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A sportkör tagjainak teljesítménye a második negyedévben növekedett, az első 

negyedévhez képest. Ugyanazt a távot, amelyet az első negyedévben lefutottak, 

már gyorsabban, illetve jobb technikával futják le. A sport iránti 

elkötelezettségük növekedett. Összességében elmondható, hogy a második 

negyedévre kitűzött célok megvalósultak. A diákok ügyesen futották le a 

futóiskolai feladatokkal kombinált rövidebb résztávokat, amely által gyorsaság 

fejlesztésen vettek részt. A feladatok elvégzése által reakcióidejük rövidebb lett, 

gyorsaságuk stopperrel, de szemmel érzékelhetően is növekedett. 

Állóképességük továbbfejlesztése terepen történő tartós könnyű futás által 

valósult meg. Emellett erőnlétük folyamatos fenntartásához illetve erősítéséhez 

hosszabb résztávok lefutását alkalmaztuk könnyű iramban. Ez utóbbi rendkívül 

hasznosnak minősült a kitűzött cél eléréséhez. Mozgáskoordináció fejlesztéshez 

használtuk a különféle futóiskola változatokat, a keresztező illetve a háttal 

futásokat, amelyek a változatosság miatt is erősítették a diákok motivációját. 

Mozgáskoordinációjuk egyre jobbá vált.  Összefoglalva tehát, állóképesség, 

erőnlét és mozgáskoordináció fejlesztés valósult meg ebben a negyedévben. 

A következő feladatokat végezték el: 

       Rövid (15-25m) távok teljesítése különböző futóiskolai gyakorlatokkal (pl. 

félmagas térdemeléssel,  stb.) 1. 

       Rövid (15-25m) távok teljesítése különböző futóiskolai gyakorlatokkal (pl. 

félmagas térdemeléssel,  stb.) 2. 

 Helyzet változtató feladatok. Tartós, könnyű, egyenletes futás  terepen 1. 

 Helyzet változtató feladatok. Tartós, könnyű, egyenletes futás  terepen 2. 

        Tartós, könnyű futás  terepen, néhány rövidebb közepes iramú beleerősítéssel. 

1. 

        Tartós, könnyű futás  terepen, néhány rövidebb közepes iramú beleerősítéssel. 

2. 



        Tartós, könnyű futás  pályán, néhány rövidebb közepes iramú beleerősítéssel. 1. 

        Tartós, könnyű futás  pályán, néhány rövidebb közepes iramú beleerősítéssel. 2. 

        Tartós, könnyű futás  terepen, néhány rövidebb közepes iramú beleerősítéssel. 

3. 

        Tartós, könnyű futás  terepen, néhány rövidebb közepes iramú beleerősítéssel. 

4. 

        Tartós, könnyű futás  pályán, néhány rövidebb közepes iramú beleerősítéssel. 3. 

        Tartós, könnyű futás  pályán, néhány rövidebb közepes iramú beleerősítéssel. 4. 

 Hosszabb résztáv lefutása könnyű iramban, közben hosszabb pihenő.  2x 500m 

könnyű tempófutás, 1. 

 Hosszabb résztáv lefutása könnyű iramban, közben hosszabb pihenő.  2x 500m 

könnyű tempófutás,  2. 

 Hosszabb résztáv lefutása könnyű iramban, közben hosszabb pihenő. 3x 500m 

könnyű tempófutás, 1.  

 Hosszabb résztáv lefutása könnyű iramban, közben hosszabb pihenő. 3x 500m 

könnyű tempófutás 2. 

    Könnyű tempófutások a végén szökdelésekkel.  

 Enyhe emelkedőre 120-150 m-es távok teljesítése koordinált mozgással  6-8 

ismétléssel. 1. 

 Enyhe emelkedőre 120-150 m-es távok teljesítése koordinált mozgással  6-8 

ismétléssel. 2. 

 Enyhe emelkedőre 120-150 m-es távok teljesítése koordinált mozgással  6-8 

ismétléssel. 3. 

 Enyhe emelkedőre 120-150 m-es távok teljesítése koordinált mozgással  6-8 

ismétléssel. 4. 

Futóiskola 1.: haladó magastérdemelés, futóiskola változatok, keresztező futás, 

háttal futás.  

Futóiskola 2.: haladó magastérdemelés, futóiskola változatok, keresztező futás, 

háttal futás.  

Futóiskola 3: haladó magastérdemelés, futóiskola változatok, keresztező futás, háttal 

futás.  

 


