
Tartásjavító torna szőrmókkal

Eszközök: egy kisebb méretű szőrmók, egy nagyobb doboz a 8. gyakorlathoz, az utolsó 
játékhoz 3 db közepes szőrmók, 3 pár zokni, 3 db alsónadrág, 3 db póló, 3 db nadrág

1. Séta a szobában, fejtetőn a kisebb szőrmókot egyensúlyozva, a segítő tapsára megállás
egyenes tartásban, mozdulatlanná válás.8szor

2. Pókjárás a szobában, hason egyensúlyozva a kisebb szőrmókot, a segítő mondja, hogy 
bumm, a pók elbújtatja a szőrmókot a lábát összehúzva.8szor

3. Daxli járás (négykézláb, kézfejek egymás felé néznek) a szobában, szőrmókot a háton 
egyensúlyozva, a segítő daxli kiáltására, a daxli megáll és szimatol egyet karhajlítással

4. „Óriáskerék”

Kh. terpeszállás, jobb kézben a szőrmók. 

1.ü szőrmók átadása magastartásban, nyújtott karral jobb kézből bal kézbe

2.ü szőrmók átadása mélytartásban bal kézből jobba

 8szor, aztán másik irányban is 8szor.

5. Kh. nyújtott ülés, két kézzel szőrmókot fogva. Szőrmókkal boka, térd, has, nyak 
megérintése 8szor.



„Sorompó” 8szor

Kh. hajlított ülés, jobb kézben a szőrmók

1.ü páros lábemelés, szőrmók átcsúsztatása láb alatt

2.ü páros lábleengedés hajlítva, bal kézben a szőrmók

3.ü páros lábemelés, szőrmók átcsúsztatása balról jobbra

4.ü páros lábleengedés

6. „Kisasztal” 8szor

Kh. hajlított ülés, támasz test mögött, szőrmók hason

1-4ü csípőemelés

4-8ü csípőleengedés

7. Itt egy dobozra is szükség van.

Kh. szőrmók boka közé helyezése, hanyatt fekvés, doboz elhelyezése fej mögé

Feladat: szőrmók beleejtése a dobozba boka közül, mintha hátra bukfencezne a gyermek

Segítő ezután kiveszi a dobozból a szőrmókot, gyermek visszateszi bokája közé, és 8szor 
ismétlendő a gyakorlat



8. „Körhinta”

Kh. hasonfekvés, homlok a talajon, lábak enyhe terpeszbe, szőrmók jobb kézben tartva

1.ü szőrmók átadása fej felett nyújtott karral jobb kézből balba

2.ü szőrmók átadása popsi mögött bal kézből jobba

8szor óramutató irányába, aztán 8szor ellentétes irányba

9. Nyújtás, Kh. hasonfekvés, jobb kézben a szőrmók

Szőrmókkal nyújtózkodás jobb kézzel 8at számolva, bal kézben tartva a szőrmókot 8at 
számol, két kézzel tartva a szőrmókot 8at számol.

Játék: Ruhát a szőrmókoknak!

Eszközök: 3 db közepes szőrmók, 3 pár zokni, 3db alsó nadrág, 3db póló, 3 db nadrág

Szervezés: gyermek elhelyezkedése hasonfekve a szoba egyik végén, tőle jobbra, balra és elé 
1-1 szőrmók elhelyezése a gyerektől számítva minimum 1 méter távolságra, ruhadarabok a 
gyermek keze előtt egy kupacba

Feladat a ruhadarabok szőrmók elé csúsztatása adott szempontok szerint

 minden szőrmóknak minden ruhadarabból csúsztass oda 1-1 (1pár zokni, 1 bugyi, 1 
póló, 1 nadrág)

 jobbra csak pólót, balra csak nadrágot, előre a többit

Fontos! Jobbra jobb kézzel, balra bal kézzel, előre két kézzel csúsztassa a ruhadarabokat!

Variációk: térdelőtámasz, hason fekvés, hanyatt fekvés


