást biztosít, s a rugózás második fázisánál, 
mikor a csigolyatestek eltávolodnak egymástól, a „megnyúló”, presszúra alól felszabaduló 
diskusokban oly mértékben felgyorsul a nedvkeringés, hogy az szinte „belső masszírozásként” 
hat rájuk. A jelenséget épp ezért „masszázs effektus” –nak nevezzük.  
 A Fit-Ball minden eszköztől különbözik. A gyógytestnevelés hagyományos eszközei: 
mint például a tornabot, a pad, a bordásfal, mindig biztosít egy stabil pontot, amihez képest kell 
végezni a különböző gyakorlatokat. A labda jellegéből adódóan folyton mozog, így minden 
gyakorlatnál – amit a labdán végeztetünk – egyensúlyozni kell. Így bármilyen korrekciós 
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testhelyzetről van szó, nem csak a célzott izom mozog, hanem olyan szinergisták is mozgásba 
jönnek, amik nemcsak az elváltozásaikat rehabilitálják, hanem fokozzuk testérzékelésüket a 
folyamatos egyensúlyozás miatt és rákényszerítjük őket a tudatos mozgásra. 
 A gerincbetegségek és deformitások esetében kontraindikált javaslatok az erőteljes 
rugózások nem megfelelő keménységű labdán Error! Reference source not found.. A Fit-ballon kívül 
nagy labdával is találkozunk, tartóssága, állaga rosszabb, mint a Fit-Ballé. 
 

4.2. Gumiszalag 
 
 Gumiszalag rövid története 
 
 Természetes latex alapanyagú, környezetbarát, nem allergizáló gumiszalag. 
Alapanyagánál fogva gondos ápolást igényel. Élettartama rendszeres használata esetén egy- 
másfél év, ezután veszít rugalmasságából, felületén mikrorepedések jelennek meg, végül 
elszakad. Idő előtti „elöregedését” megelőzhetjük, ha minden használat után megszárítva, 
összecsomózott végeit szétbontva, és hintőporozva tároljuk. Közvetlen napfénytől, sugárzó 
hőtől tartsuk távol. Éles tárgyak, hosszú körmök, gyűrűk is megsérthetik a szalagot. Ha ráállva 
használjuk, csak tiszta tornacipővel tegyük ezt, mert az apró kis kavicsok is okozhatnak sérülést 
rajta. 
 A THERA-BAND szalag hatékonyságát orvosok és gyógytornászok tudományos 
kísérletekkel bizonyították. Kedvező élettani hatással van az ízületekre, nem károsítja a 
porcfelszíneket, így a csontmagvakból való csontosodást nem állítja le. Ezért a kisgyermek és 
serdülőkorban is biztonsággal alkalmazhatjuk, a csontok hossznövekedése nem lesz a terhelés 
miatt aránytalan. Pozitív tulajdonságai közé tartozik, hogy a THERA-BAND használatával a 
mozgató izmok mellett az antagonista és a szinergista izmok is részt vesznek a munkában. Az 
egyoldalú edzés hatására az agonista és az antagonista izmok közötti egyensúly megbomlik, de 
a szalaggal végzett edzéssel ez megelőzhető. Így elkerülhetőek a különböző ízületi- és 
izomsérülések, a helytelen testtartás, és ennek káros következményei.   
 Hatékony, mert a mozgás során bármilyen testhelyzetben a szalag rugalmas ellenállása 
folyamatos erőkifejtésre készteti az izmokat. Rövidebb idő alatt nagyobb fejlődést tudsz elérni. 
Az izmok folyamatos feszülése maximális ízületi védelmet biztosít. 
 Edzettségnek megfelelő gumiszalagot használj! 
 A nagy ellenállással szemben fáradtan már nem tudják a gyakorlatokat hibátlanul 
végezni, ha pedig gyengébb szalaggal dolgoztatunk, nem érhetjük el a kívánt edzéshatást Error! 

Reference source not found..  
 
