
        Temat 1:   Poprawiamy koordynację ruchową

            Cele lekcji:
-  wykonuj  z o one ruchy cia aę ł ż ł
- poznaj  wiczenia poprawiaj ce moj  sprawnoę ć ą ą ść
- ucz  si  wykorzysta  drabink  koordynacyjnę ę ć ę ą

           Zadanie dla ucznia:
- Potrafi  wykona  trudne wiczenia w szybkim tempieę ć ć
- Znam wiczenia poprawiaj ce koordynacj  ruchowć ą ę ą
- Potrafi  wykona  drabink  koordynacyjn  w warunkach domowychę ć ę ą

         Uwaga: 
         1. Zmień strój na sportowy
        2. Przygotuj miejsce do ćwiczeń 1,5 x 3-4m
          3. Ułóż na podłodze drabinkę ze skarpetek w odstępie 30cm x 30 (min 7 okienek)
          4.Oglądaj film i ćwicz ( rozgrzewka i właściwe ćwiczenia )

                     https://www.youtube.com/watch?v=sOgBQfz1Wmg&t=657s

                 Temat 2 : Letnie Igrzyska Olimpijskie

                     Cele lekcji:
       - wiem w jakich cyklach odbywaj  si  IOą ę

                   - znam symbole olimpijskie

                    Zadania dla ucznia
- zna cykliczno  rozgrywania IOść
- wie ile kó  jest na fladze olimpijskiejł
- zna kolory kó  olimpijskich i umie przypisa  do nich kontynentł ć

– potrafi wymieni  przynajmniej 10 dyscyplin wyst puj cych na IO.ć ę ą

https://www.youtube.com/watch?v=sOgBQfz1Wmg&t=657s


–

   Igrzyska Olimpijskie to największe i najstarsze zawody sportowe organizowane  
   przez     Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Odbywają się co 4 lata.
                   Igrzyska Olimpijskie dzielą się na:
• Igrzyska letnie (występują tu dyscypliny sportowe indywidualne, drużynowe 
           i    zespołowe)
• Igrzyska zimowe (występują tu dyscypliny sportowe indywidualne i drużynowe,   
• zespołowe zimowe)
• Igrzyska paraolimpijskie – drugie pod względem wielkości zawody sportowe
           w wielu dyscyplinach dla zawodników z niepełnosprawnościami fizycznymi

i niepełnosprawnościami intelektualnymi. W tym także niepełnosprawnych z 
problemami mobilności, po amputacjach kończyn, z utratą wzroku i porażeniem 
mózgowym.

Zwycięstwo na Igrzyskach Olimpijskich uznawane jest przez sportowców większości dyscyplin,
za najbardziej prestiżowe osiągnięcie.

Historia Igrzysk Olimpijskich

Zachęcam do przeczytania:https://www.przegladsportowy.pl/ps-historia/igrzyska-olimpijskie-
historia-jak-powstaly-igrzyska-olimpijskie/fyfym2m

Symbole olimpijskie i ich znaczenie

Symbole olimpijskie: to ikony, flagi i symbole używane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
do podnoszenia rangi Igrzysk Olimpijskich. Niektóre - takie jak płomień, fanfara i motyw - są 
częściej używane podczas zawodów olimpijskich,  takie jak flagi, można zobaczyć przez lata.

1. Flaga olimpijska jej koloryhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_olimpijska
Koła olimpijskie - na fladze olimpijskiej symbolizują różnorodność i jedność ludzi. Poszczególne 
kolory reprezentują kontynenty. Niebieski – Europę, czarny – Afrykę, żółty – Azję, czerwony – 
Amerykę i zielony – Australię.

2. Znicz olimpijski–https://pl.wikipedia.org/wiki/Znicz_olimpijski
3. Hymn olimpijski - https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_olimpijski
4.  Maskotka igrzysk olimpijskich -  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maskotka_igrzysk_olimpijskich
Dyscypliny rozgrywane na letnich IO to:
      badminton, gimnastyka, boks, hokej na trawie, jeździectwo, judo

kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, łucznictwo,
pięciobój nowoczesny, piłka nożna, ręczna, siatkowa, piłka 
wodna , pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_olimpijska
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;sxsrf=ALeKk017hyRlz3m8OB1fnKjvVO9A-AbQgQ%3A1589362308480&amp;lei=hL67XtbFHMWOrwTe3aQQ&amp;q=Flaga%20olimpijska%20co%20oznaczaj%C4%85%20jej%20kolory&amp;ved=2ahUKEwjUsf7_w7DpAhXD6aQKHRizDqYQsKwBKAF6BAgAEAI
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ciężarów, rugby, skoki do wody, strzelectwo, szermierka, 
taekwondo, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, 
wspinaczka sportowa, zapasy, żeglarstwo.

            W tym roku miały się odbyć XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio.
Z powodu pandemii prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach oraz

premier Japonii Shinzo Abe postanowili przenieść igrzyska na późniejszy termin.
30 marca 2020 roku MKOI poinformował,  że igrzyska odbędą się 

w stolicy Japonii w dniach 23 lipca - 8 sierpnia 2021 roku.
Pytania do tematu:
1. Kto doprowadził do wskrzeszenia IO w 1896r?
2. Jakie jest motto nowożytnych igrzysk?
3. Czy wiesz ile jest kół olimpijskich?
4. Gdzie mają się odbyć najbliższe Igrzyska Olimpijskie?

Pozdrawiam Krystyna Kolk


