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Könnyen érthető játékainkkal, 
strapabíró járgányainkkal, kreatív 

eszközeinkkel hozzásegítjük a 
gyerekeket ahhoz, hogy játszva, 
gyorsan sajátítsák el az életben 
fontos dolgokat és készségeket. 

KÜLDETÉSÜNK 
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Bevezetés

A Balanszpárna sokoldalú eszköz, amely számtalan különféle módon használható. Fejleszti a mozgás-

szabályozó, mozgásalkalmazkodó és mozgástanulási képességet. A mozgáskoordináció fejlesztése 

életkortól független, élethosszig tartó folyamat. 

A 3 különböző méretű balanszpárna gyerekek és felnőttek számára egyaránt alkalmas az alábbi képes-

ségek fejlesztésére: 

- Egyensúlyérzék    - Izomfejlesztés

- Koncentráció    - Térbeli tájékozódás/orientáció

- Reakció     - Törzs-stabilitás

- Csapatszellem    - Motoros képességek

- Erőkifejtést igénylő gyakorlatok     (gumikötél) - Szem-kéz koordináció

- Hátizom-erősítés    - Boka- és térdízületek erősítése

 

A mozgásszervi problémák kialakulása megelőzhető ill. a minimumra csökkenthető, ha a gerincoszlopot 

és az ízületeket a megfelelő módon erősítjük. 

A balanszpárnák használata során az alábbi pozitív hatásokra lehet számítani: 

- Fáradékonyság csökkenése (napi rutin és fi zikai igénybevétel során egyaránt)

- Sérülékenység csökkenése

- Koncentrációs készség javulása

A balanszpárnák használatát megelőzően lehetőség van a nehézségi fok beállítására, ami attól függ, 

hogy milyen keményre pumpáljuk a párnákat:

- Keményre fújva = Nehéz

- Jól felfújva, de nem keményre = Közepes

- Félig felfújva = Könnyű
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1. gyakorlat: Egyensúlyozás két lábon

Életkor: 3+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizmok erősítése, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás 

fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák számától függ

Szükséges eszközök: Személyenként 1 balanszpárna 

Gyakorlat:

A balanszpárnát gömbölyű felével lefelé fordítva 2 lábbal ráállunk és megpróbálunk rajta maradni. 

Ehhez nyugodtan egyensúlyozzunk a kezünkkel. Ha nehezíteni akarunk a gyakorlaton, akkor kérjük 

meg a gyerekeket, hogy tegyék kezüket a hátuk mögé. Még tovább nehezíthetjük a gyakorlatot, ha 

megkérjük a gyerekeket, hogy ugorjanak rá a labdára – így első pillanattól fogva egyensúlyozniuk kell.

További nehezítés: 

Megkérhetünk egy másik gyereket, hogy próbálja meg társát kibillenteni az egyensúlyából, fi noman 

meglökni, vagy kihúzni a lábát – így még nehezebb lesz megtartania magát.  
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2. gyakorlat: Egyensúlyozás egy lábon

Életkor: 4+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizmok erősítése, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás 

fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák számától függ

Szükséges eszközök: Személyenként 1 balanszpárna 

Gyakorlat:

A balanszpárnát gömbölyű felével lefelé fordítva 1 lábbal ráállunk és megpróbálunk rajta maradni. 

Ehhez nyugodtan egyensúlyozzunk a kezünkkel. Ha nehezíteni akarunk a gyakorlaton, akkor kérjük 

meg a gyerekeket, hogy tegyék kezüket a hátuk mögé. Még tovább nehezíthetjük a gyakorlatot, ha 

megkérjük a gyerekeket, hogy ugorjanak rá a labdára 2 lábbal, majd az egyik lábukat emeljék fel – így 

első pillanattól fogva egyensúlyozniuk kell.
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3. gyakorlat: Guggolás

Életkor: 4+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizmok erősítése, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás 

fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák számától függ

Szükséges eszközök: Személyenként 1 balanszpárna 

Gyakorlat:

A balanszpárnát gömbölyű felével lefelé fordítva 2 lábbal ráállunk és megpróbálunk leguggolni anélkül, 

hogy elveszítenénk az egyensúlyunkat. Tovább nehezíthetjük a gyakorlatot, ha egy lábon állva próbá-

lunk leguggolni.
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4. gyakorlat: Szemeket becsukni! 

Életkor: 5+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizmok erősítése, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás 

fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák számától függ

Szükséges eszközök: Személyenként 1 balanszpárna 

Gyakorlat:

A balanszpárnát gömbölyű felével lefelé fordítva 2 lábbal ráállunk és megkérjük a gyerekeket, hogy áll-

janak nyugodtan. A gyakorlat akkor válik nehézzé, amikor a gyerekeknek be kell csukniuk a szemüket 

és úgy kell megőrizniük az egyensúlyukat.

