
DROGIE  UCZENNICE 

Dziękuję Wam bardzo za trzy miesiące wspólnej pracy na odległość. W ostatnim tygodniu roku 

szkolnego, proponuję zapoznać się z pojęciem zmęczenia i jak sobie radzić z nim, oraz 

przypomnieć sobie ćwiczenia, które możecie wykorzystać w czasie wakacji. Przypominam 

również o zachowaniu szczególnego bezpieczeństwa w trakcie korzystania z wszelkiego typu 

urządzeń sportowych i rekreacyjnych, wody w otwartej przestrzeni i zabaw w czasie wakacji      

(minimum ryzyka maximum ostrożności).  

1.  Temat: Zmęczenie i regeneracja organizmu. 

Cele: 

     Uczeń: 

• dowie się czym jest zmęczenie fizyczne, 

• jakie są rodzaje zmęczenia i objawy, 

• jak zapobiegać wyczerpaniu organizmu. 

Zadania dla ucznia: 

1. Zapoznaj się z tekstem. 

2. Pomyśl, co dzieje się z organizmem podczas wysiłku ? 

3. Jakie objawy występują u Ciebie podczas wysiłku ? 

4. Jak dotychczas regenerowałeś organizm ? 

5. Odpowiedz na pytania znajdujące się na końcu tematu. 

Zmęczenie po wysiłku jest zjawiskiem oczywistym. 

Kiedy jesteś wyczerpany, dalsze wykonywanie pracy staje się mocno ograniczone lub 

niemożliwe, może również nastąpić przeciążenie jakiegoś narządu. Ustępuje po odpowiednio 

długim i dobrze dobranym odpoczynku. 

Zmęczenie jest stanem fizjologicznym, zabezpieczającym Twój organizm przed 

nadmiernym obciążeniem i wyczerpaniem zasobów energetycznych. 

W takim stanie masz obniżoną wydolność, duży spadek siły, obniżona jest pobudliwość 

mięśni oraz czas reakcji. Twoje ruchy są spowolnione, jesteś zmęczony, nie masz energii i 

na nic ochoty. Organizm Twój mówi stop, odpocznij, to za dużo dla mnie. Pragnie 

regeneracji, przywrócenia równowagi (homeostazy). 

Ze względu na charakter pracy jaką wykonałeś są różne zmęczenia: 

• ostre, występujące po jednorazowym i krótkim wysiłku sportowym (bieg na 100 m) 

• ostre ogólne, po intensywnym długim biegu, 

• przewlekłe lokalne, kiedy przeciąża się partie mięśniowe odpowiedzialne za dany 

ruch, np. rzut piłeczką palantową, w pchnięciu kulą,  

• przewlekłe, które w sporcie nazywa się przetrenowaniem. Powstaje gdy wielokrotnie 

powtarza się wysiłek lub trening i nie stosuje się przerwy wypoczynkowej. Kumulacja 

objawów jest wówczas trudna do likwidacji, więc nie wolno dopuszczać do takiego 

stanu. 

Odpoczynek i regeneracja jest bardzo ważna.  

Pozwala  uniknąć przetrenowania – stanu w którym zaczniesz odczuwać ciągłe zmęczenie, 

ból mięśni, brak energii i zaczniesz osiągać gorsze wyniki sportowe. 

Pomaga uniknąć kontuzji, której ryzyko wzrasta, gdy Twój organizm jest przeciążony.  



Właściwy odpoczynek po wysiłku, regeneruje siły i motywuje do dalszych treningów. 

Najważniejsze, że przyczynia się do efektu tzw. superkompensacji – zjawiska, które polega na 

zwiększaniu przez organizm (z treningu na trening) zapasów energetycznych. W ten sposób 

stopniowo poprawia się nasza wydolność i za każdym razem możemy uzyskiwać lepsze 

wyniki sportowe. 

Po wysiłku pamiętaj o : 

• rozciąganiu, aby wprowadzić organizm w stan wyciszenia i spoczynku, 

• zjedz posiłek bogaty w węglowodany, białka i zdrowe tłuszcze, 

• nie sięgaj po wysoko kaloryczne przekąski (chipsy, słodycze lody), 

• nie trenuj tej samej partii mięśni dzień po dniu, 

• wysypiaj się, odpuść sobie nocne przeglądanie mediów społecznościowych 

Czy potrafisz odpowiedzieć na zadane pytania ? 

1. Jakie są fizyczne objawy zmęczenia ? 

2. Podaj rodzaje zmęczenia. 

3. Co to jest przetrenowanie ? 

4. Na czym polega zjawisko superkompensacji ? 

5. Co należy zrobić po wysiłku ? 

 

2.  Temat: Ćwiczenia kształtujące do muzyki. 

Cele: 

     Uczeń: 

• rozwinie słuch i pamięć muzyczną, 

• poprawi koordynację ruchową, 

• zwróci uwagę na prawidłową postawę ciała, 

• pozna kroki taneczne. 

