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A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretein belül 2013. áprilisában kezdődött a kézilabda szakkör felső és gimnáziumi tagozatban. 

A szakkör résztvevői az a 6.-11. osztály tanulóiból tevődik össze.  

Áprilistól a tanév végéig 16 alkalommal került sor szakköri foglalkozás megtartására. A résztvevő diákok száma 20- 20 

fő/ alkalom a pályázatban vállaltak szerint. 

Az edzések külső helyszínen zajlanak egy szabványméretű kézilabda pályán. 

 

A foglalkozás fő céljai: 

 
A játékkészség alapjainak lerakása. 

Testnevelési játékok különböző feladatokkal, különös tekintettel a futómozgás 

csiszolására, a dobókészség és a helyezkedési érzék fejlesztésére 

Társas labdás feladatok változó sebességű futómozgás közben (pl. adogató versenyek, 

labdahajsza, üldözőversenyek különböző alakzatban stb.) 

A technikai repertoár kiszélesítése. 

A játékhoz elengedhetetlen harcosság kialakítása küzdő jellegű páros, csoportos 

játékokkal. 

Egyszerűsített kézilabdajáték, mely megtanult elemeket és azok felhasználását 

tartalmazza megfelelő játékhelyzetekben. 

A szaggatott vonalon kívüli laza emberfogás elsajátítása, a 

területvédelemben történő alapmozgások megismerése 

Valamint az amatőr kézilabda diákolimpián való részvétel 
 

 A szakkör első óráján balesetvédelmi oktatásban részesültek a diákok. Nagy hangsúlyt kapott a fegyelem, és a 

játék iránti alázat kialakítása a gyerekekben. Mivel a foglalkozásokon zömében teljesen kezdő gyerekek 

vesznek részt, ezért mindent az alapoktól kellett kezdenünk. 

 

 

 

 

 



Az alábbi tematika részlet az első három hónap anyagát foglalja magába: 

 

 

Tananyag Követelmény 

mini kézilabda 

4+1 játékos 

csökkentett játéktér 

játék 

motiváció 

a játékos és a pálya közötti 

fizikai kapcsolat 

az élménynek és a 

sikerélménynek kell 

meghatározónak lenni, míg 

maga a mérkőzés kisebb 

szerepet játszik 

az eredmények, a góllövőlista 

és a helyezés fontosnak 

tulajdonítása a győzelem 

nemkívánatos szintű vágyához 

vezet 

egy adott szabad, élmény dús 

játékban több az önálló 

cselekvésekre való törekvés 

ez biztosítja azt, hogy a technikai elemeket gond 

nélkül 

elsajátítsák, mivel a szigorú 

szabályok negatívan hatnak a 

játék folyamatosságára 

a játék alatt csak 

körvonalakban kell a 

szabályokat alkalmazni 

az egyedüli játék mellett ebben 

a korban erőltetni kell a 

barátokkal való játékot is 

a tapasztalatszerzés a lényeg és 

nem az eredmény 

a mini kézilabda gyakorlati 

megvalósítása természetesen a 

játék feladata 

ez az időszak az ügyesség 

megszerzésének legfontosabb 

időszakát jelentik 

a teljesítményre való törekvés 

erős 

fontos, hogy a gyermek minél 

többször mozoghasson 

szabadon, hiszen ebben a 

korban az egyes sportok 

alapvető technikai elemeinek 

az elsajátítása semmit nem ér 

egy „több-sportú edzés”, amely 

lépésről lépésre halad az 

eredmény, a pontok és 

alapvető motoros 

képességek: átadás, 

elfogás, labdavezetés, 

blokkolás 

szabad terület elfoglalása, 

üresre futás, felismerés 

a játék elemeinek 

alkalmazása mozgás 

közben 

az ellenféllel szembeni 

helyezkedés, a távolság 

megválasztása 

az első iskolás évek az 

ügyesség megszerzésének 

legfontosabb időszakát 

jelentik 

a sport mind az iskolai, 

mind az iskolán kívüli élet 

nagyon fontos tényezője, 

ami lehetőséget ad az 

önbecsülés kialakítására 

a teljesítményre való 

törekvés erős, mivel a 

koncentráció képessége is 

megnő. (kb. 15 perc) 

a gyermek minél többször 

mozoghasson szabadon 

egy „több-sportú edzés”, 

amely lépésről lépésre 

halad 

az eredmény, a pontok és 

rangsorok hajszolása 

nélkül nagyon sok 

élvezetet és vidámságot 

biztosít a gyereknek 

a fölösleges 

pluszmozgások eltűntetése 

a gyermek maga eldönti, 

hogy mely kézmozdulatok 

szükségesek., és ekkorra 

kialakul a test kontroljának 

egy magas szintje 

az egyedi mozdulatok 

összekapcsolódnak és 

kialakulnak a 

mozdulatsorok 

ebben a korban az egyedi 

mozgássorozatok 

korlátozottak, ezért a 

variációs ismétlések fontos 



rangsorok hajszolása nélkül, 

nagyon sok élvezetet és 

vidámságot ad 

a csapathoz való tartozás 

érzésének kifejlődését jelzi, ha 

a gyermek egy ilyen 

szituációban a csapat tagjának 

érzi magát 

 