 Gumiszalag alapismeretek, eszközhasználat 
 
 A gerincoszlopot a legtöbb gyakorlat alatta aktívan stabilizáljuk, a medencét könnyedén 
billentjük, a far és hasizom tartott, a mellkast megemeljük, a nyakcsigolyákat nyújtsuk meg. 
 A csukló a gyakorlat kiinduló helyzetében és a gyakorlat végrehajtása alatt is mindig az 
alkar meghosszabbításában legyen, a könyökízület lazán tartott. 
 A gyakorlatokat lassan és kontrolálva hajtsuk végre, és kerüljük a hirtelen mozdulatokat. 
A szalag kihúzása után annak visszaengedése mindig fokozatos visszatartással történjen. Ne 
engedjünk a szalag visszahúzó erejének! A gyakorlat végrehajtása közben a légzés nyugodt és 
egyenletes legyen, kerüljük a préselést. A kilégzés mindig az erőkifejtésnek megfelelően 
történjen. 
 Testtartásjavítás- a helyes testtartásért a has- és hátizom a felelősek. A szalaggal ezek 
az izomcsoportok kímélően és hatásosan erősíthetők. Az inak, szalagok, porcok és csontok 
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terhelhetősége is megnő a gyakorlatok végzése után, így a mozgásszervi megbetegedések 
megelőzhetők Error! Reference source not found.. 
 A helyes szalag kiválasztása 
  

A gumiszalag színének és ezzel a helyes szalagerősség kiválasztása az egyén 
edzettségének megfelelően történik. Egy gyakorlatot kb. 15-ször kell, hogy ismételni tudjon. 
Prevencióhoz nőknek a piros és zöld színű gumiszalag ajánlott. 

Férfiaknak rendszerint a zöld és kék színű gumiszalag ajánlott és csak az edzettebbek 
használják a fekete színű gumiszalagot. 

 
 
A gumiszalag fogása és rögzítése 
 
A gumiszalagot mindig duplán tekerjük a kezünk vagy a lábunk köré. Így 

megakadályozzuk a szalag megcsúszását. 
 
Alapvetően a következőkre kell ügyelni: 
 
→ Helyes testtartás és a mozdulatok lassú, ellenőrzött kivitelezése a mozgás során. 
→ Minden gyakorlat egy enyhén megfeszített gumiszalaggal kezdődik. Ez a szalagfeszültség 
elsősorban az ízület biztonságát szolgálja. 
→ Figyelembe kell venni a gumiszalag és az edzendő testszegmens (kar, láb) által bezárt szöget. 
90oC-nál az ellenállás maximális. 30oC alatt az edzésellenállás nem hatásos. 
→ Mindig edzze a jobb- és baloldali testrészét. 
 

4.3.  Soft ball 
  
  Soft ball rövid története 
 
 A Soft-Ball Olaszországból származik. Az ottani szakemberek gazdag tapasztalatokkal 
rendelkeznek az eszköz rehabilitáció és fitness területén történő használatában. Főleg erősítő és 
egyensúlyérzéket javító gyakorlatokra használják.  
 
A Soft-Ball előnyei jellegzetes tulajdonságaiból fakadnak: 
 
• Gömbforma: Formája, és a benne lévő levegőmennyiség szabályozása lehetővé teszi a test 
homorulataiba történő behelyezését, ezáltal tehermentesítve az ízületet, és segítve a helyes 
ízületi szög megtartását. A levegőmennyiség szabályozásával használhatjuk instabil terápiás 
eszközként és használhatjuk labdaként. 
• Hasadás mentesség: Jól bírja a terhelést, akár testsúlyunkat is. Rugalmassága révén jól 
préselhető.  
• Kis méret: A Soft-Ball leengedve akár zsebben is elfér, tehát bárhová magunkkal vihetjük 
(kirándulás, nyaralás, iskola, munkahely stb.) 
• Könnyen felfújható 
 
A Soft-Ball hatásai: 
 
- a Soft- Ball préselése miatt az izomzat formája tökéletesedik, tónusa fokozódik,  
- izmok rugalmassága fokozódik,  
- az izomcsoportokat sajátos szögben dolgoztatja,  
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- javul az ízületi mozgékonyság,  
- javul az egyensúlyérzék,  
- javul a testtudat és az izomérzet,  
- javul a testtartás,  
- mozdulataink pontosabbá, gördülékenyebbé válnak,  
- a gyakorlatok pontosabban, szabályosabban kivitelezhetők, a helyes ízületi szög könnyedén 
megtalálható,  
- a kar munkájának bekapcsolása révén a Soft-ball-lal az edzésintenzitás növelhető,  
- a far és lábizmok intenzív erősítése mellett nagy szerep jut a törzsizmok dolgoztatásának. 
 
 Soft ball alapismeretek, eszközhasználat 
  
 A Soft ballban a levegő mennyiség szabályozásával a gyakorlatok széles köre 
végrehajtható vele. Soft ball préselése az izmokat sajátos szögben dolgoztatja a vele végzett 
gyakorlat az edzés intenzitását növelik.   
 A gömb formájából adódóan nagyon jól illeszkedik a test homorulataiba. 

