
  Temat 1: Poprawiamy koordynację ruchową.  

Cele: 

A. Ćwiczę zdolność wykonywania złożonych ruchów 

B. Poznaję ćwiczenia poprawiające moją sprawność 

C. Uczę się wykorzystać drabinkę koordynacyjną 

Nacobezu ( co uczeń będzie potrafił po lekcji ) 

1. Potrafię wykonać trudne ćwiczenia w szybkim tempie 

2. Znam ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową 

3. Potrafię wykonać drabinkę koordynacyjną w warunkach domowych 

 

Uwaga:- przygotuj miejsce do ćwiczeń 1,5 x 3-4m 

               - ułóż na podłodze drabinkę ze skarpetek w odstępie30cm x 30 (min 7 okienek) 

               - zmień strój na sportowy 

Oglądaj film i ćwicz ( rozgrzewka i ćwiczenia właściwe ) 

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

 

 

Temat 2 : Edukacja zdrowotna - zakwaszenie mięśni. 

Cele:  

 czym tak naprawdę są zakwasy 

 czy są szkodliwe  

 jak ich uniknąć ? 

  jak je łagodzić gdy powstaną ? 

 Zadania dla Ciebie: 

 przeczytaj podane niżej informacje 

 zastanów się czy występują u Ciebie ? 

 jeśli tak to w jakich okolicznościach ? 

 co Ci przynosi ulgę ? 

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


     Każdego z nas następnego dnia po intensywnym wysiłku fizycznym bolały mięśnie. Pojawiały 

się po biegu, dłuższej jeździe na rowerze, intensywnym treningu, długim spacerze na wycieczce, 

czy ciężkiej pracy fizycznej wykonanej w domu. 

  Zwykle nie są mile widziane. Po prostu – sprawiają Ci one trochę problemu, bólu i grymasu na 

twarzy. Dlaczego zakwasy przychodzą właśnie do Ciebie i jak pozbyć się nieproszonego gościa z 

Twojego organizmu. Mam nadzieję, że wyjaśnię to w sposób zrozumiały. 

   Zakwasy pojawiają się, tak jak wspomniałem we wstępie, po jakiejś aktywności fizycznej. 

Zwykle występują po dłuższej przerwie ( na przykład spowodowanej kwarantanna domową lub 

wakacjami), po nowym sporcie/ aktywności. Stan ten nazywa się zespołem opóźnionego bólu 

mięśniowego. 

   Występuje zwykle od 24 do 72 godzin po wysiłku, jednak powszechnie panująca  teoria, że 

wywołuje go kwas mlekowy jest błędna. Już 1-2 godziny po treningu kwas mlekowy zostaje 

wydalony z mięśni. Najczęściej transportowany jest z krwią do wątroby, gdzie zużywany jest do 

różnych procesów. Nie może więc wywoływać bólu, który pojawia się wiele godzin później. 

  Przyczyną zakwasów są powstałe po wysiłku fizycznym mikro urazy włókien mięśniowych. 

Zrywane są połączenia między aktyną i miozyną (kurczliwymi białkami w mięśniu).Uszkodzona 

zostaje także błona otaczająca włókna mięśniowe. To te urazy objawiają się w postaci bólu 

zwanego potocznie zakwasami.  

      Czy zakwasy są szkodliwe? 

     Na pewno nie są przyjemne. Natomiast według niektórych teorii są nawet pożądane. 

Mikrouszkodzenia są dla organizmu impulsem do regeneracji, a odbudowany mięsień staje się 

silniejszy i wytrzymalszy. To dlatego osoby regularnie trenujące, z dobrze wyćwiczonymi 

mięśniami, po pewnym czasie nie mają już zakwasów lub muszą wykonać pracę o wiele większą 

niż wcześniej, żeby je odczuć.  

     Jak im zapobiegać ? 

   By zapobiec zakwasom najlepiej po prostu dostosować dany wysiłek do swoich możliwości. 

Czyli…nie wszystko naraz ? Stopniowo zwiększaj swoją wytrzymałość, siłę i inne cechy 

motoryczne. Dzięki temu również zakwasy będą mniejsze. Poza tym jeśli masz długą przerwę od 

aktywności fizycznej, to normalne będzie, że jeśli poruszasz się intensywniej, to jakoś to musisz 

odczuć. Będą to właśnie zakwasy.Jak je łagodzić? 

Przede wszystkim odpocznij, jeśli jednak zakwasy nie sprawiają Ci problemu, nie są duże i 

funkcjonujesz całkiem nieźle, to dłuższa rezygnacja z ćwiczeń fizycznych też nie będzie 



najlepszym rozwiązaniem. Nawadniaj się, uzupełniaj płyny. Zrób lekkie rozciąganie (stretching) i 

masaż mięśni. Idealnym rozwiązaniem dla obolałych mięśni jest również gorąca kąpiel.  

A teraz odpowiedz na kilka pytań. 

1.Czym są spowodowane zakwasy?  

