
Kézikönyv az olifu egyensúlyozó
forgókoronghoz



Optimális eszköz a következő képességek és működések fejlesztésére:
- Koncentráció
- Egyensúlyi reakciók
- Mozgáskoordináció 
- Térbeli tájékozódás/orientáció
- Izomtónus folyamatos szabályozása, kontrollja
- Adaptív motoros reakciók
- Különböző izomcsoportok erősítése
- Együttműködés

Ajánlott:  óvodák, iskolák, fejlesztő intézmények számára (pl. TSMT).
A korong teherbírása 120 kg, ezért felnőttek edzéstervének is hatékony 
része lehet.
A korong ferde helyzetének köszönhetően a gravitációs középpont min-
dig a korong legalacsonyabb pontja felé mozog. A testhelyzet legki-
sebb változásainak hatására a korong forogni kezd.
Az egyensúly megtalálásához és fenntartásához gyors motoros reak-
ciókra van szükség. A felsorolt gyakorlatok a könnyűtől a nehezebbig 
széles skálán mozognak. A gyakorlatok megkezdésekor lábunk mindig 
a forgókorong legalacsonyabb pontja felé nézzen. 

A matrac jelzéssel ellátott gyakorlatok 
esetében - biztonsági okokból - a forgó-
korongot tornaszőnyegen helyezzük el!

Figyelmeztetés!

Az egyensúlyozó forgókorongot csak felnőtt felügyelete mellett 

használjuk.
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1. gyakorlat: Sarokülés

Életkor: 3 éves kortól
A gyakorlat célja: egyensúlyi helyzet megtartása, koncentráció, izomtó-
nus szabályozás, adaptív motoros reakciók 

Résztvevők száma: 1 gyermek
Szükséges eszközök: 1 forgókorong

Gyakorlat:

1. Térdeljünk a korongra, lábunk nézzen annak legalacsonyabb pontja 
felé, helyezkedjünk el sarokülésben és kapaszkodjunk mindkét kezünk-
kel. 
2. A felsőtestet és a csípőt lassan megemelve a korong forogni kezd.
3. Felsőtestünk emelgetésével és lábizmainkkal tudjuk szabályozni a 
forgás sebességét.
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2. gyakorlat: Sarokülés kéz nélkül

Életkor: 4 éves kortól
A gyakorlat célja: egyensúlyi helyzet megtartása, adaptív motoros reakci-
ók, láb- és hátizom erősítés

Résztvevők száma: 1 gyermek
Szükséges eszközök: 1 forgókorong

Gyakorlat:

1. Térdeljünk a korongra, lábunk nézzen annak legalacsonyabb pontja 
felé, és helyezkedjünk el sarokülésben.
2. Karunkat tegyük a hátunk mögé, csípőre, emeljük fel, vagy tartsuk 
mellső középtartásban.
3. Felsőtestünk emelgetésével és lábizmainkkal tudjuk szabályozni a 
forgókorong sebességét. 
 Mivel a kezünk nincs a korongon, lábunkkal és felsőtestünkkel sokkal 
nagyobb erőt kell kifejtenünk.
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3. gyakorlat: Lábnyújtás - behúzás

Életkor: 3 éves kortól

A gyakorlat célja: egyensúlyi helyzet megtartása, hasizom erősítés,
izomtónus szabályozás

Résztvevők száma: 1 gyermek
Szükséges eszközök: 1 forgókorong

Gyakorlat:

1. Üljünk a korongra, lábunk nézzen a korong legalacsonyabb pontja felé 
és kapaszkodjunk mindkét kezünkkel.
2. Emeljük fel lábunkat a padlóról, ekkor a korong forogni kezd. Lábunkat 
nyújtsuk ki, majd húzzuk be egymás után többször, ezzel szabályozzuk a 
forgás sebességét.
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4. gyakorlat: Lábkörzés hajlított lábbal

Életkor: 4 éves kortól

A gyakorlat célja: egyensúlyi helyzet megtartása, hasizom erősítés, izomtónus 
szabályozás