A Soft ball mérete akkora legyen, hogy kézzel meg tudjuk markolni. A gyakorlat a 
szakmai követelményeket, mint például helyes testtartás, helyes izületi szög megtartását 
maximálisan figyelembe veszi.  
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4.4. Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlatok 

 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 

 
Kiinduló helyzet:  
Ülj a labdán egyenesen (semleges helyzetben). Gondolj arra, hogy a hasad hátrahúzod a gerinc 
felé. Ez a gerinc ellazításának egy igen ellenőrzött módozata, a hasizmok maximális 
kapcsolódásával: nem rogyunk össze. Először a fej mozog – lassan gördül el az ízület tetejétől. 
Aztán szegmensenként a gerinc többi része. E gyakorlat légző gyakorlat is egyben. Engedd ki 
az összes levegőt a tüdőből kilégzéskor. Lélegezz vissza a mellkasba belégzéskor. Ne hagyd a 
labdát elgurulni. 
Gyakorlat: Lélegezz hosszan a füled tetejéig! Kilégzés úgy, hogy az áll leessen, a szegycsont 
leereszkedjen, de egyszerre mindig csak egy csigolyánként. Belégzés az alján, hogy megtöltsd 
a mellkast. Kilégzés, hogy visszatérj a kiinduló helyzetbe, rendezd a csigolyákat, a fej lebegni 
fog a tetején, mint egy léggömb. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Cél: A gerinc nyújtása. Lordotikus, lapos hát, kifolordotikus tartás ellen ható gyakorlat. 
Fontos!: - Tartsd meg a „köldököt a gerinchez” helyzetet a mozgás során. 
    - Vigyázz a C ívre alul, ne rogyj össze.  

 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Ülés a labdán, tedd a lábadat csípőnél szélesebb terpeszbe, a térdeddel egy vonalba, oldalsó 
középtartás. 
Gyakorlat 
Csípőbillentés balra illetve jobbra. 
Ismétlésszám: 8-10x, egyéni tempóban, lassan. Mobilizáló gyakorlat. 
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Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Ülj egyenesen az ülőcsontjaidon, tedd a lábadat csípőnél szélesebb terpeszbe, a térdeddel egy 
vonalba, oldalsó középtartás. 
Gyakorlat 
Lélegezz be és fordulj jobbra, amint felegyenesedsz! 
Kilégzés, és nyújtsd a bal kart átlósan a jobb térd fölé. 
Lélegezz be, és lassan, csigolyánként gördülj vissza az elfordított helyzetbe! 
Lélegezz ki, amikor visszatérsz a kiinduló helyzetbe! 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Cél: A helyes testtartás megtartása. Kifolordotikus, lordotikus, kifotikus és lapos hát tartás ellen 
ható gyakorlat.  
Fontos!: - A csípőcsontoknak a labda közepén kell maradniuk. 
    - Tartsd az ülőcsontokat enyhén a labdán rögzítve! 
    - Ne hagyd a karodat irányítani a törzsed mögött! 
 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Hajlított állás törzshajlítás előre, labda a talajon. 
Gyakorlat 
Törzsnyújtás a labda görgetésével a combon. A hát végig domború a fej előre hajtott, a 
kéztámasz szűk. 
Cél: A helyes testtartás megtartása. Kifolordotikus, lordotikus, kifotikus és lapos hát tartás ellen 
ható gyakorlat.  
 
 

 
 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Végezd ezt a nyújtást lassan és óvatosan azért, hogy megtartsd a gerinc magasságát, és ne gurulj 
le a labdáról! 
 
Kiinduló helyzet: 
Ülés egyenesen a labda közepén, egyik kar mélytartásban a labda oldalán, a másik íves 
magastartásban! 
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Gyakorlat 
Belégzés, a bal kar fellendítése, a bal váll lent marad. 
Kilégzés és jobbra nyúlás. 
Belégzés és visszatérés kiinduló helyzetbe, túlnyúlással a fül tetején keresztül. 
Kilégzés, amikor a bal kar leesik. 
Belégzés és a jobb kar fellendítése, a jobb váll lent marad. 
Kilégzés és balra nyúlás. 
Belégzés és vissza kiinduló helyzetbe. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan.  
 
 

 
 

Fontos!: - Ne hajlítsd hátra a hátad, tartsd a csípőd és a bordáidat egy vonalban! 
   - Nyújtsd meg a gerincet, ne csak egyszerűen oldalra hajlítsd vagy préseld! 
   - Tartsd a fejet a gerinc vonalában  
Cél: A gerinc oldalra hajlítása. Gerincmobilizáló gyakorlat. 
 