További nehezítés:

Végezzük ugyanezt a gyakorlatot egy lábon állva.
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5. gyakorlat: Törzsfordítás

Életkor: 4+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizmok erősítése, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás, 

szem-kéz koordináció fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák és medicinlabdák számától függ

Szükséges eszközök: Személyenként 1 balanszpárna, 1 medicinlabda (a medicinlabdát sima labdával 

is helyettesíthetjük)

Gyakorlat:

A balanszpárnát gömbölyű felével lefelé fordítva 2 lábbal ráállunk, egyik térdünket kissé behajlítva. 

Eközben tartsunk kinyújtott karral a kezünkben magunk előtt egy medicinlabdát. Most először jobbra 

fordítsuk el törzsünket 90 fokban, térjünk vissza a kiinduló helyzetbe, majd forduljunk balra. 

Javasolt ismétlések száma: 3-5 
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6. gyakorlat: Labdadobálás

Életkor: 4+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizmok erősítése, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás, 

szem-kéz koordináció fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák és medicinlabdák számától függ

Szükséges eszközök: Páronként 1 balanszpárna, 1 medicinlabda (a medicinlabdát sima labdával is 

helyettesíthetjük)

Gyakorlat:

Az egyik gyerek a balanszpárnán két lábbal állva egyensúlyoz, amilyen nyugodtan csak lehet. Párja a 

földön áll, tőle olyan távolságra, hogy a labdát kényelmesen tudják egymásnak dobni. A cél, hogy a 

labdát egymásnak dobják és elkapják anélkül, hogy a balanszpárnán álló gyerek leesne.
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7. gyakorlat: Tartsd meg magad!

Életkor: 5+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizmok erősítése, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás 

fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák és kötelek számától függ

Szükséges eszközök: Páronként 1 balanszpárna, 1 (ugró)kötél

Gyakorlat:

Az egyik gyerek a balanszpárnán két lábbal állva egyensúlyoz, amilyen nyugodtan csak lehet. Párja 

a földön áll tőle olyan távolságra, hogy a kötelet két végénél fogva az megfeszüljön. A feladat, hogy a 

földön álló játékos megpróbálja óvatosan lehúzni társát a balanszpárnáról, aki pedig igyekszik ellenáll-

ni és megtartani magát. 

További nehezítés:

Húzzuk a kötelet különböző irányba, le-föl, oldalra, hogy minél nehezebb legyen a párnán maradni. 

Tovább nehezíthetjük a gyakorlatot, ha egy lábon állva kell egyensúlyozni.
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8. gyakorlat: Kötéltánc

Életkor: 5+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizmok erősítése, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás 

fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák és kötelek számától függ

Szükséges eszközök: Személyenként 1 balanszpárna, 1 (ugró)kötél

Gyakorlat:

Álljunk két lábbal a balanszpárnán, kezünkben egy ugrókötéllel. Próbáljunk lassan átlépni a kötélen, 

mintha ugróköteleznénk. Mivel azonban a balanszpárnán nem lehet ugrani, lassan fel kell emelnünk 

az egyik lábunkat és áthúzni alatta a kötelet. A gyakorlatot végezhetjük elölről hátrafelé, ill. fordítva.  
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9. gyakorlat: Térdelve

Életkor: 3+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, koncentráció, törzs-stabilitás fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák számától függ

Szükséges eszközök: Személyenként 1 balanszpárna

Gyakorlat:

Térdeljünk rá a balanszpárnára, és egyensúlyozzunk úgy, hogy ne essünk le, és a lábunk se érjen le a 

földre.
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10. gyakorlat: Ülve

Életkor: 4+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, koncentráció, törzs-stabilitás fejlesztése, hasizom-erősítés

Résztvevők száma: A balanszpárnák számától függ

Szükséges eszközök: Személyenként 1 balanszpárna

Gyakorlat:

Üljünk rá a balanszpárnára, és egyensúlyozzunk úgy, hogy ne essünk le, és se a lábunk, se a kezünk 

ne érjen le a földre.



14

11. gyakorlat: Hasalva

Életkor: 4+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, koncentráció, törzs-stabilitás fejlesztése, hátizom-erősítés

Résztvevők száma: A balanszpárnák számától függ

Szükséges eszközök: Személyenként 1 balanszpárna

Gyakorlat:

Hasaljunk rá a balanszpárnára, és egyensúlyozzunk úgy, hogy ne essünk le, és se a lábunk, se a 

kezünk ne érjen le e földre.

