
A kézilabda 1-es, 2-es és 3-as csoportjában a legfontosabb momentum a labdaiskola 

alapjainak elsajátítása, a labdaérzék fejlesztése. 

Természetesen korosztályonként a feladatok mindig a már meglévő képességekre és 

készségekre épül. 

Lépések Célok Tartalom és módszer 

helyzetorientált játszani tanulni „tiszta” játék a sportjátékokat 

átfogó taktikai 

építőkockákban 

képességorientált a labdás koordinációs 

képességek javítása 

gyakorlás sportjátékokat 

átfogó, információs-

motorikus követelmény 

építőkockákban 

készségorientált az alapvető labdás készségek 

javítása 

gyakorlás sportjátékokat 

átfogó technikai 

építőkockákban 

 

A labdaiskola önálló játékformából áll, melynek egy tanórán vagy edzésen belül sem kell, 

hogy szükségszerűen módszertanilag egymásra épüljön. A játékokat természetesen nem lehet 

ötletszerűen kiválogatni, és egymáshoz kapcsolni. A gyermekeknek voltaképpen 

általánosítható játékképességeket és taktikai kompetenciákat kell elsajátítaniuk. Úgy kell 

megtervezni a játékokat, hogy azok a sportjátékokra jellemző összefüggéseket mutassanak, 

illetve átfogó taktikai építőköveket tartalmazzanak. 

A játékos labdaiskolában nem specifikus játékképességek kialakításáról és taktikai 

alapkompetenciák (célok) közvetítéséről van szó. Olyan játékformákat mutatunk be, amelyek 

az általános taktikai építőkövekből vannak összeállítva (tartalmak). Ezek a játékok egyszerűen 

játszani engedik a gyermekeket (módszerek).  

A labda a mozgás-koordináció fejlesztésének alapvető eszköze. Úgy, mint egyensúlyérzék, 

ritmusérzék, kombinációs képesség, térbeli tájékozódási képesség, szem-kéz koordináció, 

szem-láb koordináció. A különböző labdás gyakorlatok ezen koordinációs képességek 

fejlesztésére kiválóan alkalmasak, a gyermekek életkorának megfelelő játékos formában. 

Ezen túl fejlesztik a motoros képességeket is (erő, gyorsaság, állóképesség). Fontos, hogy 

ismerjük az adott korosztály mozgásfejlettségi szintjét, hogy a legmegfelelőbb terhelést 

adhassuk, mert sem a könnyű, sem a túl nehéz gyakorlatok nem alkalmasak a fejlesztésre. 

Az 1. korcsoportban a legfontosabb a labdaérzék és labdaiskolai feladatok megalapozása, a 2. 

és 3. csoportban a labdaérzék fejlesztése mellett már az erőnlét, a sportág technikai, taktikai 

elsajátítása is nagyon fontos terület. 

A nevelés főbb területei: 

 motiválás, teljesítménymotiváció 

 konfliktushelyzetek és stresszhatások leküzdése 

 siker- és kudarc elviselése 



 a sikerélmény transzferálása 

 érdeklődés és ingernívó fejlesztése 

 önértékelés, önbizalom, önismeret fejlesztés 

 önállóságra, aktivitásra nevelés 

 kitartásra, önfegyelemre, küzdeni tudásra nevelés 

 kreativitásra nevelés 

Jellemző személyiségvonások: 

 tetterő 

 harckészség 

 akaraterő 

 kitartás 

 önbizalom 

 magas affektivitás 

 kiváló alkalmazkodó képesség 

 

 

 


