
Lábtorna zoknival

1. Játék:” zoknivadász”

Eszköz: 8 pár zokni, 8 szőrmók

A segítő 8 pár, azaz 16 db zoknit szétszór összevissza a padlóra. (tanácsos szőnyeg nélküli 
felületen), amíg a gyermek csukva tartja a szemét. Jelre (mondjuk tapsra) kinyitja a szemét és 
megkeresi a zokni párokat úgy, hogy bekarmolt lábakkal felmarkolja a zokni párokat egyik, 
aztán a másik lábával és párosítva leteszi azokat egy fix helyre. A fix hely lehet szőrmók. 
Nehezítés: memorizálni melyik szőrmókhoz melyik zokni tartozik.

2. Állásban egyik majd másik lábbal zokni felvétele bekarmolt ujjakkal és integetés 
8szor (egy zokni szükséges)

3. Állásban ugyanígy zokni felvétele térdemeléssel és átadása az ellentétes kézbe, 
majd visszadobása a földre, váltott lábbal végezve 8szor (Egy zokni elég itt is)



4. Két zoknival kh.: Hajlított ülés,támasz a test mögött,zoknik a talpak alatt
Zoknik csúsztatása páros lábbal előre sarokkal 4 ütemen át
Zoknik csúsztatása páros lábbal vissza lábujjakkal 4 ütemen át 8szor

5. Két zoknival kh. hajlított ülés, tenyértámasz, zoknik felvétele talp közé, lábbal 
feldobni és kézzel elkapni 8x

6. Kh.hajlított ülés, tenyértámasz, a földre leterített zoknit egyik és a másik végén is 
megmarkolni a lábujjakkal, felemelni, széthúzni és leejteni 8x (egy zokni 
elegendő)

7. Célbadobás 8db zoknival 2szer ismételve, szükséges még egy doboz

Doboz elhelyezése a szoba végébe, a másik végébe elhelyezkedik a gyermek 8 db talajra 
helyezett zoknival. Zoknit bekarmolt lábbal felveszi és megpróbálja a dobozba célozni, 8* 
jobb lábbal, 8* bal lábbal ismételve.

Megjegyzés: A doboz elhelyezésének távolságával lehet könnyíteni, ill. nehezíteni.



 

8. Szabadulás a kígyóktól c. játék

Eszköz: 16 db zokni, egy kötél és egy társ

Szoba elfelezése egy kötéllel, lesz így két térfél. Egyik térfélre 8 db zokni, másik térfélre 8 
zokni elhelyezése kisimítva, kígyó formában.

Feladat: jelre zokni (kígyó) átdobása lábbal az ellenfél térfelére, az nyer, akinek a térfelén 
kevesebb kígyó marad. Lehet stopperrel, vagy homokórával mérni kb 2 perces időközönként.


