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A könyv felépítése

Könyvünk a következő négy főrészből áll: színes anatómiai áttekintés; a nyújtás alapelvei; színes útmutató 
a nyújtáshoz, ezek alkotják a könyv gerincét; színező munkafüzet az anatómiai ismeretek tesztelésére.

Az anatómiai áttekintés részletes, pontos illusztrációkat tartalmaz, egyértelmű megnevezések jelölik az 
egyes testrészeket és testtájakat. Ha láthatóvá válnak a testrészek és egymáshoz való kapcsolódásuk, akkor 
jobban megértjük, hogy mi történik a testtel a nyújtás során. További anatómiai áttekintő oldalak találhatók 
a nyújtásokat bemutató fejezetek elején.

A nyújtásokat ismertető nyolc fejezet egy-egy meghatározott izomterületre összpontosít – nyak, váll, kéz és 
kar, törzs, hát, csípő és farizom, comb, valamint a lábszár és a láb. Minden nyújtást egy-egy anatómiailag 
pontos ábra illusztrál. A címkék azonosítják az összes fontos – a mozdulatban érintett – izmot, így láthatjuk 
és megérthetjük, hogy pontosan mely izmok aktiválódnak. Mindez nemcsak anatómiai ismereteinket 
növeli, de hatékonyabbá válik a nyújtás és a rehabilitáció is.

A színező munkafüzet tulajdonképpen egy tanulási segédanyag, amelynek célja, hogy megértsük a test 
nagyobb rendszereit – az izom-, a csontváz- és az idegrendszert. Az illusztrációk színei segítenek megjegyezni 
az izmok, a csontok és az idegek rendszeren belüli helyét. Az üres címkék kitöltésével felmérhetjük 
tudásunkat a testrészek nevéről – a válaszokat megtalálhatjuk a lap alján.

Feliratok 
Az ábrához tartozó 
feliratok megnevezik az 
adott testrészt, szervet 
vagy mikrorendszert

Az ábra címe
A képcím tartalmazza  
a testrész nevét és szükség 
esetén az ábrázolás irányát

A főrész címe A téma címe

Az AnAtómiAi áttekintés oldAlszerkezete
Ebben a fejezetben színes, kétoldalas ábrák mutatják be a test 
egyes rendszereinek főbb részeit. További áttekintő oldalak 
találhatók a nyújtásfajták egyes fejezeteinek elején

Anatómiai áttekintés Izomrendszer

külső vaskosizom

halántékizom

homlokizom

felsőajak-emelő izom

szem körüli izom

szájkörnyéki izom

trapézizom

nagy mellizom

deltaizom

egyenes hasizom

külső ferde hasizom

kétfejű karizom

felkari izom

nyakszirti izom

nagy járomcsonti izom

rágóizom

szájzugot lefelé húzó izom

trapézizom

szegycsonti izom

fejbiccentő izom

elülső fűrészizom

kétfejű felkarizom ina

kétfejű karizom saját
bőnyéje

gilisztaizom
csípőhorpaszizom

fésűizom

hosszú combközelítő izom

hosszú szárkapocsizom

elülső sípcsonti izom

hosszú nagylábujjfeszítő
izom

hosszú nagylábujjfeszítő
izom ina

alsó feszítőizmokat
leszorító szalag

hosszú ujjfeszítő izom ina

sípcsont

gázlóizom

kétfejű
lábikraizom

hosszú ujjfeszítő izom

hosszú tenyérizom
ina

rövid hüvelykujj- 
távolító izom

karcsúizom

orsócsonti csuklóhajlító
izom ina

singcsonti csuklóhajlító
izom ina

szabóizom

nagy combközelítő izom

belső vaskosizom

egyenes combizom

combpólya- 
feszítő izom

felületes ujjhajlító
izom

háromfejű karizom

kar-orsócsonti izom

felső feszítőizmokat
leszorító szalag

Elölnézet

nyakszirti izom

halántékizom

fejbiccentő izom

trapézizom

lapockatövis

deltaizom

széles hátizom

külső ferde
hasizom

kis görgetegizom

nagy görgetegizom

háromfejű karizom

háromfejű
karizom ina

kar-orsócsonti izom

könyökcsúcs

ujjfeszítő
izom

kétfejű lábikraizom
középső feje

félighártyás izom

féliginas izom

kétfejű combizom
hosszú feje

széles ágyéki
pólya

külső vaskosizom

gázlóizom

sarokín
(Achilles-ín)

