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Betegtájékoztató 

a helyes TÉRDTORNA kivitelezéséről 

Kedves Betegünk! 

Betegségének hatékony kezelése támogatására, és mielőbbi gyógyulása érdekében a Bugát 

Pál Kórház az alábbi torna rendszeres elvégzését javasolja Önnek: 

A gyakorlatokat 3x-4x ismételjük. 
 
Hanyatt fekve: 
 
1. Farizmokat összeszorítjuk, lazítjuk. 

2. Combizmokat megfeszítjük, térdeket leszorítjuk, sarokkal-lábujjal nyújtózunk. 

3. Terpeszbe csúsztatjuk felváltva a lábakat. 

4. Talpra húzzuk a lábakat felváltva. 

5. Az ép lábat talpra húzzuk,a másikat nyújtva megemeljük a másik térd vonaláig. 
Középen álló térdkaláccsal, kifelé fordított és befelé fordított csípővel is. 

6. Nyújtott lábemelés közben álló vonalakat rajzolunk a sarkunkkal. Leírhatjuk az ABC-
t, vagy számokat 20-ig. 

7. Mindkét lábat talpra tesszük. Felváltva hashoz húzzuk a térdeket. 

8. Lábak talpon. Megemeljük a medencénket, és letesszük. Emelhetjük a medencét 
egy lábról, a másikat függőlegesen nyújtva tartjuk addig. 

9. Lábak talpon. Hashoz húzzuk az egyik térdet, onnan előre nyújtjuk a másik térd 
magasságába, sarokkal megnyújtózunk 

10. Biciklizünk egyik, majd a másik lábbal. 

 

Oldalt fekve: 
 
11. Az érintett oldali láb legyen felül. A térdek egymáson, lazán behajlítva. Ebben a 
helyzetben megemeljük a felső lábat a plafon felé, majd letesszük. 

12. Megemeljük a felső lábat, és felváltva talpunkkal vagy térdünkkel érintjük meg az 
alsó térdet. 

13. Hashoz húzzuk a felső térdet, majd nyújtjuk a törzs folytatásába. Lehet felhúzás 
után a törzs elé,ill. mögé nyújtani. 

14. Fölső láb nyújtva, lábujjunkat hátul leérintjük, nagy ívben előre emeljük és elől a 
sarkunkat tesszük le. 

15. Fölső talpunkat az alsó térdünkre tesszük, onnan a comb folytatásába felnyúltjuk a 
lábat a levegőbe, és vissza le. 

16. Biciklizünk. 
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Hason fekve: 
 
17. Farizmokat feszítjük, lazítjuk. 

18. A lábakat lábujjon megtámasztjuk, a térdhajlatokat kifeszítjük, farizmokat szorítjuk. 

19. Felváltva terpeszbe csúsztatjuk a lábakat. 

20. Felváltva behajlítjuk a térdeket. 

21. Térdek behajlítva, farizom megfeszítve, felváltva megemeljük a térdeket. 

22. Nyújtva megemeljük az egyik lábat, levegőben behajlítjuk a térdet, vissza kinyújtjuk, 
és nyújtva letesszük. 

 
Álló helyzet: 
 
23. Csípőszélességű terpeszben állunk. Lábujjra-sarokra gördülünk. 

24. Felváltva hashoz húzzuk a térdeket. 

25. Hashoz húzzuk az egyik térdet, magunk előtt leérintjük a sarkat a talajra, hashoz 
húz a térd, magunk mögött a lábujjunkat érintjük le. 

26. Behajlítjuk mindkét térdet, combok vízszintesek, boka és térdízület 90 fokos szöget 
zár be. Innen felegyenesedünk. 

27. Az előző helyzetben hajlított térd mellett megemeljük a sarkakat, letesszük, és 
nyújtjuk a térdeket. 

28. Egyik oldalra kilépve behajlítjuk a térdet, rávisszük a testsúlyt, majd visszazárjuk a 
lábat középre. Másik oldalra is felváltva. 

29. Előző feladat, csak előre- hátra lépünk. 

 
Járó gyakorlatok: 
 
30. Sétálunk, arra figyelve, hogy sarokra érkezzünk lépésnél, és lábujjról rugaszkodjunk 
el. 

31. Tyúklépésben megyünk. 

32. Keresztezett lépésekkel megyünk. 

33. Sarkon, ill. lábujjhegyen járunk. 

34. Támadóállásba lépve haladunk előre. 

35. Hátrafelé sétálunk. 

 

Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi felépülésé-

hez! 

 