 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Ülés egyenesen a labdán, kar mélytartásba. 
Gyakorlat 
1. ütem: Karemelés mellső középtartásba, bal térd emeléssel 
2. ütem: Karlendítés oldalsó középtartásba, bal láb nyújtással 
3. ütem: Törzsfordítás balra,  
4. ütem: Törzsfordítás jobbra, 
5. ütem: Karlendítés mellső középtartásba, bal térdhajlítással 
6. ütem: Kiinduló helyzet 
Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
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Fontos: Elfordulni, mialatt megpróbálunk a gerinc hosszában maradni. A csavarás egyenes 
helyzetben történik. Próbáld a csípődet pontosan középen tartani a forgás alatt. Ha a két lábad 
elmozdul, a csípőd is elmozdul. 

 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 

 
Kiinduló helyzet 
Ülj a labdára, óvatosan lépegess előre és hagyd, hogy a labda alád guruljon, míg a fejed és a 
nyakad teljesen a labda fölött lesz. A karok a talajjal párhuzamosak. 
Gyakorlat 
1. Belégzés, mellső középtartás 
2. Kilégzés közben karkörzés hátra 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 

 
 

 
 

Fontos: A labda teljesen támassza alá a fejet és a nyakat, ne lógjanak le. Végig tartsd tónusba a 
far és a hasizmot.  
Kifolordotikus, lordotikus, kifotikus tartás ellen ható gyakorlat. 
 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
 Ne feledd a mozgást a hasizommal kezdeni. 
 
Kiinduló helyzet 
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1. Térdelj le a labda elé. 
2. Kússz fel a labdára, hogy a két kezed közvetlenül a vállad alatt legyen, a labda a térded előtt. 
3. Szorítsd össze a két combodat és a két térded érjen össze. 
 
Gyakorlat 
1. Belégzés, a gerinc megnyújtása. 
2. Kilégzés, hajlítsd be a térded és a csípőd, hagyd, hogy a labda guruljon alattad és hagyd a 
kezed a talajon könnyedén támaszkodni. 
3. Belégzés, maradj a kagyló helyzetben. 
4. Kilégzés, visszagurulás a kiindulóhelyzetbe, a labda legyen a térd előtt. 
5. Ismételd meg 4-5-ször! Az utolsó ismétléskor maradj néhány lélegzetnyi időt kagyló 
helyzetben. 
 

 
 

Cél: A gerinc megnyújtása a kinyúlás után. Egyensúlyozás és koordináció gyakorlása. Lapos 
hát, lordotikus tartás ellen ható gyakorlat. 
Fontos!: - Kerüld ezt a gyakorlatot, ha térdsérülésed van.  

- A labda mindig közvetlenül a térd előtt legyen, mert különben nem kerülsz majd 
a megfelelő helyzetbe, amikor a kagylóba gurulsz. 

 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Feküdj a labdára. Győződj meg róla, hogy testsúlyod egyenlően oszlik el a négy végtagon, a 
kezed közvetlenül a vállad előtt van. Amennyiben nagy labdád van, a súlyod a lábujjaidon lehet 
a térded helyett. Tartsd a fejed a gerinccel egy vonalban – lefelé nézz. 
 
Gyakorlat 
1. Belégzés, hogy kinyújtsd a gerinced. 
2. Kilégzés, a köldök felemelése. 
3. Belégzés, a köldök ráengedése a labdára. 
4. Kilégzés, a köldök felemelése. 
5. Belégzés, a köldök leengedése. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
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Fontos: - Ez a mozgás kényelmes. A hasizmok összehúzása lassan, ellenőrzötten történik. A 
farizmok nem vesznek rész benne. 

   - Kerüld a hát ívelését és a medencemozgást. Tartsd a csípőt a labdán, tekintet a 
talajon.  

   - Tartsd könnyedén mindkét válladat hátul. 
Kifotikus és lapos hát tartás ellen ható gyakorlat. 