hosszú szárkapocsizom

Gracilis

Adductor 
magnus

nagy
farizom

singcsonti
csuklóhajlító
izom

hosszú hüvelykujj- 
feszítő izom

feszítőizmokat
leszorító
szalag

csípőtaréj

Hátulnézet

szájzugot lefelé húzó izom

fejbiccentő izom

homlokizom

halántékizom

lapockaemelő izom

háromfejű karizom
oldalsó feje

kar-orsócsonti izom

singcsonti
csuklóhajlító izom

hosszú szárkapocsizom

nyakszirti izom

elülső és középső ferde
nyakizom

felkari izom

hosszú csuklófeszítő
izom

singcsonti
csuklófeszítő izom

gázlóizom

trapézizom

deltaizom

kétfejű karizom

ujjfeszítő izmok

lábikraizom
oldalsó feje

felső feszítőizmokat
leszorító szalag

iliotibiális szalag

alsó feszítőizmokat
leszorító szalag

sarokín
(Achilles-ín)

felső szárkapcsi
tartószalag

nagy
farizom

hosszú
ujjfeszítő izom

elülső sípcsonti izom

nagy mellizom

elülső
fűrészizom

külső ferde
hasizom

széles hátizom

szabóizom

négyfejű combizom
(külső vaskosizom)

körkörös szemizom

nagy járomcsonti izom

körkörös szájizom

Oldalnézet

Izomrendszer

négyfejű
combizom

rövid hüvelykujj- 
távolító izom



40 A nyújtás alapelvei

Rendkívül sokféle nyújtástípus létezik, és sok különböző nyújtás, amely egyes 
testré szekre vagy izomcsoportokra irányulhat. Amikor azt mérlegeljük, hogy me
lyik nyújtás lenne a legmegfelelőbb, fontos végiggondolni, hogy miért nyújtunk és 
mi a célunk, hiszen ez fogja meghatározni az elvégzendő nyújtás típusát. A követ
kezőkben fel soroljuk a nyújtások különféle kategóriáit és alkalmazásukat.

Statikus
A statikus nyújtást állandó vagy folyamatos megtartással kell végezni. Többször is 
ismételhető viszonylag rövid megtartási periódusokkal, vagy kevesebb alkalom
mal hosszabb megtartási periódusokkal. Vita folyik arról, hogy melyik a leghaté
konyabb módszer; a legújabb kutatások azonban arra utalnak, hogy nincs kü
lönbség, ha a teljes nyújtási idő megegyezik (pl. a 6 × 10 másodperces tartás vagy 
2 × 30 másod perces tartás). A statikus változat a nyújtás leggyakoribb formája, 
tökéletes a feszes izmok izomhosszának javítására, az izomhossz visszaállítására 
sérülés vagy inaktív periódus után, nagyszerű re
laxá cióhoz és a nyújtásra jelent kező fájda
lom tűrés növelésére.

A nyújtás típusai 

Statikus nyújtás
Statikus nyújtás során a nyújtást 
állandó vagy folyamatos 
megtartással kell végezni. Hatására 
nő a feszes, vagy sérülés után 
rögzített izom hossza

  Alkarnyújtás térdelésben, 90. o.
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Dinamikus
A dinamikus nyújtás, amelyet ballisztikus nyújtásnak  
is szoktak nevezni, a legjobb nyújtástípus a bemelegí
tés részeként edzés vagy sportesemény előtt. Vitat
ható, hogy technikailag valóban nyújtásnak minősüle, 
mivel nincs benne megtartás, de idesoroljuk, mivel 
általában így hivatkoznak rá. A dinamikus nyújtás lassú 
dinami ká jútól közepesig terjedő mozgást jelent bizo
nyos speci fikus vagy a bemelegítést követő sport
mozgáshoz ha sonló mozgástartományokban. Célja 
nem az izmok meg hosszabbítása, hanem az elme és a 
test előkészítése a következő teljesítményre, az izmok 
felmelegítése és a vérkeringés fokozása az aktív izmok
ban.