Résztvevők száma: 1 gyermek
Szükséges eszközök: 1 forgókorong

Gyakorlat:
1. Üljünk a korongra, lábunk nézzen a korong legalacsonyabb pontja felé és 
kapaszkodjunk mindkét kezünkkel.
2. Emeljük fel lábunkat a padlóról, ekkor a korong forogni kezd. Összeszorított 
térddel végezzünk lábkörzést, ezzel szabályozzuk a forgás sebességét.  
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5. gyakorlat: Forgás

Életkor: 3 éves kortól

A gyakorlat célja: egyensúlyi helyzet megtartása, forgás, izomtónus 
szabályozás

Résztvevők száma: 1 gyermek
Szükséges eszközök: 1 forgókorong

Gyakorlat:
1. Üljünk a korongra, lábunk nézzen a korong legalacsonyabb pontja felé 
és kapaszkodjunk mindkét kezünkkel.
2. Nyújtsuk ki a lábunkat és üljünk egyenesen. A korong forogni kezd. 
Egyenes háttal, felső testünkkel körözve tudjuk a forgás sebességét 
szabályozni. 
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6. gyakorlat: Forgás ülve / térdelve / fekve

Életkor: 3 éves kortól

A gyakorlat célja: egyensúlyi helyzet megtartása, forgás, izomtónus szabá-
lyozás, a testsúly megtartása fekvő helyzetben

Résztvevők száma: 1 gyermek
Szükséges eszközök: 1 forgókorong
   
Gyakorlat:
Helyezkedjünk el a korongon ülve, sarokülésben vagy hátunkon fekve, lá-
bunk nézzen a korong legalacsonyabb pontja felé.

Ezekkel a gyakorlatokkal a gyermekek gyakorolhatják és megtapasztalhat-
ják, hogyan kell a súlypontjukat áthelyezniük, hiszen ezzel tartják forgásban 
a korongot. 
Fontos, hogy ezeknél a gyakorlatoknál a gyermekek mindkét kezükkel
kapaszkodjanak.

8



7. gyakorlat: Forgás hason

Életkor: 3 éves kortól

A gyakorlat célja: stabil egyensúlyi helyzet megtartása, izomtónus 
szabályozás, nyaki izomzat erősítése

Résztvevők száma: 1 gyermek
Szükséges eszközök: 1 forgókorong

Gyakorlat:
1. Hasaljunk a korongra, lábunk nézzen a korong legalacsonyabb 
pontja felé. 
2. Csípőnk körülbelül a korong közepén legyen. 
3. Kapaszkodjunk mindkét kezünkkel.
4. Lábainkat hajlítva emeljük fel és engedjük vissza. Folyamatosan 
ismételjük a gyakorlatot.

9



8. gyakorlat: Teljes test mozgatása

Életkor: 4 éves kortól

A gyakorlat célja: nyaki izomzat erősítése, izomtónus szabályozás, állóképes-
ség fejlesztése, bipedális koordináció 

Résztvevők száma: 1 gyermek
Szükséges eszközök: 1 forgókorong

Gyakorlat:
1. Hasaljunk a korongra, lábunk nézzen a korong legalacsonyabb pontja felé. 
2. Csípőnk körülbelül a korong közepén legyen. 
3. Kapaszkodjunk mindkét kezünkkel.
4. Nyújtott lábakkal mozgassuk testünket jobbra-balra, ezzel forgassuk a 
korongot. 
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9. gyakorlat: Roller

Az állva végzett gyakorlatokat a következő alaphelyzetből végezzük: kis-
terpeszben állva, lábfejek széttartanak, sarkunk, térdünk enyhén behajlít-
va, karunk a testünk mellett enyhén hajlítva, tenyerek lefelé néznek.