 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Medencével rátámaszkodunk a labdára, a lábak stabilizálják a labdát. Széles terpeszállás, 
egyenes hát, a fej a gerincoszlop meghosszabbításában.  
Gyakorlat 
A kart magasba nyújtjuk, majd hajlítjuk. Felváltva az egyik kart felemeljük, a másikat 
leengedjük. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
 

    
 
 
 
Fontos: A gerinc nyújtása. Figyelj oda, hogy a fej egy vonalban maradjon a törzzsel. Kifotikus, 
kifolordotikus és lapos hát tartása ellen ható gyakorlat. 
 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Hanyatt fekszünk a talajon, a medencénk fölött a lábszárak és a térdek közé szorítjuk a labdát. 
 Gyakorlat 
Összepréseljük, felemeljük, majd ismét a mellkasunkhoz húzzuk a labdát.  
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Fontos: a kezdők enyhén hajlíthatják a térdet, főleg akinek le van rövidülve a combhajlítója. 
Lordotikus és kifolordotikus tartás ellen ható gyakorlat. 
 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Térdelj a labda elé, ereszkedj rá, a kezed előtted legyen a matracon. 
Gyakorlat  
Gurulj rá a labdára úgy, hogy a fejed kb. 3 cm-re legyen a talajtól. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Fontos: Ez a relaxációs póz nyújtó gyakorlat is egyben. 
Lapos hát, lordotikus tartás ellen ható gyakorlat. 
 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Hasonfekvés a labdán, alkar és lábtámasz a talajon. 
Gyakorlat  
Bal lábemelés hátra, majd leengedés kiinduló helyzetbe. Ellenkezőleg is. Az alkar támasz a 
labdához közel legyen, a fej lehajtva. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Fontos: Ez a relaxációs póz nyújtó gyakorlat is egyben. 
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Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Térdelőállás, karkeresztezéssel kéztámasz a labdán. 
Gyakorlat  
Domborítsd a hátat, úgy hogy a medence hátrabillen és a labda előre gördül. 
Ismétlésszám: 6-x8, egyéni tempóban, lassan. Mobilizáló gyakorlat. 
 

 
 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Terpeszülés, mellső középtartás kéztámasz a labdán. 
Gyakorlat  
Domborítsd a hátat, úgy hogy a medence hátrabillen és hajtsd le a fejed. 
Ismétlésszám: 6-x8, egyéni tempóban, lassan. Mobilizáló gyakorlat. 
 

 
 
 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Guggolóállás, mellső rézsútos mélytartás, kéztámasz a labdán. 
Gyakorlat  
Domborítsd a hátat, úgy hogy a medence hátrabillen és hajtsd le a fejed, a labda előre gurul. 
Ismétlésszám: 6-x8, egyéni tempóban, lassan. Mobilizáló gyakorlat. 
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Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Hanyattfekvés, karkeresztezéssel lapocka érintés, lábszár a labdán. 
Gyakorlat  
Törzsemelés lapockacsúcsig, fej előre néz. 
Ismétlésszám: 6-x8, egyéni tempóban, lassan. Mobilizáló gyakorlat. 
 
 

 
 
Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Hanyattfekvés, karkeresztezés a combon, lábszár a labdán. 
Gyakorlat  
Törzsemelés lapockacsúcsig a kezek csúsztatásával felfelé s combon, fej előre néz. 
Ismétlésszám: 6-x8, egyéni tempóban, lassan. Mobilizáló gyakorlat. 
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Fit-ball és gimnasztikai labda gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Terpeszülés, labda a test mögött, hátsó rézsútos mélytartással fogva a labdát. 
Gyakorlat  
Rágurulás a labdára, kar oldalsó középtartásba a labdán. Kitartás, majd visszagurulás kiinduló 
helyzetbe. 
Ismétlésszám: 6-8x, egyéni tempóban, lassan.  
 
 

 
 
 

4.5. Tartásjavító gumiszalag gyakorlatok 
 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás a szalagon fogva a két végét rézsútos mélytartásban. 
Gyakorlat 
Bal karlendítés mellső középtartáson át magastartásba és vissza. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan Error! Reference source not found.. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás a szalagon fogva a két végét rézsútos mélytartásban. 
Gyakorlat 
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Bal karlendítés oldalsó középtartáson át magastartásba és vissza. Ellenkezőleg is Error! Reference 

