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 FEJEMELÉS

Fókák hason fekvés A fókák ebédelnek, emeld fel a fejed, hogy a 
halacskát el tudd kapni!

Csak a fej emelkedik.

Éneklő fókák hason fekvés A fókák együtt énekelnek, közben jobbra-balra 
mozgatják a fejüket. Utánozd az éneklő fókákat!

Fej emelése és mozgatása jobbra-balra, közben 
„mmmmm”  hangoztatása.

 GURULÁS

Tésztanyújtás hanyatt fekvés, magas 
kéztartás

Meggyúrtam a tésztát, most kinyújtom. Te leszel a 
sodrófa, végiggurítlak a tésztán.

A gyermek testének saját hossztengelye körüli 
forgatása.

Farönkök hanyatt fekvés, magas 
kéztartás

A favágók legurítják a kivágott farönköket a 
domboldalon. Te leszel az egyik farönk. Mutasd 
meg, hogyan gurul a fa!

A gyermek testének saját hossztengelye körüli 
forgása, hátról-hasra gurulás folyamatosan.

 GURULÁS TÁRGGYAL

Farönkök 
levéllel

hanyatt felvés, magas 
kéztartás, a kézben tárgy 
elhelyezése

A favágók legurítják a kivágott fákat a 
domboldalon. A falevelek együtt gurulnak a fával. 
Mutasd meg, hogyan gurul a fa!

A gyermek testének saját hossztengelye körüli 
forgása, hátról-hasra gurulás folyamatosan, a 
kézben tárgy. 
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2. OLDAL

   KÚSZÁS

Sétáló fókák hason fekvés, alkartámasz Az éhes kis fókák elindulnak halat keresni. Utánozd 
a kis fókákat, érd el a halat!

Alkartámasszal hason kúszás adott célig.

   KATONAI KÚSZÁS

Indiánok/
katonák 
kincsszerzés

hason fekvés, alkartámasz, 
alkarok egymás előtti 
helyzetben

Szerezzük vissza a kincset, csendben kúszva! Kúszás alkartámasszal, alkarok egymás elé 
helyezésével.

   PÁROS LÁBON UGRÁS

Elvarázsolt 
karikák

földre helyezett karikákban 
állnak, előtte a többi karika 
lerakva

Egy jó tündér elvarázsol, mert a karikákba csak 
állatok ugorhatnak. Ha hallod egy állat nevét 
akkor ugorj át a következő karikába!

Álló helyzetből álló helyzetbe ugrás a 
karikákba.

Nyuszi hopp földre helyezett karikákban 
állnak, előtte a többi karika 
lerakva

Ugráljanak a nyuszik egyik karikából a másikba! Álló helyzetből guggoló helyzetbe ugrás páros 
lábbal.

Békaugrás tornatéglán, zsámolyon áll a 
gyermek

Megijednek a békák és a tóba ugranak, ugorj úgy, 
mint a béka!

Páros lábbal leugrás.

   REPÜLŐ

Repülőtér! 
Felszállás, 
Repülés!

hason fekvés, karok oldalsó 
középtartásban

A repülőgépbe beszállnak az utasok. (nyugalmi 
helyzet) Ha megérkezik a parancs, felszáll a repülő. 
Ha hallod a parancsot, utánozd a repülő mozgását!

Adott jelre a karok és a lábak megemelése és 
fenntartása.
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