Életkor: 4 éves kortól

A gyakorlat célja: stabil egyensúlyi helyzet megtartása, rollerezés 
előkészítése, bipedális koordináció 

Résztvevők száma: 1 gyermek
Szükséges eszközök: 1 forgókorong

Gyakorlat:
1. Helyezzük egyik lábunkat a korong szélére.
2. A másik lábunkkal lökjük magunkat a korongon állva körbe-körbe. 
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10. gyakorlat: Forgás kézfogással

Életkor: 5 éves kortól

A gyakorlat célja: stabil egyensúlyi helyzet megtartása, csípőkörzés, 
együttműködés, bizalmi kapcsolat felépítése 

Résztvevők száma: 1 gyermek + 1 partner
Szükséges eszközök: 1 forgókorong

Gyakorlat:
1. Lépjünk fel a korongra a legalacsonyabb része felől. 
2. Álljunk a korong közepére, miközben partnerünk fogja a kezünket, hogy 
biztonságban legyünk.
3. Partnerünk segítségével forogjunk 90 fokban jobbra-balra, társunk kezét 
ne engedjük el a gyakorlat közben. A gyakorlatot egyedül is végezhetjük, pl. 
bordásfal mellett.  
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11. gyakorlat: Egyensúlyozás

Életkor: 6 éves kortól

A gyakorlat célja: stabil egyensúlyi helyzet megtartása, koncentráció, 
önismeret 

Résztvevők száma: 1 gyermek + 1 partner
Szükséges eszközök: 1 forgókorong 

Gyakorlat:
1. Lépjünk fel a korongra a legalacsonyabb része felől. 
2. Álljunk a korong közepére, miközben partnerünk fogja a kezünket, 
hogy biztonságban legyünk.
3. Partnerünk segítségével próbáljuk megtalálni az egyensúlyi hely-
zetet. Ha úgy érezzük, megtaláltuk, engedjük el partnerünk kezét és 
próbáljunk néhány másodpercig megállni a korongon. Fontos, hogy 
a korongon álló gyermek biztonságban érezze magát, ezért legyen 
társának keze mindig elérhető.
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12. gyakorlat: Guggolás

Életkor: 6 éves kortól

A gyakorlat célja: stabil egyensúlyi helyzet, függőleges posztura megtar-
tása, koncentráció, adaptív motoros reakciók 

Résztvevők száma: 1 gyermek + 1 partner
Szükséges eszközök: 1 forgókorong 

Gyakorlat:
1. Lépjünk fel a korongra a legalacsonyabb része felől. 
2. Álljunk a korong közepére, miközben partnerünk fogja a kezünket, 
hogy biztonságban legyünk.
3. Partnerünk segítségével próbáljuk megtalálni az egyensúlyi helyzetet. 
Ha úgy érezzük, megtaláltuk, engedjük el partnerünk kezét és próbáljunk 
néhány másodpercig megállni a korongon. Most próbáljunk néhány 
guggolást csinálni a korongon. Fontos, hogy a korongon álló gyermek 
biztonságban érezze magát, ezért legyen társának keze mindig elérhető.
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13. gyakorlat: Lábemelgetés

Életkor: 6 éves kortól

A gyakorlat célja: stabil egyensúlyi helyzet megtartása, testérzékelés, 
koncentráció 
Résztvevők száma: 1 gyermek
Szükséges eszközök: 1 forgókorong

Gyakorlat:
1. Lépjünk fel a korongra a legalacsonyabb 
része felől. 
2. Álljunk a korong közepére, teljes talpun-
kon.
3. Lábainkat lassan, felváltva emelgetve, 
forgassuk a korongot jobbra-balra, max. 
90 fokban.
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14. gyakorlat: Egyensúlyozás féllábon

Életkor: 8 éves kortól

A gyakorlat célja: stabil egyensúlyi helyzet megtartása, testérzékelés, 
koncentráció 
Résztvevők száma: 1 gyermek
Szükséges eszközök: 1 forgókorong

Gyakorlat:
1. Lépjünk fel a korongra a legalacsonyabb része felől. 
2. Álljunk a korong közepére, teljes talpun-
kon.
3. Most próbáljunk megállni féllábon, a 
korong közepén. 
Fontos: Kezdetben egy partner segítségé-
vel, vagy a bordásfal mellett végezzük a 
gyakorlatot.

