Iskolámban, ahol tanítok, nagyon fontosnak, egyenrangúnak tartják a mozgást,
a testnevelést (és a rajzot, éneket stb.) a többi tantárggyal, hisznek az egyes tárgyak
transzfer hatásában. S ha tervezek egy sporteszközt, segítenek a megvalósításban:

A szivacskocka
Ez az a sportszer, amit megterveztem, megvalósítottam, és a gyakorlatokat kitaláltam,
kikísérleteztem hozzá.
A kocka 40 cm méretű, párnákból összeragasztott. A ragasztási nagy felületek
fontosak, mert egyfajta speciális stabilitást adnak a szernek. A huzatát kárpitos készítette, levehető, mosható. Pillanatnyilag 11 kockával rendelkezem.
A gyerekek nagyon szeretik a gyakorlatokat, és állandóan kérik, hogy találjak ki
újakat.

31

Feladatok a teljesség igénye nélkül – hiszen továbbgondolhatók:
11. kockatolás – előre, hátra, oldalirányban, szlalomban akadályokat kerülve
12. kéztámasszal a kocka fedőlapján, egy kézzel, két kézzel
13. kéztámasszal a kocka élein, hátrafelé tolás, a kar nyújtott
14. könyöktámasszal, a derék a kocka felénk eső élére támaszkodik, tolás hátrafelé
lábbal
15. páros lábbal elugrás után
16. sánta róka, az egyik térd a kockára támaszkodik
17. mellkas a kockán fekszik, fogás a két oldalsó élén, tolás lábbal, előre
18. lovaglás a kockán ülve, két kézzel a kocka egyik csúcsába kapaszkodva, előre,
hátra, oldalirányban
19. lábbal tolás hátra, a kockán ülve
10. békaugrás
11. csigaház
12. kockahordás – fejen, háton, kézben
13. a kockán ülve lebegőülés, hasonfekve, hanyattfekve egyensúlyozás
14. a kockán lovagolva labdavezetés előre, hátra, akadályok között
15. sorba rakott kockákon – mászás, járás, gurulóátfordulás, törpejárás stb. bármilyen irányban
16. változatosan kirakott kockák a térben, az előző gyakorlatokkal
17. kockák ferdepadok között, kúszó-mászó, járó, szökdelő gyakorlatok minden
irányban
18. kockákkal ugrás akadályok felett
19. egymásra rakott kockák, kúszó-mászó gyakorlatokkal
20. labdavezetés, a kockák zsámolyok között
21. dobbantóról elugrással kocka átugrás, a levegőfázisban feladatokkal
Ezek a gyakorlatok a testi egyensúlyozás minden fajtáját fejlesztik, a stabilitásit
(pl. ha állunk rajta vagy ülésben dolgozunk), a haladásit (pl. az előre, hátra, oldalra
járásban, futással stb. végzett gyakorlatok), a forgásit (amikor különböző tengelyek
körül dolgozunk) és a repülési egyensúlyozást is (pl. ugrások, átugrások). Továbbá a
térbeli tájékozódást és a ritmusképességet. A következő oldalakon a gyakorlatokat
néhány képpel illusztrálom:
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1. Kockatolás előre

4. Könyöktámasszal tolás hátra

6. Sánta róka

7. Mellkasos tolás

8. Lovaglás
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10. Békaugrás

Ha egyensúlyát nem tudja megőrizni a levegőben,
a mélységi tengely körüli elfordulás lehetséges
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11. Csigaház

14. A kockán lovagolva labdavezetés

(a)

(a)

(b)

(c)

(d)
15. Sorbarakott kockákon (a) járás, (b) mászás hátrafelé,
(c) nyusziugrás, (d) gurulóátfordulás
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(a)

(a)

(b)
(c)
16. Változatosan kirakott kockákon (a) mászás előre, (b) hátra, (c) járás

19. Egymásra rakott kockákon mászás
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20. Labdavezetés, a kockák zsámolyok között
Ez pedig egy másik sportszer, amit régóta tervezek, de még nem tudtam elfogadtatni. Most éppen újra reménykedem, hogy sikerül, mert fejlesztjük, építjük az udvarunkat, talán egy palló megvásárlása is lehetséges lesz:

Tornaszobánk mérete: 11,9 m × 8,9 m
Tornaszobánkban keresztben elhelyezhető lenne egymással szemben lévő bordásfalakon egy kb. 9 m hosszú palló. Gyermekkoromban sokat ugráltam egyen.
1. a rugalmassága, mozgása miatt remek gyakorlatokat lehetne rá kitalálni,
2. nagyon izgalmas élmény .
Biztos vagyok benne, hogy frenetikus sikere lenne! Megszerzésén tehát munkálkodom. Sajnálatos, hogy a bürokratikus elszámolási módok nem engedik sportszernek
minősíteni.
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