
                                              DROGIE  UCZENNICE 

Przedstawiam Wam materiał na 2 lekcje wychowania fizycznego w przyszłym tygodniu 15-19.06.               

Klasy ósme przez trzy dni mają egzaminy, a klasy siódme trzy dni wolnego. Starajcie się wykonywać 

ćwiczenia na świeżym powietrzu. Zachowajcie bezpieczeństwo (nic na siłę). 

1.  Temat:  EZ. Czym są choroby cywilizacyjne ? 

Cele: 

     Uczeń: 

 wyjaśni czym jest choroba cywilizacyjna, 

 wymieni pośrednie i bezpośrednie przyczyny chorób XXI wieku, 

 potrafi wymienić choroby cywilizacyjne, 

 wykona działania profilaktyczne eliminujące współczesne choroby. 

Zadania dla ucznia: 

1. Przeczytaj i zastanów się, czy postępujesz właściwie, aby uniknąć chorób 

cywilizacyjnych. 

2. Zapamiętaj, jakie czynniki wpływają na rozwój chorób XXI wieku. 

3. Wymień 6 najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. 

4. Obejrzyj film przedstawiający choroby cywilizacyjne, przyczyny ich powstawania oraz 

jak im przeciwdziałać. 

Choroby cywilizacyjne to zmora naszych czasów, gdyż odpowiadają za 80% wszystkich 

zgonów na świecie. Rozwojowi tych schorzeń sprzyja szybkie tempo życia, siedzący tryb 

pracy oraz nieodpowiednia dieta. Należy podkreślić, że na rozwój chorób cywilizacyjnych 

wpływa przede wszystkim nieodpowiedni styl życia. 

Wśród czynników, które sprzyjają powstawaniu chorób cywilizacyjnych wyróżnia się: 

 nieodpowiednią dietę, czyli taką, która zawiera duże ilości cukrów prostych, 

tłuszczów zwierzęcych oraz żywność wysoko przetworzoną, a także nieregularne 

spożywanie posiłków, 

 prowadzenie siedzącego trybu życia oraz brak regularnej aktywności fizycznej, 

 niewłaściwą ilość oraz jakość snu.  

 przewlekły stres, 

 stosowanie używek, w tym najbardziej niekorzystne – palenie papierosów, oraz 

nadużywanie alkoholu. 

Najczęstsze choroby cywilizacyjne: 

 otyłość, 

 cukrzyca typu 2, 

 choroba niedokrwienna serca, 

 nadciśnienie tętnicze, 

Ponadto, otyłość zwiększa ryzyko zachorowania także na inne choroby cywilizacyjne: 

 udar mózgu, który jest też konsekwencją nadciśnienia tętniczego, 

 choroby nowotworowe, które plasują się na drugim miejscu wśród najczęstszych 

przyczyn zgonów wśród Polaków.  

 



Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=FVG2P1-L4i8 

 
          MOTTO:  

        „Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem” 

          Hipokrates (460-370 p.n.e.) 

 

2.  Temat:  Doskonalimy kozłowanie w piłce koszykowej 

 
Cele: 

     Uczeń: 

 doskonali kozłowanie prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku, 

 doskonali kozłowanie w postawie wysokiej i niskiej, 

 doskonali poszczególne cechy motoryczne. 

Zadania dla ucznia: 

1. Obejrzyj film: ABC koszykówki – Technika kozłowania (wskazuje błędy, które trzeba 

wyeliminować). 

2. Wykonaj rozgrzewkę.  

3. Wykonaj ćwiczenia właściwe z przestrzeganiem poprawnej techniki jak na filmie. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy1lb6FPAog 

 

Uwaga: zmień strój na sportowy, przygotuj miejsce do ćwiczeń, jeżeli możesz wyjdź na 

              dwór. Jeżeli nie masz piłki do koszykówki, możesz wykorzystać inną. 

Rozgrzewka:  

wszystko po 10 powtórzeń 

 wykonaj bieg z krążeniem ramion w przód, w tył, 

 krok odstawno – dostawny na prawą i lewą nogę, 

 krok skrzyżny (przeplatanka) na prawą i lewą nogę,  

 podskoki naprzemianstronne,  

 w staniu: skłony, skrętoskłony, wypady, wymachy nóg, przysiady. 

Ćwiczenia właściwe: 

 kozłowanie w miejscu z zejściem do przysiadu, do siadu i ze zmianą rąk, 

 kozłowanie z obrotem w prawo i w lewo ze zmianą rąk, 

 kozłowanie z przekładaniem piłki pod nogami, 

 kozłowanie ze zmianą tempa i kierunku (slalom), 

 kozłowanie zakończone rzutem do kosza o ile jest możliwość. 

Czy potrafisz ? 

-  kozłować piłkę nie patrząc na nią, 

-  kozłując piłkę, zejść do pozycji niskiej, 

-  w biegu zmieniać rękę kozłującą. 

 

Pozdrawiam, Alicja Maciągowska. 

https://www.youtube.com/watch?v=FVG2P1-L4i8
https://www.youtube.com/watch?v=Qy1lb6FPAog