 

 

Gimnasztika: 

szabad -, társas-, bordásfal, 

bot-, kötél- és padgyakorlatok 

a hajlékonyság fokozására, az 

izomzat általános 

megerősítésére és optimális 

nyújtására. 

Állóképesség: 

egyenletes iramú futások 

vágtafutások 20-30 méteres 

távolságon ismétléssel (6-10), 

intenzíven, változó 

pihenőidővel 

6-8 fős sor-, váltó- és 

akadályverseny 

Erő: 

karhajlítások és nyújtások 

kötél- és rúdmászás 

60 dkg -2 kg-os tömött labdás 

dobások 

előre- és hátraugrások helyből 

és nekifutásból 

szökdelések egy-, illetve páros 

lábbal helyben, illetve 5-7 

méteres ugrások 

lépcsőzések 

emelkedőre történő különböző 

távú és szériájú futások 

tömött labdával (2-3 kg) 

nehezített ugrások 

különböző súlyú tömött labdák 

dobása változó távolságra 

egyéni vagy páros formában, 

meghatározott módon és időre 

páros erőgyakorlatok szer 

nélkül és szerekkel (pl. tömör 

gumilabda, tömött labda, 

kézigránát és maroklabda) 

Gyorsaság: 

állórajtos indulások 20 méterig 

ötször, hatszor 

különböző testhelyzetekből 

rajtok feladatokkal 

lendületes futások (20-40-60- 

szerepet játszanak 

a speciális állóképesség fejlesztő 

edzéseket el kell 

hagyni, mivel a 

természetes 

súlygyarapodás elegendő 

az erő fejlesztéséhez 

az erőfejlesztés és az 

általános mozgások 

fejlesztése mellett a 

gyorsaság fejlesztése egy 

nagyon fontos feladat 

a koordináció fejlesztése 

prioritást élvez a 

kondicionálással szemben 

a gyors reakcióképesség 

fejlesztése mellett 

hangsúlyt kell fektetni a 

statikus és dinamikus 

egyensúly, a taktikai 

képességek a lövő és 

elfogó mozdulatok gyakorlására 

a technika alapjaival meg 

lehet ismertetni a 

gyermekeket egy könnyed 

felfogással: a labdának kell 

a középpontban maradni 

 

Különös tekintettel a 

törzsizomzat 

megerősítésére, 

csípőízület 

mozgáshatárainak 

növelésére és a kéz 

izomzatának speciális 

erősítésére. 

 

9 perc 1500-2000 m, 

12 perc 2000-2600 m, 

15 perc 2500-3000 m 

 

 

 

 

 

 

Ismerjék és tudatosan 

alkalmazzák az erősítő 

gyakorlatokat! 

Tudjanak 60 dkg-os 

labdával legalább 10 m-t 

dobni! 

Sorozatoknál 

követelmény a stabil 

egyensúlyi helyzet és a távolságra, magasságra 

való törekvés kialakítása! 



100 m) ugyanez vissza, 5-10 

másodperc szünetekkel 

karhajlítások és 

húzódzkodások időre és 

meghatározott számban 

20-40 méteres futások 

hosszabb pihenőidővel 6-8- 

szoros sorozatok 

Ügyesség: 

- talajtorna akrobatikus elemeinek 

felhasználása (tengelykörüli 

fordulatok, átfordulás-variációk) 

- akadályváltók föl-le-bújások, 

csúszások, átugrások, mászások, 

egyensúlygyakorlatok 

- térérzékelés fejlesztése, lehetőség 

szerint labdával végeztessük és 

kombináljuk a gyakorlatokat 

- célzott lövések célkeretre 

különböző feladatokkal 

- labdás ügyességi gyakorlatok 

akrobatikus elemekkel 

Játékok: 

egyszerű fogó 

szarvas-vadász 

kotló 

kánya 

sor- és váltóversenyek 

kombinált feladatokkal 

kakasviadal 

labdaadogató versenyek 

kiszorító 

fogyasztó 

Technikai alapképzés: 

Alapmozgások labda nélkül: 

a játékban meglevő 

futómozgások egyszerű fajtái 

a gyors megállás és 

megindulás 

irányváltoztatások különböző 

irányba alapállásból, cseles 

mozgás, fordulatok 

szabályos futómozgás 

kialakítása 

lépéskombinációk lehetőségei 

(sasszé, keresztlépésből 

utánlépés v. beszökkenéssel 

lendületszerzés) 

a lendítő láb előre-felfelé és 

oldalra rézsútosan-felfelé 

történő lendítése 

felugrásos lövés labdanélküli 

gyakorlásához a technika 

csiszolása, különös 

figyelemmel a térd lendítésére 

 

 

 

 

 

 

 

Tudatosan törekedjenek a 

dobáspontosság javítására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyes futótechnika 

kialakítása, reakció 

gyorsaság fejlesztése! 