source not found.. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás a szalagon fogva a két végét rézsútos mélytartásban. 
Gyakorlat 
1. – 2. ütem: Törzsdöntés előre térdhajlítással és karnyújtással magastartásba. 
3. – 4. ütem: Törzsemelés kiinduló helyzetbe Error! Reference source not found.. 
 Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás a szalagon fogva a két végét rézsútos mélytartásban. 
Gyakorlat 
1. – 2. ütem: Törzshajlítás előre térdhajlítással és karemeléssel rézsútos magastartásba. 
3. – 4. ütem: Törzsemelés kiinduló helyzetbe Error! Reference source not found.. 
 Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás a szalagon vállhoz tartással, könyök a test mellett. 
Gyakorlat 
Törzsfordítás balra bal térdhajlítással és jobb karnyújtással mellső középtartásba, majd vissza. 
Ellenkezőleg is Error! Reference source not found.. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás a szalagon vállhoz tartással, könyök a test mellett. 
Gyakorlat 
Törzshajlítás balra bal térdhajlítással és jobb kartolással magastartásba, majd vissza. 
Ellenkezőleg is Error! Reference source not found.. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás hajlított térddel a szalagon, vállhoz tartás, könyök a test mellett. 
Gyakorlat 
Térdnyújtás és karnyújtás magastartásba, majd kiinduló helyzet Error! Reference source not found.. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
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Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás a szalagon fogva a két végét rézsútos mélytartásban. 
Gyakorlat 
Törzsfordítás balra, jobb karlendítéssel keresztbe a test előtt rézsútos magastartásba. 
Ellenkezőleg is Error! Reference source not found.. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Törökülés mellső középtartás, a szalag duplán hajtva. 
Gyakorlat 
Karhúzás oldalsó középtartásba, majd visszaengedés kiinduló helyzetbe Error! Reference source not 

found.. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Törökülés, bal kar magas, jobb kar mélytartásba hajlítva, gumi fogás a test mögött a fogás minél 
közelebb egymáshoz. 
Gyakorlat 
Karhúzás magas és mélytartásba, majd visszaengedés kiinduló helyzetbe. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 6-8x, egyéni tempóban, lassan. 
 

 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Törökülés mellső középtartás hajlított karral, a szalag duplán hajtva. 
Gyakorlat 
Karhúzás oldalsó középtartásba, majd visszaengedés kiinduló helyzetbe Error! Reference source not 

found.. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
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Kiinduló helyzet:  
Törökülés hátsó rézsútos mélytartás, a szalag duplán hajtva. 
Gyakorlat 
Karhúzás mellső középtartásba, majd visszaengedés kiinduló helyzetbe Error! Reference source not 

found.. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Törökülés vállhoz tartás, a szalag duplán hajtva vállmagasságban a hát mögött. 
Gyakorlat 
Karnyújtás oldalsó középtartásba, majd visszaengedés kiinduló helyzetbe Error! Reference source not 

found.. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 

 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Törökülés, törzsdöntés előre vállhoz tartás, a szalag vállmagasságban a hát mögött. 
Gyakorlat 
Karnyújtás oldalsó középtartásba, majd visszaengedés kiinduló helyzetbe. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
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Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszülés a szalag a lábfejeken áthurkolva, kar mellső rézsútos mélytartásban a szalag végét 
fogva. 
Gyakorlat 
Törzsfordítás balra, karemeléssel bal oldalsó középtartásba. Törzsfordítás és karleengedés 
kiinduló helyzetbe. Ellenkezőleg is Error! Reference source not found.. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Kifotikus tartás ellen ható gyakorlat. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás a szalagon fogva a két végét rézsútos mélytartásban. 
Gyakorlat 
Törzsfordítás balra, jobb karlendítéssel keresztbe a test előtt, bal karlendítéssel keresztbe a test 
mögött, rézsútos mélytartásba. Ellenkezőleg is Error! Reference source not found.. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Térdelőtámasz terpesztett lábbal a feszes szalagot fogva. 
Gyakorlat 
Törzsfordítás balra, bal karemeléssel oldalsó középtartásba. Törzsfordítás, bal karleengedés 
kiinduló helyzetbe. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Lapos hát és lordotikus tartás ellen ható gyakorlat. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Térdelőtámasz terpesztett lábbal a feszes szalagot fogva. 
Gyakorlat 
Bal karemelés magastartásba, bal karleengedés kiinduló helyzetbe. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Lapos hát és lordotikus tartás ellen ható gyakorlat. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Hasonfekvés terpesztett lábbal, kar mélytartásba a szalagot fogva. 
Gyakorlat 
Törzsemelés karemeléssel oldalsó középtartásba, szalag a lapocka mögött. Karhúzás előre, 
szalag a hónaljnál vezetve. Kar vissza oldalsó középtartásba. Törzs és karleengedés kiinduló 
helyzetbe. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
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Kifolordotikus és lordotikus tartás ellen ható gyakorlat. A lordotikus testtartásnál ezt a 
gyakorlatot medence alá helyezett törölközővel végeztetjük. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Hasonfekvés terpesztett lábbal, kar magastartásban a szalagot fogva. A szalag feszes. 
Gyakorlat 
Törzsemelés bal karemeléssel felfelé. Törzs és karleengedés kiinduló helyzetbe. Ellenkezőleg 
is. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Kifolordotikus és lordotikus tartás ellen ható gyakorlat. A lordotikus testtartásnál ezt a 
gyakorlatot medence alá helyezett törölközővel végeztetjük. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Hasonfekvés terpesztett lábbal, kar magastartásban a szalagot fogva. A szalag feszes. 
Gyakorlat 
Törzsemelés bal karemeléssel felfelé és jobb lábemeléssel hátra. Törzs, kar és lábleengedés 
kiinduló helyzetbe. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Kifolordotikus és lordotikus tartás ellen ható gyakorlat. A lordotikus testtartásnál ezt a 
gyakorlatot medence alá helyezett törölközővel végeztetjük. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Hasonfekvés terpesztett lábbal, kar mélytartásban a szalagot fogva. A szalag feszes. 
Gyakorlat 
Törzsemelés bal karemeléssel magastartásba. Törzshajlítás jobbra, törzshajlítás balra, törzs és 
karleengedés kiinduló helyzetbe. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Kifolordotikus és lordotikus tartás ellen ható gyakorlat. A lordotikus testtartásnál ezt a 
gyakorlatot medence alá helyezett törölközővel végeztetjük. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Hasonfekvés terpesztett lábbal, kar mélytartásban a szalagot fogva. A szalag feszes. 
Gyakorlat 
Törzsemelés bal karemeléssel hátsó rézsutos mélytartásba. Törzs és karleengedés kiinduló 
helyzetbe. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Kifolordotikus és lordotikus tartás ellen ható gyakorlat. A lordotikus testtartásnál ezt a 
gyakorlatot medence alá helyezett törölközővel végeztetjük. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
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Hasonfekvés terpesztett lábbal, kar magastartásban a szalagot fogva. A szalag feszes. 
Gyakorlat 
Törzsemelés, karhajlítás lefelé a szalag húzásával a mellkas elé. Törzsleengedés és karnyújtás 
kiinduló helyzetbe.  
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Kifolordotikus és lordotikus tartás ellen ható gyakorlat. A lordotikus testtartásnál ezt a 
gyakorlatot medence alá helyezett törölközővel végeztetjük. 
 
