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I. Bevezető:  

 

- 2017 októberének elején 10 gyermekkel kezdődtek meg a labdarúgó foglalkozások. A 8 fiú 

mellé 2 leány is csatlakozott. 

- kezdési időpont: minden hét keddjén 15.30.-16.15. 

- a csoport összetétele rendkívül eltérő. 3-4 gyermek jóval az új gyermekek előtt áll 

képzettségben. 

I. Előzetes tervek: 

 

- az év eleji edzői megbeszélés alapján csak nagycsoportos gyermekeket szerettünk volna 

képezni. Mivel kevés lett a létszám, ezért 1 középsős és 1 kiscsoportos gyermeket is engedtem 

jelentkezni. 

- az óvodás labdarúgó program edzésterve alapján dolgoztam, apróbb módosításokat 

eszközölve, 

- differenciált edzésmunka alkalmazása a nagy tudásbeli különbség miatt: 

            - a központi csoportba tartozó 3 ügyes gyermeknek bonyolultabb gyakorlatok 

vezénylése 

            - a kezdő gyermekek felzárkóztatása, gyakorlás az alapoktól kezdve 

II. Megvalósulás: 

 

- a fejlődés folyamatos volt, a labdaérzékelés fejlesztésben magához képest előrelépett 

mindenki, 

- az edzéslátogatottság megfelelő, hiányzás csak betegség és családi elfoglaltság miatt 

történt, 

- fegyelmezettség szempontjából kezelhető a társaság, néhány alkalommal kellett csak 

szigorúbban fellépni.  

 

- Egyéni értékelés: 

KISS ALEX – figyelme jó, tehetséges, az egyik legképzettebb, imádja a labdarúgást  

KISS BENCE – kiemelkedő figyelem, rengeteget fejlődött tavalyi indulása óta 

IHÁSZ BENDEGÚZ – rendkívül képzett, jó képességű, sokat bír futni és dinamikus 

MIKLÓS MÁTÉ – figyelme néha szétszórt, határozott és kemény a játékban, olykor vissza 

kell fogni, technikailag fejlődött tavalyi önmagához képest 

SCHLECHT VILMOS – jó magaviseletű, lelkes, figyelme jó, technikai képzettsége évről 

évre magasabb, igényli a dicséretet 

ÁGOSTON LEVENTE – figyelme szétszórt, néha fegyelmezésre szorul, kezdő létére már 

most fejlődött az „októberi énjéhez” képest 

VARGA ZSOMBOR – rendkívül sokat változott pozitív irányban a viselkedése tavalyhoz 

képest, érettebb és tovább tud koncentrálni; technikai fejlődése lassan megy, de folyamatos 

TARCZI JÁNOS – kiscsoportos létére jól illeszkedett a csoportba, figyelme néha szétszórt, 

de törekszik a helyes végrehajtásra, bátor a nagyok között 

MÁRCZIS ANNA – rendkívül hullámzó a viselkedése, sűrűn kell hatni a lelkére; hamar 

feladja, ha nem sikerül elsőre valami; nagy a dicséret és szeretet igénye 

GODAVSZKY GRÉTA – lelkes, megfelelő a figyelme, mozgáskoordinációja fejlesztésre 

szorul, de igyekszik maximálisan jól végrehajtani az adott feladatot 

III. Tervek: 

 

- hangsúlyos, megoldásra váró feladatok: a helyes labdaérintés kialakítása. A belsővel 

passzolás még nem automatikus minden gyermeknél. Csőrrel rúgás sokszor előfordul 

néhány lurkónál. Folyamatos fejlesztés, sulykolás szükséges. 

- a tehetségek beáramoltatása a központi csoportba, 

- a mozgáskoordináció és a labdás ügyesség nagymértékű fejlesztése, a csoport kezdő 

tagjainak felzárkóztatása. 


