
Hogy az ősember labdázott-e, nem tudjuk bizonyosan, de azt 
igen, hogy a japánok i.e. 2000 tájékán már játszották a kemari 
nevű, főleg dekázáson alapuló, nagy ügyességet igénylő spor-
tot. A labda őzbőrből készült, és fűrészporral tömték ki.

A méta hagyományos 
magyar labdajáték. II. Lajos 
idejében a lovagok játszot-
ták, később a kollégiumok 

diákságának vált kedvelt 
játékává.

Napjaink legnépszerűbb labdajátéka a futball. 
Felfújt és szőrrel kitömött hólyaggal játszott ősét 
a római birodalom légiósai tették ismertté Euró-
pa-szerte. A térképen zöld szín jelöli a foci nép-
szerűségét a világon.

Gömbölyded, 
rugalmas, lehet ütni, rúgni, 

dobni és a felnőttek (is) ezerféle-
képpen tudnak vele  

játszani. Mi az? 
Hát a labda!Kószabószával

Sportolj

A magyar fociválogatott 1938 és 1968 között aratta leg-
nagyobb sikereit; 1950 és 1954 között 30 mérkőzésen át 
veretlen maradt. Jelenleg Európa középmezőnyéhez tar-
tozik, 1986 óta egyetlen nagyobb nemzetközi labdarúgó-
tornára sem jutott el.

150 évvel ezelőtt egy amerikai tornaterem erkélyére 
barackos-kosarat szereltek, ebbe kellett bedobni a labdát. 
Az új játék gyorsan közkedvelt lett. Alacsony játékosnak 

nincs keresnivalója a világklasszisok között – Michael 
Jordan, a kosárlabdakirály 198 cm magas –, az iskola 

udvarán, a parkokban felszerelt palánkok azonban bárki-
nek kellemes kikapcsolódást kínálnak.
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Az asztalitenisz (pingpong) 
játszmát avatatlan alig tudja 

követni, a golf tempója lassúbb.

A labdajátékok élvezetéből a 
fogyatékkal élők sem marad-

hatnak ki. A vakok és gyengén 
látók kedvence a csörgőlabda.

szerkesztette MüllEr kati
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Az amerikai foci vagy a rögbi sokszor szinte küzdősportnak 
tűnik. A „békésebb” tekét, biliárdot te is kipróbálhatod.

A labda irányítható puszta kézzel (kézilabda, kosárlabda, röplabda) 
vagy ütő segítségével (tenisz, pingpong, baseball, gyephoki). 

A magyar kézilabdásoknak van beleszólásuk a világversenyek 
alakulásába. A 16 éves, kolozsvári csöregi ilka ígéretesen halad 

felfele a teniszbajnokok világranglistáján.

fodor Pápai zalán, 
Marosvásárhely

Januári megfejtés: 
Románia legjobb 
hokicsapata Csík-
szeredában működik.
könyvjutalmat nyert: 
hengye anasztázia, 
Ottomány; a kovász -
nai III. D; az aranyos-
gerendi IV. osztály.

Melyik milyen  
labda? Társítsd 

a képek betűjelét 
a sportág számával!

1. Asztalitenisz 2. Bowling 
3. Futball 4. Golf  5. Jég- 

korong 6. Kosárlabda  
7. Rögbi 8. Röplabda  

9. Tenisz  
10. Tollaslabda

nagy hunor, Erdőfüle
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