Gumiszalag gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Hasonfekvés terpesztett lábbal, kar mélytarásban a szalagot fogva. A szalag feszes. 
Gyakorlat 
Törzsemelés bal karemeléssel magastartásba. Törzs és karleengedés kiinduló helyzetbe. Elle 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. nkezőleg is. 
 
Kifolordotikus és lordotikus tartás ellen ható gyakorlat. A lordotikus testtartásnál ezt a 
gyakorlatot medence alá helyezett törölközővel végeztetjük. 
 
 

4.6. Tartásjavító soft ball gyakorlatok 
 
Soft ball gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Törökülés, támasz a test mögött a labdán.  
Gyakorlat 
Labdagurítás hátra, majd vissza kiinduló helyzetbe. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Fontos: Egyenes háttal ülünk, hasizom feszes! 
Kifotikus és lapos hát tartás ellen ható gyakorlat. 
 
Soft ball gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Törökülés, támasz a labdán a test mögött 
Gyakorlat 
1-2. ütem: labda gurítása hátra 
3-6. ütem: mellkas kiemeléssel támasz a labdán 
7-8. ütem: labda gurítása kiinduló helyzetbe 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Fontos:  Figyelj a tartásra! 
Kifotikus és lapos hát tartás ellen ható gyakorlat. 
 

 
Soft ball gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet: 
Terpesz térdelés, magastartásban támasz a labdán („gyík” helyzet) 
Gyakorlat 
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1-7. ütem: mellkas lenyomással rugózás vállból 
8. ütem: kiinduló helyzet. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Fontos: feszes hát és has! 
Kifotikus tartás ellen ható gyakorlat. 
 
Soft ball gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet 
Terpesz térdelés, magastartásban támasz a labdán. 
Gyakorlat 
1. ütem: bal karemeléssel nyújtózás előre 
2. ütem: bal karemelés tartóra tartásba 
3. ütem: bal karnyújtás oldalsó középtartásba 
4. ütem: vissza kiinduló helyzetbe 
5-8. ütem: ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Fontos: Feszes hát és a has! 
Kifotikus tartás ellen ható gyakorlat. 

 
Soft ball gyakorlat 
 
Hason fekvésben, törölköző a has alatt. 
 
Kiinduló helyzet:  
Hason fekvés, labdafogás magastartásban 
Gyakorlat 
1-3. ütem: nyújtózás a labdával 
4. ütem: vissza a kiinduló helyzetbe 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Kifotikus, kifolordotikus, lordotikus és lapos hát ellen ható gyakorlat. 
 
