
Edzésterv 2. (8 hét) 

hetek 
gyalogl

ási idő 
talaj 

sebesség, 

tempó 

Intenzitás 

Max. pulzus % / Borg 

skála 

1. hét 50 perc 
sík, esetleg 

kövezett 
könnyű 55-60%    /   9-10 

2. hét 50 perc sík földút mérsékelt 60-70%    /   11-12 

3. hét 60 perc 
sík, esetleg 

kövezett 
mérsékelt 60-70%    /   11-12 

4. hét 60 perc 

sík, enyhe 

emelkedővel, 

földút 

mérsékelt 65-75%    /   13-14 

5. hét 60 perc 
sík, esetleg 

kövezett 
mérsékelt 65-75%    /   13-14 

6. hét 75 perc sík földút 

mérsékelt, 

iramváltások

kal 

(gyors/könny

ű) 

65-75%    /   13-14 

gyors: 70-80%    /   15-16 

könnyű: 55-60%    /   9-10 

7. hét 75 perc 

egyenletes – 

helyenként 

kavicsos, köves 

mérsékelt, 

iramváltások

kal 

(gyors/könny

ű) 

65-75%    /   13-14 

gyors: 70-80%    /   15-16 

könnyű: 55-60%    /   9-10 

8. hét 60 perc 
sík, esetleg 

kövezett 

mérsékelt, 

iramváltások

kal 

(gyors/könny

ű) 

65-75%    /   13-14 

gyors: 70-80%    /   15-16 

könnyű: 55-60%    /   9-10 

1. hét: Mozgás közben figyeld magad, ellenőrizd a mozgásod. Hogyan érzed 
magad? Érzel-e bármiféle kellemetlenséget, fájdalmat? Törekedj a helyes 
technikai kivitelezésre, figyeld az ízületeid mozgását. Szimmetrikus a 
mozgásod? Érezd, hogy ez az 50 perces egyenletes mozgás nem túl 
megerőltető, nem izzadsz meg tőle, és akár hosszabban is bírnál gyalogolni. 
Élvezd a technika nyújtotta lendületet! 

2. hét: Keress új utakat a lakóhelyed közelében, a természetben! A természet 
feltölt, új energiával lát el. Figyeld a természet hangjait. Élvezd a szabadban 



végzett mozgást. Az elővigyázatosság fontos, keress társakat vagy értesíts 
valakit mielőtt egyedül nekivágsz a nordic walkingnak. Legyen nálad mindig 
feltöltött telefon, no meg persze egy kevés víz, szőlőcukor is! 

3. hét: Ismét figyelj a technikára, az egyik leggyakoribb hiba, ha behajlítod a 
karodat előre lendítés közben. A másik gyakori mulasztás a vállfordítás 
hiánya. Légy tekintettel a válladra és a gerincedre, segítsd elő a 
mozgásterjedelem növelést úgy hogy lendületesen vállból indítva nyújtott 
karral viszed előre a kezed. 

4. hét: Egy kicsit aktívabb edzés, ami magasabb pulzussal jár. Emelkedőn 
alkalmazd a páros botozást, 2-1 technikát. Könnyebben érsz fel, miközben 
erősíted a comb és farizmokat. Sík területen figyelj a talp gördülő technikájára: 
fogj talajt a sarkaddal, gördülj át a talpadon végül rugaszkodj el a lábujjakról. 
Ehhez persze érdemes olyan cipőt választanod nordic walkingozáshoz, 
melynek nem teljesen merev a talpa. 

5. hét: A lendületes járást segíti, ha nem teljesen nyújtott, feszített háttal, égnek 
emelt tekintettel gyalogolunk (csak ha az eget kémleljük, hogy vajon lesz-e 

eső 🙂 ). A pillantásod kb 2-3 méterre legyen a talajon és enyhén dőlj előre. 

Így a derekad feszüléstől mentesen megnyújtózhat. Figyelj a karmunkára, 
nyújtva, lendületesen lendíts előre és aktívan tolj hátra. Ez megemeli a 
pulzusodat. Nordic walkingozás közben sosem a sűrű-gyors lépésekkel 
növeljük az iramot, hanem az aktív botozással.  

6. hét: Végezz iramjátékot, kedved szerint iktass be lendületesebb 
pulzuskontrollált aktívabb szakaszokat esetleg emelkedőket.utána lazább 
szakaszt iktass be, figyelj a pulzusszám csökkenésére illetve a légzésed 
csillapodására. Kísérletezz a táplálkozással. Milyen étkezéssel könnyebb 
gyalogolnod, mely emeli meg jobban a pulzust? Ma mennyivel az edzés előtt 
és mit ettél? És máskor? Figyeld az edzésmunkára gyakorolt hatását, készíts 
feljegyzést! 

7. hét: A mai kihívás a különböző talajfelszínekben rejlik, keress ennek megfelelő 
változatos terepet! A talaj egyenetlenségei fejlesztik a lábak és a törzs 
izomerejét, javítják az egyensúly-érzéket. Ideális, ha az edzés első 10-15 
percében  sima felszínen haladsz majd utána választasz egyenetlenebb talajt. 
A terep változatossága egy természetes intervall-edzést eredményez, ahol a 
nagyobb kihívást nyújtó szakaszok váltakoznak a könnyebbekkel. Ennek 
hiányában most is játszhatsz iramjátékot, mint a múlt héten. 

8. hét: Koncentrálj a pulzusodra vagy fáradtságérzetedre, s ez alapján végezz 
intervall edzést, ahol a nehezebb/gyorsabb és lazább/lassabb szakaszokat 
kedved szerint váltogathatod. Ez új inger és terhelés a szervezetednek, ami 
további fejlődést eredményez. Gratulálok a teljesítményedhez, ha az 1. 
edzéstervet is végrehajtottad, akkor már 16 hete, azaz közel 4 hónapja élsz 
aktívan. Biztos vagyok benne, hogy érzed ennek pozitív hatását. Meséld el az 
ismerőseidnek és buzdítsd őket is sportolásra, gyaloglásra, nordic 
walkingozásra. Hiszen a láb mindig kéznél van! 

 


