
ASZTALITENISZ ISKOLAI PROGRAM 

 

 

Iskolai Program: 2013/2014  

2014/2015 

 

Edzések menete: bemelegítés (gimnasztika,labdajáték)  

   ütős edzés 

   levezetés (nyújtás, lazítás) 

 

Szeptember:  

a sportág ismertetése,  

napjainak és a múlt legnagyobb magyar és külföldi játékosainak rövid 

ismertetése,  

alapvető játék elemek bemutatása (ütőfogás, alapállás, testtartás) 

 

Október:  

a sportág megszerettetése a legalapvetőbb technikai elemek bemutatásával – 

gyakorlása, cél a sikerélmény, egy kis bemutató játék rendezése a gyerekek 

számára 

 

November:  

az alapvető szabályok ismertetése az asztalnál és az  „asztalon kívül”,  

továbbá az eddigi játék elemek gyakorlása 

 

December:  

az eddig gyakorolt technikai elemek elmélyítése és technikai finomítása külön-

külön személyenként,  



taktikai alapok ismertetés és megértetése a fiatalokkal 

 

Január:  

a sportág mozgáskultúrájának alapszintű gyakorlása,  

ütések és a mozgások összekötése,  

rávezető gyakorlatok folyamatos alkalmazása (pl. árnyékolás, mozgásos 

feladatok) 

 

Február:  

az eddig tanult technikai elemek összekötése, gyakorlása, és elmélyítése 

 

Március: 

 új technikai elemek bemutatása és gyakorlása,  

a mozgásos komplexebb elemek további elmélyítése  

 

Április:  

az eddigi technikai elemek összehangolása – összekötése, ezek egyszerre történő 

mozgása, gyakorlása,  

 a „verseny helyzetek - szituációk” gyakorlása 

 

Május:  

további meccsszituációk gyakorlása hátrányos/szorult helyzetben, páros és 

egyéni meccsek folyamán 

 

Június:  

az évvége felé pedig helyt kapnak a játékos feladatok és a házibajnokság 

rendezése 

 



 

 

 

 

Szeptember:  

két csoport kialakítása (kezdő és haladó) az új tanulókkal elkezdeni az előző 

program menetét,  

a haladó csoporttal pedig tovább haladni, elsőnek is a tavalyi ismeretek 

gyakorlása, átismétlése, felelevenítése 

 

Október: 

továbbiakban a haladó csoport programját mutatom be mivel a kezdő csoporté 

megegyezhet az előző évi program tervezettel,  

a tenyeres pörgetés, mint technikai elem  fokozatos bevezetése a  gyakorlatokba 

és annak erőteljes gyakorlása, ügyelve arra, hogy az eddig tanultakat is szinten 

kell tartani 

 

November:  

a tenyeres pörgetés -  droppolás  mozdulatának finomítása, javítása, ügyelve az 

ehhez szükséges testtartásra 

 

December:  

a tenyeres pörgetés - droppolás túlsúlyának megtartása, soklabdás edzés útján 

egyszerre 2-3 emberrel 

 

Január:  

az előző elemek ismétlése, főleg a mozgásos alapütések gyakorlása,  



a tenyeres pörgetés felelevenítése 

 

Február:  

kombinációs feladatok során összekötni és gyakorolni az eddig tanult elemeket 

(tenyeres - fonák ütés, és tenyeres pörgetés)  

 

Március:  

majd ezek gyakorlása meccs szituációk közben 

 

Április:  

az eddigi két év munkáját összegezve,  a poénok gyakorlása, egyéni és páros 

meccsek során 

 

Május - Június:  

játékos feladatok egy kis lazítás és házibajnokság rendezése majd egyéni 

értékelések,  ki mennyit fejlődött az elmúlt időszakban 

 

 

 

 

Debrecen, 2013.09.10.                               Olajos László 

                                                                    DABE elnök- edző   