További nehezítés:

Miután megtaláltuk az egyensúlyi helyzetet, végezzünk úszótempókat a kezünkkel és a lábunkkal 

egyaránt.
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12. gyakorlat: Balanszpárna-verseny 

Életkor: 4+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, koncentráció, törzs-stabilitás fejlesztése, orientáció, reakció

Résztvevők száma: Tetszőleges

Szükséges eszközök: 3-6 balanszpárna

Gyakorlat:

A balanszpárnákból akadálypályát építünk. A gyerekeknek végig szaladniuk vagy ugrálniuk rajtuk 

anélkül, hogy a földre lépnének.

Tovább nehezíthetjük a gyakorlatot azzal, hogy a balanszpárnákat felváltva lefelé ill. felfelé fordítva 

helyezzük el egymás után.
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13. gyakorlat: Labdadobálás  

Életkor: 4+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizom-erősítés, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás 

fejlesztése 

Résztvevők száma: A balanszpárnák számától függ 

Szükséges eszközök: Páronként 1 balanszpárna, 2 medicinlabda 

Gyakorlat:

Mindkét gyerek egy felfordított balanszpárnára áll, és egy medicinlabdát dob a társának. Versengő 

játékként is játszható, aki elejti a labdát, kiesik. Nehezíthetjük a gyakorlatot, ha egy lábon állva 

végezzük.
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14. gyakorlat: Félgömbön ülve

Életkor: 4+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, hasizom-erősítés, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás 

fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák számától függ 

Szükséges eszközök: Személyenként 1 balanszpárna

Gyakorlat:

A gyerekek a balanszpárna gömbölyű oldalára ülnek, és úgy egyensúlyoznak, hogy ne essenek le, ill. 

se a kezük, se a lábuk ne érjen a talajhoz.
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15. gyakorlat: Labdaátadás

Életkor: 5+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizom-erősítés, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás, 

csapatszellem fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák számától függ 

Szükséges eszközök: Páronként 1 balanszpárna, 1 medicinlabda

Gyakorlat:

A gyerekek egy-egy felfordított balanszpárnára állnak, egymásnak háttal, kb. 1 méter távolságban, 

egyikük kezében a medicinlabdával. Most egyikük a labdával a kezében jobbra fordul, míg párja balra 

fordulva próbálja tőle átvenni. 

Ezt a gyakorlatot is játszhatjuk versengő játékként, aki leesik a párnájáról, kiesik.
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16. gyakorlat: Gladiátorok harca

Életkor: 5+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizom-erősítés, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás 

fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák számától függ 

Szükséges eszközök: Páronként 2 balanszpárna, 1 (ugró)kötél

Gyakorlat:

A gyerekek egy-egy felfordított balanszpárnára állnak, egymással szemben, a kötél két végét fogva. A 

feladat, hogy próbálják meg egymást lehúzni a balanszpárnáról.

A gyakorlatot nehezíthetjük azzal, hogy féllábon állva végeztetjük.
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17. gyakorlat: Karikadobás 

Életkor: 5+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás, motoros képessé-

gek fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák számától függ 

Szükséges eszközök: Páronként 2 balanszpárna, kötelek, karikák

Gyakorlat:

A kötelekből csináljunk köröket a talajon. A gyerekek álljanak egy-egy felfordított balanszpárnára, 1-2 

méterre a köröktől. Most próbálják meg a karikákat bedobni a körökbe.

Játékvariációk:

 1. Minden játékosnak minden körbe be kell találnia legalább egy karikával.

 2. Csinálhatunk több kisebb-nagyobb kört is, ebben az esetben annál több pontot adjunk  

 a játékosoknak, minél kisebb körbe találtak bele. A köröknek előre adjunk bizonyos   

 pontértéket, hogy kiszámítható legyen a játék.
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18. gyakorlat: Medicinlabda-dobás 

Életkor: 5+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás, motoros képessé-

gek fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák számától függ 

Szükséges eszközök: Páronként 2 balanszpárna, 6 medicinlabda, kötelek

Gyakorlat:

A kötelekből csináljunk piramis-alakot a talajon, majd vízszintesen osszuk fel sávokra további kötelek-

kel. A gyerekek álljanak egy-egy felfordított balanszpárnára, 1-2 méterre a kötelektől. Most próbálják 

meg a medicinlabdákat a piramis közepébe dobni vagy gurítani.

