
Zadania dla uczniów z wychowania fizycznego od  12.06 do 16.06 2020 r.

Temat: Edukacja zdrowotna - dług tlenowy w lekkiej atletyce.
                                   Cele:
                                         -     dowiesz się czym jest dług tlenowy
                                         -     kiedy najczęściej występuje i w jakich dyscyplinach
                                         -     jakie procesy zachodzące w twoim organizmie go    
                                               wywołują
                                         -     jak przywrócić równowagę
                                    Zadania dla Ciebie:

 poznaj jak działa dług tlenowy
 zwróć uwagę w jakich sytuacjach będziesz miał z 

nim do czynienia na lekcji w-f
 jak sobie z nim poradzisz
 odpowiedz na pytania znajdujące się na dole strony
 zapoznaj się z poniższą informacją 

    Dług tlenowy to czasowy deficyt tlenu w organizmie powstający wówczas, gdy 
zapotrzebowanie na energię przekracza wydajność tlenowych procesów 
metabolicznych albo, gdy jest uniemożliwiony dopływ tlenu z otoczenia. U Ciebie 
dług tlenowy powstaje zazwyczaj podczas krótkotrwałych intensywnych wysiłków 
fizycznych (np. w zawodach sportowych, jak biegi krótkodystansowe i  i skoki). 
Chodzi o to, że tlen jest zużywany w komórkach dużo szybciej niż może być 
pobierany i powstaje kwas mlekowy który jak wiadomo powoduje zmęczenie mięśni.
Aby spłacić dług tlenowy potrzebny jest szybszy niż zwykle pobór tlenu,  aby 
rozłożył się kwas mlekowy, o którym była mowa przed chwilą. W wątrobie ulega 
przemianie w glukozę i glikogen, które są podstawowymi składnikami 
energetycznymi dla naszych komórek.
By w Twoim organizmie przywrócić równowagę potrzeba oczywiście czasu.
Krótko mówiąc, praca jest wykonywana (na przykład w biegu na 100 metrów) 
kosztem długu tlenowego.. Zwykle spłacamy ten dług, jak już wspominałem 
wcześniej, w chwili wypoczynku gdyż dług, jak każdy dług musi być spłacony.

 Pytania do tekstu:
                          1.  Kiedy powstaje dług tlenowy ?
                          2.  W jakich dyscyplinach może wystąpić?

3. Jaka substancja powoduje zakwaszenie mięśni ?
4. Jakie znaczenie dla twojego organizmu ma glukoza?



Temat 2: Ćwiczenia równoważne
                
                Cele lekcji :

1. nauczysz się jak utrzymać równowagę co najmniej 5 s
2. dowiesz się jakie ćwiczenia utrzymują równowagę w różnych 

pozycjach i podczas ruchu ciała.

                 Zadania dla uczniów :
       1. Wykonaj rozgrzewkę   
               -   bieg w miejscu przez 30s, podnoszenie nóg zgiętych  w   kolanach  i     
dotknięcie łokciem  do kolana 10 razy, skłony tułowia z pogłębieniem 
                  10 razy, krążenie ramion w przód i w tył po 10 razy, 
               -  10 przysiadów,  krążenie   tułowia w prawą i lewą stronę 10 razy. 

       
       2.Obejrzyj 1 film na YouTube pt.,, W-f w domu – ćwiczenia 
równoważne”
 https://www.youtube.com/watch?v=-QFlQmGAqv0
       

   3. Obejrzyj film na YouTube pt. Trenuj równowagę.

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

                Pozdrawiam Marek Kolk

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

