
Labdarúgás, 

utánpótlás nevelés, 

személyiségfejlesztés 

1. csoport 

 
A Széchenyi terv keretében megvalósuló TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0083 

Komplex egészségmegőrzésre irányuló 

innovációk a Huszár Gál Iskolában a 

Mindennapos testnevelés keretében Labdarúgó edzések kerülnek 

megrendezésre három korcsoportban 2013. áprilisától. 

1. korcsoport (1., 2., 3. osztály) 

A korcsoportban kitűzött cél, hogy a diákjaink szeressenek mozogni, 

amely a mentális fejlődésükhöz is elengedhetetlen. Az edzések az MLSZ-D és UEFA-B edzőképzések 

alapjául szolgáló gyakorlati és elméleti ismeretanyagok alkalmazásával történik, figyelembe véve a 

fiatalok életkori sajátosságait. 

 

Az edzések felépítése: 

- bemelegítés (warming-up, rendszeresen kis játékokkal); 

- koordinációs, erőnléti, csapatjátékot erősítő, … feladatok; 

- 4 vs 4 / 5 vs 5 villámjáték; 

 

Első negyedév: 

Kezdetek: 

A határok kijelölése, a szabályok ismerete 

nélkül a játék nem is élvezetes. A tudás 

hatalom tud lenni. Ennek érdekében a 

tornaterem falára kivetített szabályelsajátítás 

történt elméletben és gyakorlatban, hogy az 

alapokat lerakjuk.  



A labdarúgó edzésekről 

A labdarúgó edzéseinken a cél a mozgás, az egészséges életmód tudatosítása, rendszeres 

mozgásigény kialakítása, személyiség fejlesztése, kudarctűrés, siker-orintáltság élménypedagógián 

keresztül (ahogyan alsós pedagógusoktól hallottuk: a lényeg az, hogy élmény-élmény „hátán” legyen, 

de természetesen szükséges a szakmai felkészültség, tervezettség, tudatosság, következetesség, 

rugalmasság, belátó képesség és még sok minden más).  

Az edzéseken a pálya különböző területeit bejárjuk, befutjuk, 

megjátsszuk keresztpasszok, mélységi passzok, szélső passzok, hosszú 

indítások, kis kényszerítők,… segítségével. A foglalkozásokon nagy 

hangsúly van azon, hogy mindent gyakorlatot labdával végezzenek 

diákjaink. Bemelegítés után kis játékok következnek, aztán páros, 3-as 

vagy 4-es gyakorlatok, majd edzés zárásaként a közkedvelt 

„villámjáték”. Ahol 2 gól vagy 4 perc és csapat-csapatot vált a pályán.  

Az élménypedagógiánk részeként alkalmazott saját névre szóló kis 

focis kártyáik vannak fiataljainknak, kis focista palántáinknak, 

amelyeken matricákat gyűjtenek.  

Ki és hogyan tud matricát szerezni?  

Minden edzés végén „Edzés embere”-t hirdetünk (Man of the 

training), az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) a legjobban teljesítettek 

önmagukhoz képest, a legfegyelmezettebbek voltak, akik a leginkább 

csapatemberek voltak, akik legpontosabban végezték el a feladatokat, 

akik a legkreatívabbak voltak… 

Egy focis kártya mintapéldány látható elő- és hátlappal együtt => már a jövő évi kártyára is elkezdtük 

megtervezni az új design elemeket, az új koncepciót .  

 

A tanév első negyedévének lezárása a Bozsik őszi kupáján való részvétel volt, amely a Debreceni 

Pallagi labdarúgó Akadémián történt. 

                                            

A 2003/2004-es korosztályos csapatunk korosztályában a 2. helyezést érte el. 

  



Néhány montázskép a fociedzésekről, a meccsekről: 

 

Kapcsolatot ápolunk a Loki Focisuli több edzőjével, kiemelten a focisuli szakmai igazgatójával Lente 

Lajossal, illetve korábbi kapcsolatunk van Herczeg Andrással az országos és helyi utánpótlás nevelés 

egyik kiemelt szakemberével. 