 

 

Tudjanak 20m-en 4-5mpes 

időket futni 

sorozatterhelések közben 

is. 

 

 

 

 

 

 

 

A torna mozgásanyagának 

ismerete a térbeli 

tájékozódás kialakítása 

miatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekedjünk a sokszínű 

képzésre és kerüljük a játékosok egysíkú 

fejlesztését! 



és a törzs dobásirányba történő 

elfordítására 

a labda felkészítése, könyök 

vezető szerepe, légmunka, 

talajra érkezés 

talajfogások, csúszások, 

gördülések, esések tompítással 

indulócselekből le- és 

visszaforgások 

védekező lábmunka 

kialakítása, ebből 

megindulások, felugrások 

végzése 

a védő helyezkedése, a labdás 

támadó és a kapu közötti út 

 

elzárása 

a helyes védő-támadó távolság 

kialakítása 

védő és támadó test-test elleni 

helyes ütközési technika 

kialakítása a lövő kéz 

akadályozása 

egymás mellett védekező 

játékosok tevékenységének 

alapszintű összehangolása 

(besegítés, összezárás) 

Labdás elemek: 

labda adogatása, kétkezes, 

egykezes átadások 

a labda fogásmódjai különböző 

helyzetekben, a fej feletti, 

mell- és csípőmagas 

érkezéskor 

az oldalirányban guruló, 

pattogó labda felvétele futás és 

járás közben 

kétkezes dobások: alsó, mellső, 

felső, helyben és mozgásban, 

irányváltoztatásokkal, 

fordulatokkal, szökkenés és 

szökdelés közben, 

a futómozgástól független 

labdakezelés és továbbjátszás 

nagy térnyeréssel történő 

magas labdavezetés 

megismerése, a figyelem és a 

periférikus látás fejlesztése 

elindulás, megállás, 

labdavezetés közbeni 

irányváltoztatások 

labda adogatása párokban, 

hármasával, egy- és két kézzel 

különböző alakzatokban 

kapuralövés állóhelyből és 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egykezes felső átadás 

helyes technikai 

végrehajtása, hajító 



mozgásból 

beugrásos dobás technikája 

vállmagas dobás rávezető és 

előkészítő gyakorlatai 

felugrásos kapura lövés 

technikájának megismerése 

emberfogás előkészítése 

játékokkal 

kapu és az ember közé 

helyezkedés 

tanult technikai elemek a 

játékhelyzettől függően történő 

helyes alkalmazása 

szélső lövő, irányító, beálló 

játékos jellemző mozgásainak 

és játékkapcsolatainak 

megismerése, tudatosítása 

a helyes támadási és 

védekezési helyezkedés 

kialakítása 

a labda megjátszása 

rendezetlen védelem ellen 

a közös taktikai feladatok 

megismertetése, az egyszerűbb 

pár és hármas kapcsolatok 

kialakítása 

kreativitás fejlesztése 

szituációs játékhelyzetekkel 

KAPUSKÉPZÉS 

mezőnyjátékosok valamennyi 

képzési anyaga 

helyezkedés szélről, középről 

érkező dobásoknál 
 

mozgás tökéletes 

beidegződése! 

A különböző magasságból 

és irányból érkező labda 

elfogása és felkészítése a 

másik kéz segítségével. 

Tudjanak futómozgásban 

nagyobb sebességgel 

történő átadásokat 

lépéskombinációkkal 6-12 

m távolságban. 

Váljanak képessé a 

különböző kapuralövési 

technikák végrehajtására, 

foglakozásonként 30-40 

kapuralövés posztokról. 

Sajátítsák el a felugrásos 

dobás végrehajtását. 

 

 

 

Ismerjék fel az 

emberfogás taktikai 

jelentőségét, lehetőségeit. 

Váljanak képessé a 

labdaátadás, labdavezetés, 

szabadra játszás 

szituációinak 

felismerésére és helyes 

alkalmazására. 

Legyenek tudatában az 

adott poszt technikai 

taktikai követelményeivel 

az életkori 

sajátosságaiknak 

megfelelő szinten. 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulják meg és tartsák 

be a legfontosabb 

szabályokat. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Készítette: Szakál Zsolt 