Dinamikus nyújtás
A dinamikus nyújtás elsősorban arra való, 
hogy előkészítsen egy izmot vagy 
izomcsoportot egy bizonyos 
sporttevékenység mozgástípusára. 
Végzése során kis mozdulatokkal kibe 
lépünk a nyújtásba, de nem tartjuk meg

  Nyújtás oldalsó kitörésben, 146. o. 
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A  Ha kényelmetlennek bizonyul a két kar keresztezése, vagy ha úgy érzed, hogy a mellkasod útban van, 
és akadályozza a célzott terület megnyújtását, akkor próbáld meg azt, hogy a kinyújtott kart falnak vagy 
más stabil tárgynak támasztod a nyújtás alatt, a másik karod pedig marad a test mellett.

A  Ha a nyújtást a rombuszizmokra szeretnéd fókuszálni, akkor végezd egyszerre mind két oldalra úgy, 
hogy mindkét karodat kinyújtod. Fordítsd lefelé a kézfejet, a hüvelykujj a talaj felé nézzen, majd keresztezd 
egymással a karjaidat úgy, hogy a tenyerek egymás felé mutassanak. A nyújtáshoz told előre a karjaidat, 
fogj meg egy ajtókeretet vagy egy más stabil pontot, és hajolj hátra.

Emeld fel vállmagasságba a nyújtani kívánt karodat, és vidd át keresztben a test előtt. Tartsd a felkart a 
talajjal párhuzamosan, az ujjak egyenesen felfelé mutassanak. Emeld fel a másik karodat, és óvatosan 
húzd a keresztezett kart a tested felé. Figyelj arra, hogy a törzsed ne forduljon el, és a fejed ne billenjen 
előre.

Ez, a legtöbb ember számára fontos nyújtás álló vagy ülő helyzetben is végezhető, és nincs 
szükség hozzá eszközre. A váll hátsó részén és a hát lapockák közötti felső részén található 
izmokat célozza meg, elsősorban a hátsó delta- és rombuszizmokat. Az előredőlt testtartá-
sú embereknél gyengék ezek az izmok, és az egyensúly helyreállítása érdekében meg kell 
őket erősíteni. Ez a nyújtás enyhíti az edzésen megdolgoztatott izmokban keletkezett 
feszülést. Hasznosnak bizonyul olyan tevékenységek után is, amelyekben sokat kell húzni, 
emelni vagy vinni valamit, például kajakozás, harcművészetek gyakorlását követően, vagy 
nehéz bevásárló táskák cipelése után is.

erre figyelj

Vigyázz arra, hogy a másik 

kar erős húzásával ne 

erőltesd túl a nyújtást.

➍

➋

➌

➎

➊

➏

➐

➊ trapézizom

➋ lapockatövis alatti izom

➌ kis görgetegizom

➍ háromfejű karizom

➎ széles hátizom

➏ rombuszizom (trapézizom alatt)

➐ hátsó deltaizom

Test előtti vállizomnyújtás
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Így csináld jól

Tartsd meg az egyenes testtartást, 

a tekinteted előrenézzen. 

A nyújtás alatt végig lélegezz 

egyenletesen.

Test előtti vállizomnyújtás

széles hátizom ➎

kis görgetegizom ➌

lapockatövis alatti izom ➋

rombuszizom ➏  
(trapézizom alatt)  

hátsó deltaizom ➐

trapézizom ➊

➍ háromfejű karizom

A Test előtti vállizomnyújtás




