
Csípőtorna gyermekeknek 

Azt tapasztaltam, hogy sok kisgyereknek gondja van azzal, hogy erősen befelé fordul csípőből a lábuk, 

ha állva egyenesbe állítjuk, akkor viszont nem tudják kinyújtani a térdüket, mert az izmaik 

hozzászoktak a befelé forduló tartáshoz. A gyakorlatokat úgy állítottam össze, hogy ennek 

korrekciójához adjon segítséget! 

1. Földön ülve kezdünk, lábak nyújtva, szorosan egymás mellett. Kifelé fordítani a lábakat csípőből, 

mintha a kislábujjakat szeretné a földhöz érinteni. Érdemes esetleg a bokákhoz, kívülről tenni 1-1 

plüss játékot, és azt kell összenyomnia a kifordítással. 20x 

2. Meg kell emelni nyújtva a lábakat, átrakni a plüssökön kifordítva, külső boka érjen a földhöz, majd 

középre összezárva letenni. 10x 

3. Behajlítva megemelni a lábakat, és hangosan tapsolni a talpakkal! 20x (Lehet közben mondókázni.) 

4. Talppal megfogni a játékot, felemelni, előretenni a földre, majd jobbra-balra is (lehet vezényelni 

szóban, játékosan, gyorsabban, lassabban...) 

5. Talppal megfogni a játékot, feldobni a levegőbe, és elkapni szintén talppal. 10x 

6. Ha van labda kéznél (lábnál :) ), akkor azt megemelve lehet pattogtatni a földön, de mindig talppal 

kell megfogni. 

7. Szembeülni a fallal (csukott ajtóval) nyújtott lábakkal, a talpakat kissé kifelé fordítva 

nekitámasztani falnak, és a lábujjakat karmolva, mint egy kis kukac, felmászni a talpakkal, majd 

lecsúszi a földre. Ezt lehet úgy is csinálni, hogy 1-1 labdát gurít fel mindkét talpával a falon. FONTOS, 

hogy végig NYÚJTVA legyen a térd, és kissé kifordítva az egész láb!!!!! 

8. Állva folytatjuk. Kifordítani a lábfejeket, csak a sarkak érjenek össze, és így sétálni. Úgy tudjuk 

játékossá tenni, ha egy vonal mentén (szőnyeg széle, padlólap csíkja...) rakja a sarkait, mintha 

kötéltáncos lenne, vagy pingvin. 

9. Egyhelyben ugrálni, egyszer kifordítani csípőből a lábat, egyszer egyenesbe fordítva. 

10. A végén csináljunk egyensúlyozó gyakorlatokat! Egyik lábra állva a másik lábat lóbálni, először 

lassan, kicsiket, majd gyorsítva, egyre nagyobbakat, aztán a másik lábon állva ismételjük meg.  

 

 

Vidám gyakorlást kívánok! 

Radován Ildikó 

gyógytornász 