Zadania dla ucznia: 

1. Zmień strój, przygotuj miejsce do ćwiczeń. 

2. Oglądaj film i ćwicz (rozgrzewka zawarta w filmie) 

 
 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=10JkWbyX3oU  

 

                    

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=10JkWbyX3oU


3.  Temat: PS. Doskonalimy odbicia sposobem oburącz górnym i dolnym. 

Cele: 

     Uczeń: 

• przypomni sobie odbicia w postawie wysokiej i niskiej, 

• poprawi technikę odbić, 

• doskonali odbicia sam lub z współćwiczącym, 

• zastosuje doskonalone elementy podczas gry. 

Zadania dla ucznia: 

1. Zachęć do współpracy kogoś z najbliższej rodziny. 

2. Przygotuj miejsce do ćwiczeń i wykonaj rozgrzewkę. 

3. Naucz się odbijać piłkę tak, aby mieć nad nią kontrolę. 

4. Zwróć uwagę na właściwą pozycję i prawidłowy układ rąk w trakcie odbić. 

5. Pamiętaj o prawidłowej pracy nóg. 

6. Zachowaj zasady bezpieczeństwa w trakcie ćwiczeń. 

7. Obejrzyj film, aby przypomnieć sobie na co zwrócić uwagę w trakcie ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=kfkZYQCDO84 

 

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

 

Czy będziesz potrafiła ? 

1. Wykonać po 3 ćwiczenia doskonalące odbicia piłki sposobem górnym i dolnym ? 

2. Zademonstrować prawidłowe ustawienie nóg przy odbiciu dolnym. 

3. Zastosować 1 prosty przybór do odbić sposobem dolnym. 

 

4.  Temat: Aktywność fizyczna w terenie. 

Cele: 
     Uczeń: 

• aktywizuje się na świeżym powietrzu, 

• dotleni własny organizm, 

• poprawi kondycję fizyczną, 

• zwiększy swoją odporność. 
Zadania dla ucznia: 

1. Wybierz rodzaj aktywności. 
2. Dostosuj stopień wysiłku do własnych możliwości. 
3. Znajdź czas na ruch w swoim rozkładzie dnia.  

Wybór aktywności fizycznej jest kwestią indywidualną i zależy przede wszystkim od stanu 
zdrowia oraz sprawności. 
Dla niektórych przebiegnięcie 10 km nie jest problemem, dla innych przejście takiego 
dystansu będzie nie lada wyzwaniem. Dlatego pamiętaj, aby nie rzucać się na „głęboką 
wodę”. Najważniejsze, żeby jakakolwiek aktywność na stałe zagościła w Twoim planie dnia. 
Może to być spacer, jazda na rowerze czy rolkach, gry sportowe, bieganie. Dla każdego 
można dobrać odpowiednią formę ruchu.  Nie ma tu żadnych ograniczeń wiekowych. Osoby z 
różnymi dolegliwościami czy urazami powinny wybierać taką aktywność, która nie powoduje 
bólu. Ja dzisiaj zachęcam Was do biegania. 
Ludzie są stworzeni do biegania. Wielu ekspertów uważa, że ludzkie ciała w drodze ewolucji 

https://www.youtube.com/watch?v=kfkZYQCDO84
https://www.youtube.com/watch?v=GdSzyyAWxgg


ukształtowały się w taki sposób, żebyśmy mogli biegać efektywnie i wytrzymałościowo. 
Poczynając od wysklepienia stopy, budowy stawów kolanowych, kształtu bioder i kręgosłupa 
jesteśmy bardzo dobrze zamortyzowaną maszyną, do której, jeśli dodamy zdolność pocenia 
się możemy pokonywać kilometr za kilometrem. Nic więc dziwnego, że bieganie przynosi tak 
wiele korzyści naszemu organizmowi i mózgowi. Bieganie to zatem najprostsza i najbardziej 
naturalna forma ruchu dla zdrowia. Daje najlepsze rezultaty i niewiele kosztuje.  
Jak zacząć ? 
Podstawową kwestią jest motywacja i niepoddawanie się po pierwszym treningu(zakwasach). 
Na początek nie biegajcie za szybko, dystans dopasujcie do własnych możliwości. 
Pamiętajcie o regeneracji i odpoczynku. 
Dobrze jest mieć odpowiedni strój i buty. 
Przyzwyczajenie się do biegania, jeśli tego nie robiłaś przez jakiś czas lub jeśli nigdy wcześniej 

nie biegałaś, może nie być na początku łatwe. Jednak, gdy ciało i umysł zaczynają się do tej 

aktywności przyzwyczajać, bieganie może być bardzo odprężające, dawać poczucie wolności 

i wytwarzać endorfiny odpowiedzialne za uczucie przyjemności. 

Czy możesz odpowiedzieć ? 

1. Którą aktywność w terenie najczęściej stosujesz ? 

2. Czy wysiłek na świeżym powietrzu sprawia Ci przyjemność ? 

3. Jak bieganie wpływa na organizm człowieka ? 

 

Bądźcie aktywne. Pozdrawiam. Do zobaczenia po wakacjach. Alicja Maciągowska 

 
 

 

 

 

   


