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A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretein belül folytatódik a kézilabda oktatás a felső tagozatban. A 

szakkör résztvevői az 5., 6., 7., 8. osztály tanulói. Helyszín továbbra is a Huszár Gál Iskola 

tornaterme. Ebben az időszakban legnagyobb hangsúlyt a taktikai építőkövek 

meghatározására fektetjük. A hét építőkő a következő: célba találás, a cél elérése labdával, 

előny kihasználása, összjáték, üres helyek felismerése, ellenfél általi akadályoztatás kezelése, 

illetve a helyezkedés. 

 

Cél: 

 

 a játékkészség alapjainak bővítése 

 azokat a testnevelési játékokat és sor-, illetve váltóversenyeket kell megtartani, 

amelyek a közös cselekvést és együttműködést, valamint jellegükből adódóan a 

kombinációs és helyzetmegoldó képességet fejlesztik 

 a szakkörökön továbbra sem tekinthetünk el a technika csiszolását és a játék lényegét 

visszaadó előkészítő gyakorlatoktól 

 el kell érni a társas kapcsolatok kibővítését és megszilárdítását a védelemben és a 

támadásban egyaránt 

 az emberfogásos védekezés és az ellene való támadás megoldási lehetőségeinek 

bővítéséra kell törekedni: zártabb 3:3-as védekezés, területvédelemben felállt csapattal 

szembeni akciók 

 a területvédelemnek két alapvető formájának (6:0, 5:1-es rendszer lehetőségeinek és 

szabályszerűségeinek megismerése 

 a testtel való játék tudatos alkalmazása a talajon, illetve a felugró játékossal szemben 

 közelítés a játékosok poszt szerinti kiválasztásához, megfigyelések, mérések a helyes 

szakosodás eldöntéséhez 



Fontos követelmény, hogy ezt a korosztályt a legújabb sportági kutatások szerint az 

eddigiektől eltérően, nem kímélni, hanem nagymértékben terhelni kell. A megnövekedett tüdő 

és szív volumen könnyebben alkalmazkodik a terheléshez, de figyelemmel kell lenni az egyén 

teherbíró képességére! 

A technikai alapképzés fontos momentuma a labda nélküli mozgások: lábmunka csiszolása, 

mélybeugrás és elugrás, a labda nélküli cselek lábmunkájának pontosítása, a futómozgás 

csiszolása, az ütközés helyes technikája a védőmunkában, a húzás lábmunkájának gyakorlása, 

kontramozgások. A labdás mozgások közül a felső lövések talajról és levegőből, vállmagas 

lövések helyes technikai végrehajtása talajról, cselezés labdával. Tanítványaimmal 

mindezeket a labdás és labda nélküli gyakorlatokat elsajátítottuk. Természetesen sokat kell 

gyakorolni, csiszolni ezeket a feladatokat. Versenyzési lehetőséget nem könnyű biztosítani 

ebben a korosztályban, hiszen Debrecen egyetlen olyan iskolai csapata vagyunk, ahol nem 

nevelünk sporttagozatos diákokat. Aki nálunk kézilabdázik, örömmel teszi, így azonban nem 

tudjuk felvenni a versenyt a sporttagozatos osztályok tanulóival, akik hetente 4-5 alkalommal 

kézilabdáznak. Tavasszal felveszem a kapcsolatot vidéki iskolák csapataival, hogy ez által is 

biztosíthassam a versenyzés lehetőségét diákjaim számára. 

 

 

 

   

 

 

 