 
Soft ball gyakorlat 
 
Hason fekvésben, törölköző a has alatt. 
 
Kiinduló helyzet:  
Magastartás kéztámasszal a labdán. Lábak terpeszben. 
Gyakorlat 
Jobb kézzel labdagurítás jobb csípő mellé, bal kézzel nyújtózás. Ellenkezőleg is.  
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Kifotikus, kifolordotikus, lordotikus és lapos hát ellen ható gyakorlat. 
 
Soft ball gyakorlat 
 
Hason fekvésben, törölköző a has alatt. 
 
Kiinduló helyzet:  
Hason fekvés, hátsó rézsútos mélytartásban labdafogás. 
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 Gyakorlat 
Karemelés és leengedés lassú ütemben. Homlok végig a talajon. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Kifotikus, kifolordotikus, lordotikus és lapos hát ellen ható gyakorlat. 
 
Soft ball gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Hátsó rézsútos mélytartásban labdafogás.  
Gyakorlat 
Emelt törzzsel labdaeldugás jobbra, majd balra a fenék felé. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Kifotikus, kifolordotikus, lordotikus és lapos hát ellen ható gyakorlat. 
 
Soft ball gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvés, páros térdfelhúzás terpeszbe, talp a talajon, oldalsó középtartás. (Labda a bal 
tenyér alatt.) 
Gyakorlat 
1-3. ütem: csípőemelés, labda átgurítás a jobb kézhez 
4. ütem: csípőleengedés kiinduló helyzetbe 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Variációk: labda adogatása a csípő körül, körbe 
Fontos: csípőemelésnél a törzs feszes, a csípő „nem lóg be” 
Lapos hát és kifotikus tartás ellen ható gyakorlat. 
 
 
Soft ball gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Hanyatt fekvésben lábemelés függőlegesig, oldalsó középtartás (labda a bokák mögött) 
Gyakorlat 
1-2. ütem: labda leengedése addig a pontig, amíg a gerinc ágyéki szakasza lent tud maradni a 
talajon (teljesen egyén függő) 
3-4. ütem: vissza kiinduló helyzetbe 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
Variációk: térdhajlítással oldalra 
Fontos: a derekat végig le kell szorítani a talajra  
Kifotikus, kifolordotikus, lordotikus és lapos hát ellen ható gyakorlat. 
 

4.7. Tartásjavító bot gyakorlatokError! Reference source not found. 

 
Bot gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Alapállás, bot mélytartásban tártfogással. 
Gyakorlat 
1. ütem: Bal lábbal lépés támadó állásba, botlendítéssel magastartásba. 
2. ütem: Visszalépés kiinduló helyzetbe. 



58 
 

3.-4. ütem: Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Bot gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás, bot magastartásban tártfogással. 
Gyakorlat 
1. ütem: Botkörzés balra a test előtt. 
2. ütem: Törzshajlítás balra, bot magastartásban. 
3.-4. ütem: Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Bot gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás, bot magastartásban tártfogással. 
Gyakorlat 
1. ütem: Törzshajlítás előre, talajérintés a bottal. 
2. ütem: Törzsdöntés (térd hajlított), bot magastartásban. 
3. ütem: ugyanaz, mint az 1. ütem. 
4. ütem: Kiinduló helyzet. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Bot gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Törökülés, vállhoz tartás, bot vállnál tártfogással. 
Gyakorlat 
1. ütem: Törzsdöntés előre 
2. ütem: Törzsfordítás balra,  
3. ütem: ugyanaz, mint az 1. ütem. 
4. ütem: Kiinduló helyzet. Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
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Bot gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Terpeszállás, bot magastartásban tártfogással. 
Gyakorlat 
1. ütem: Bal térd és bal könyökhajlítás. 
2. ütem: Nyújtás kiinduló helyzetbe. 
3.-4. ütem: Ellenkezőleg is. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
 
Bot gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Térdelőtámasz, kéztámasz a boton. 
Gyakorlat 
1-4. ütem: Bot gurítás előre, mellkas közelítéssel a talajhoz.. 
5-8. ütem: Gurítás vissza kiinduló helyzetbe. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. 
 
Bot gyakorlat 
 
Kiinduló helyzet:  
Térdelőtámasz, bal kézben a bot, a bot párhuzamos a törzzsel. 
Gyakorlat 
1. ütem: Törzsfordítás balra botemeléssel oldalsó középtartásba. 
2. ütem: Vissza kiinduló helyzetbe. 
Ismétlésszám: 5-6x, egyéni tempóban, lassan. Ellenkezőleg is. 
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