2.Dlaczego mięśnie bolą? 

3. Co robić by się nie pojawiały? 

4, Jak je łagodzić? 

 

TEMAT 3: Doskonaleni startu niskiego 

            Cele: 

 zna komendy startera do startu niskiego  

 umie omówić technikę startu niskiego 

 potrafi wymienić konkurencje 

sprinterskie 

            Zadania dla ucznia:   

 stosuję technikę biegu po prostej, 

 zna komendy startera 

            Wykonaj rozgrzewkę zaprezentowaną na filmie: 

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

Na dzisiejszej lekcji nauczycie się jak należy startować w biegach krótkich- sprinterskich. 

Zachęcam, aby przeprowadzić lekcję na świeżym powietrzu: w parku, w lesie, na podwórku, 

korzystając z ładnej pogody. 

Start niski – historia 

Bieg na dystansie krótkim wchodził w skład tzw. pentatlonu, czyli 5-boju w Starożytnej Grecji. 

Długość takiego biegu wynosiła jeden stadion, czyli dokładniej, było to ok. 200 metrów. W roku 

1887 Charles Sherrill przeszedł do historii i jako pierwszy wystartował z pozycji niskiej. Około 

1928 – 1929 roku wprowadzono bloki startowe 

Start niski – technika 

Start niski wykonuje się z bloków startowych. 

Komendy 

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


Komendy są następujące: „na miejsca”, „gotów” i strzał z pistoletu. 

Pozycja „na miejsca”: 

- nogi oparte o ścianki bloków, 

- przyklęk na kolanie nogi zakrocznej, 

- ręce oparte na szerokości barków przed linią startową, 

Na komendę „gotów”: 

- biodra uniesione do wysokości barków, 

- ciało w bezruchu, 

Na strzał (sygnał startu): 

 silne odepchnięcie nóg od bloków, 

  przeniesienie jak najszybszym i najkrótszym ruchem nogi zakrocznej do przodu, 

 w kolejnych krokach zwanych „odbijającymi”, stopniowe doprowadzenie tułowia do 

pozycji pionowej. 

3. Obejrzyj film- „ Start z bloku” i przećwicz start niski; 

 

-https://www.youtube.com/watch?v=n37FHJjb8DE 

 

Nauka techniki startu niskiego.  

Przygotuj dwa kamienie, deski itp. , które posłużą jako bloki startowe. 

Ustaw kamienie tak, aby jeden był wyżej od drugiego, około 1 m w linii pionowej i poziomej. 

Narysuj sobie linie STARTU. 

Pamiętaj , że przy starcie niskim musi być 5 punktów podparcia. 

Stopa prawej nogi jest na dalszym kamieniu, 

 

Warto przyswoić podstawowe pojęcia: 

- bieg sprinterski - bieg krótki na dystansach 60m, 100m, 200m i 400metrów, w którym zawodnicy 

starują z bloków startowych i każdy z nich biegnie po swoim torze. 

- przyspieszenie sprinterskie – szybki bieg ze stopniowym zwiększaniem prędkości, aż do 

uzyskania maksymalnych możliwości biegowych, 

https://www.youtube.com/watch?v=n37FHJjb8DE


- falstart - rozpoczęcie biegu przed sygnałem startowym; wg przepisów, po falstarcie, zawodnik 

zostaje zdyskwalifikowany i wykluczony z dalszej rywalizacji. 

Pytania do tematu: 

1. Jakie są komendy w trakcie startu niskiego? 

2. Kiedy i kto go pierwszy raz zastosował? 

3. Które biegi rozpoczynają się startem niskim? 

 

Temat 4 : Aktywność fizyczna w terenie 

Cele : 

 aktywność na świeżym powietrzu,  

 dotlenienie własnego organizmu, 

  poprawienie kondycji fizycznej 

 zwiększenie naszej odporności 

 Zadania dla ucznia:  

 wybiera rodzaj aktywności 

 dostosowuje stopień wysiłku do własnych możliwości 

 znajduje czas na ruch w swoim rozkładzie dnia 

       

Wybór aktywności jest kwestią indywidualną i zależy przede wszystkim od stanu zdrowia oraz 

sprawności. Dla niektórych przebiegnięcie 10 kilometrów nie stanowi problemu, 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 po prostu wybierać taką aktywność, która 

nie powoduje bólu,  zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych lub w przypadku świeżych 

urazów. Ja dzisiaj zachęcam was do biegania. 

Ludzie są stworzeni do biegania. Wielu ekspertów uważa, że ludzkie ciała w drodze ewolucji 

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 robiłeś przez jakiś czas lub jeśli nigdy wcześniej nie 

biegałeś, 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. 

 

Pytania do tematu: 

1. Zastanów się którą aktywność w terenie najczęściej stosujesz. 

2. Czy wysiłek na świeżym powietrzu sprawia Ci przyjemność? 

3. Jak bieganie wpływa na organizm człowieka? 

 

 

 



 