Játékvariációk:

 1. Ki tudja a piramis csúcsához elsőként eljuttatni a labdát?

 2. Ki szerez több pontot? (számozzuk be a sávokat a közelitől a távoli felé haladva)
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19. gyakorlat: Balanszpárna-kör 

Életkor: 4+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizom-erősítés, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás, 

csapatszellem, kommunikáció fejlesztése

Résztvevők száma: 6 

Szükséges eszközök: 6 balanszpárna, 1 medicinlabda

Gyakorlat:

A gyerekek egymástól egyenlő távolságban állnak a felfordított balanszpárnájukon és egymásnak 

tetszőlegesen dobják a medicinlabdát, miközben egyensúlyoznak, hogy le ne essenek.

Játékvariációk:

Ha valaki elejti a labdát, kétszer körbe kell futnia a többiek körül. Másik variáció lehet, hogy a párná-

kat nem körbe, hanem egymás után helyezzük el, és a szabályokat mindig az első helyen álló gyerek 

hirdeti meg: pl. hogy a fejük fölött, oldalt, lábuk között stb. továbbítsák-e a labdát.
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20. gyakorlat: Váltó 

Életkor: 4+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizom-erősítés, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás 

fejlesztése

Résztvevők száma: Tetszőleges

Szükséges eszközök: 6-12 balanszpárna

Gyakorlat:

A gyerekek két csapatot alkotnak és egymás ellen fognak versenyezni.

Játékvariációk:

 - Két lábbal ugrunk egyik balanszpárnáról a következőre

 - Egy lábbal ugrunk egyik balanszpárnáról a következőre

 - Végigszaladunk a balanszpárnákon
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21. gyakorlat: Félgömbön állva

Életkor: 3+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizom-erősítés, boka izmainak erősítése, koncentráció, orientáció, 

reakció, törzs-stabilitás fejlesztése

Résztvevők száma: A balanszpárnák számától függ 

Szükséges eszközök: Személyenként 1 balanszpárna

Gyakorlat:

Álljunk a balanszpárna gömbölyű oldalára két lábon, majd egyik lábunkat felemelve próbáljunk a 

labdán maradni. Ehhez nyugodtan egyensúlyozzunk a kezünkkel. Ha nehezíteni akarunk a gyakorla-

ton, akkor kérjük meg a gyerekeket, hogy tegyék kezüket a hátuk mögé. Még tovább nehezíthetjük a 

gyakorlatot, ha megkérjük a gyerekeket, hogy ugorjanak rá a labdára 2 lábbal, majd az egyik lábukat 

emeljék fel – így első pillanattól fogva egyensúlyozniuk kell.

Az 1-8 gyakorlatokat mind végezhetjük a gömbölyű felével felfelé fordított balanszpárnákkal. A gyakor-

latokat akkor nehezebb végezni, ha nincs teljesen felpumpálva a labda. Ezek a gyakorlatok jól fejlesztik 

a boka izmait az egyenetlen felületen történő egyensúlyozás közben.
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22. gyakorlat: Útfelbontás

Életkor: 4+

A gyakorlat célja: Egyensúlyozás, lábizom-erősítés, koncentráció, orientáció, reakció, törzs-stabilitás 

fejlesztése

Résztvevők száma: Tetszőleges

Szükséges eszközök: 6-12 balanszpárna, kötelek, medicinlabda

Gyakorlat:

Alakítsunk ki az úton útfelbontási területeket az alábbiak szerint:

Kötél, majd 2 balanszpárna, majd újabb kötél, további 2 balanszpárna stb. A gyerekeknek végig kell 

haladniuk a labdákon és a köteleken, kezükben egy medicinlabdával.

Versengő játékként is játszhatjuk, ezesetben a labda lesz a staféta, a csapattagok egymást váltva 

mennek végig a pályán.
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 Önnek is szívesen 
megmutatjuk: 

+36 20 927 7261 

A gyerekjárgányok csúcspontja
A gyerekek a Racer-t a lábukkal hajtják és kormányozzák, így a 

kezüket akár különböző labdajátékokra is használhatják vezetés 

közben. A mély üléspozícióban ezalatt úgy érzik magukat, akár egy 

igazi sportkocsiban.

A Racer kiválóan fejleszti a bilaterális- 

és mozgáskoordinációt.

Minitől a maxiig (2-14 éves korig) 

különböző méretekben és 

variációkban
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Minden jog fenntartva, különös tekintettel a sokszorosításra, másolásra, disztribúcióra és fordításra. Jelen anyag sem részben 
sem egészében nem másolható a jogtulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül. 
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+36 20 927 7261 
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Magyarországon az olifu GmbH kizárólagos partnere:

Gavico Hungary Kft.
www.olifu.hu
info@olifu.hu

+36 20 9277261


