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I. Bevezető: 

- Az edzések augusztusban kezdődtek 

- A jelenlegi létszám 20 fő igaz ebből vannak fiatalabbak (2014-es gyermekek is)  

- Az edzés látogatottság jónak mondható volt egész évben 

- Heti két edzés volt a korosztálynak 

- Az évben ősszel Bozsik-Programban szerepeltünk, illetve téli teremtornákon sajnos a vírus 

miatt tavasszal elmaradtak a Bozsik-fesztiválok, illetve tornán se tudtunk szerepelni 

- Március 16-tól a vírus miatt a rendes edzések helyet közel 2 hónapig online edzések szerepeltek 
II. Tervek: 

- A gyermekekkel megkedveltetni a sportágat, beszoktatni őket a központi csoportunkba 
- Játékokon keresztül fejleszteni a mozgáskoordinációt, a labdaérzéket, passzt, átvételt. 
- A kisjátékokon keresztül megtanulni az egyéni védekezést, kellő agresszivitást, labdabiztonságot 
- A koruknak megfelelően önfeledt legyen a foglalkozás, de emellett hozzászoktatni őket a 

foglalkozáson a kellő figyelemhez és fegyelemhez 
- Elérni, hogy minden gyermek szeressen edzésre járni és fejlődjenek a saját szintjükön 
- A korosztály mérkőzés játékának (3-3 ellen) a szabályainak elsajátítása és koruknak megfelelően 

a védekezési támadási formák tudása  
- A szülőkkel megfelelő kapcsolatot kialakítása 

III. Megvalósulás 

- Minden gyermek úgy gondolom szeret a foglalkozásokra járni, illetve szeret ehhez a csapathoz 

tartozni ez meg is mutatkozik abban, hogy egész évben nőt a létszám, illetve magas volt az 

edzéslátogatottság 

- A téli teremtornák sikeresnek mondható, minden gyermek megtudta mutatni tudását, illetve 

minden gyermek szerzett sikerélményt 

- Mindenki a saját maga szintjén fejlődött ősztől márciusig, sajnos itt a vírus miatt látszik egykis 

vissza esés főleg azon gyermekeknél, akik nem csinálták az otthoni foglalkozásokat 

- A gyermekek különböző szinten vannak, de úgy gondolom egy jó kis csapat lett ebből a 

korosztályból 

- A gyermekek tisztába vannak a 3-3 elleni játék szabályaival és koruknak megfelelően tudják a 

helyes védekezési, támadási formát 

- Az edzés nagyrészén úgy gondolom megfelelő a figyelem és a fegyelem néha persze fel kell 

emelnem a hangom, de ez ritka. 

- Az edzés látogatottság egész évben jónak mondható ez elmondható a vírus utáni edzésekkel 

kapcsolatban is 

- Egy jó korosztályról beszélhetünk, ahol sok az értelmes kisgyerek néha elég egyszer 

elmutatnom, mondanom valamit és gyermekek már meg is csinálják. Nem nagyon találkoztam 

még ilyennel. 

- A szülőkkel kialakult a megfelelő kapcsolat jó a korosztály szülői közössége ez látható is volt az 

Apuka-Anyuka Kupán 

IV. Tervek 

- Továbbra is megtartani, sőt, ha lehet növelni a létszámot 

- A korosztály jövőre nagyobb létszámban és pályán fog játszani ehhez hozzászoktatni a 

gyermekeket  

- De, ami a legfontosabb minden gyermek szeressen foglalkozásra járni, illetve fejlődni a saját 

maga szintjén 
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