16



15. gyakorlat: Falonülés

Életkor: 6 éves kortól
A gyakorlat célja: stabil egyensúlyi helyzet megtartása, testérzékelés, 
koncentráció 
Résztvevők száma: 1 gyermek
Szükséges eszközök: 1 forgókorong, bordásfal

Gyakorlat:
1. Lépjünk fel a korongra a legalacsonyabb része felől. 
2. Álljunk a korong közepére kisterpesz-
ben, teljes talpunkon.
3. Fenekünket támasszuk a bordásfal-
nak, mintha ülnénk, és tartsuk meg az 
egyensúlyt.
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16. gyakorlat: Labdázás

Életkor: 10 éves kortól
A gyakorlat célja: stabil egyensúlyi helyzet megtartása, szem-kéz koordiná-
ció 
Résztvevők száma: 2 (vagy több) gyermek
Szükséges eszközök:  2 (vagy több) forgókorong, 1 labda 

Gyakorlat:

1. Lépjünk fel a korongra a legalacsonyabb része felől. 
2. Álljunk a korong közepére, minden játé-
kos találja meg az egyensúlyt. 
3. Most kérjük meg a gyerekeket, hogy 
dobják egymásnak a labdát, és kapják 
el. Ezt a gyakorlatot végezhetjük térdelve, 
ülve vagy akár fekve is, és labda helyett 
dobálhatunk bármi mást, medicinlabdát, 
puhalabdát stb.  
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17. gyakorlat: Kézfogás

Életkor: 10 éves kortól
A gyakorlat célja: stabil egyensúlyi helyzet megtartása, 
együttműködés 
Résztvevők száma: 2 gyermek
Szükséges eszközök:  2 forgókorong 

Gyakorlat:

1. Lépjünk fel a korongra a legalacsonyabb része felől. 
2. Álljunk a korong közepére, egymással 
szemben és találjuk meg az egyensúlyt.
3. Most fogjuk meg egymás kezét, majd 
egyik lábunkat felemelve próbáljuk 
megtartani az egyensúlyt. 
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18. gyakorlat: Kosárlabda

Életkor: 10 éves kortól

A gyakorlat célja: stabil egyensúlyi helyzet megtartása, szem-kéz koordináció
Résztvevők száma: 1 gyermek + 1 partner
Szükséges eszközök: 1 forgókorong + 1 labda

Gyakorlat:
1. Lépjünk fel a korongra a legalacsonyabb része felől. 
2. Álljunk a korong közepére.
3. Miután megtaláltuk az egyensúlyt, a part-
nerünk dobja nekünk a labdát.
4. Most próbáljuk bedobni a labdát a 
kosárba. Dobáskor a társunk megtámaszt-
hatja hátulról a csípőnket, hogy stabilabb 
helyzetből tudjunk dobni.  
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19. gyakorlat: Ejtőernyő

Életkor: 8 éves kortól

A gyakorlat célja: stabil egyensúlyi helyzet megtartása, együttműködés, 
nyaki izomzat erősítése, izomtónus szabályozás, együttműködés, kom-
munikáció

Résztvevők száma: 4 (vagy több) gyermek
Szükséges eszközök:  4 (vagy több) forgókorong 

Gyakorlat:

1. Hasaljunk a korongra, lábunk nézzen a korong legalacsonyabb pontja 
felé. 
2. Fejünket emeljük fel, nézzünk előre.
3. Fogjuk meg egymás kezét, majd meg-
beszélve, hogy mikor, engedjük el egymás 
kezét, forogjunk a korongon max. 90 
fokban, majd jelzésre fogjuk meg ismét 
egymás kezét. Természetesen kitalálhatunk 
más koreográfi át is. 
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20. gyakorlat: Labdázás csoportban

Életkor: 10 éves kortól

A gyakorlat célja: stabil egyensúlyi helyzet megtartása, együttműködés, 
szem-kéz koordináció

Résztvevők száma: 4-8 gyermek
Szükséges eszközök:  4-8 forgókorong, 1 labda 

Gyakorlat:

1. Lépjünk fel a korongra a legalacso-
nyabb része felől. 
2. Álljunk a korong közepére, és találjuk 
meg az egyensúlyt.
3. Most dobjuk egymásnak a labdát, 
kapjuk el és dobjuk tovább.
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3 éves kor alatti
gyermekeknek nem
ajánlott.

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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