
  Temat 1: Nauka umiejętności technicznych bramkarza 
piłki ręcznej.

Cele lekcji:
•   poznasz ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową bramkarza
•   poznasz zasady poruszania się bramkarza w bramce
•   dowiesz się ilu bramkarzy reprezentacji Polski potrafisz wymienić 

Zadania dla ucznia:
•      Wykonaj rozgrzewkę przed ćwiczeniami właściwymi.
•       Oglądaj filmy i staraj się wykonać podobne ruchy bramkarza.
•       Wykonaj ćwiczenia bramkarskie.
•       Zawsze pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa.

Bramkarz  odgrywa ważną rolę w każdej  drużynie piłki  ręcznej.  Bardzo często jego
skuteczność  interwencji  ma  wpływ  na  końcowy  wynik  meczu.  Oprócz  funkcji
defensywnych pełni także funkcje ofensywne – wyprowadza ataki szybkie i pozycyjne,
może również czasami zdobywać bramki. Zawodnik grający na pozycji bramkarza musi
posiadać odpowiednie cechy charakteru: odpowiedzialność, odwagę, koncentrację na
zadaniach, mentalność zwycięzcy i wiarę w sukces.
1. Zmień strój na sportowy, przygotuj miejsce do ćwiczeń 2m x 2m, zachowaj    
 bezpieczeństwo
2.Wykonaj rozgrzewkę:

• Oglądaj film i ćwicz:

https://www.youtube.com/watch?v=0YWAXPjnpL0

  3.Ćwiczenia właściwe:
• Obejrzyj film omawiający postawę i poruszanie się bramkarza piłki ręcznej.
•  Spróbuj wykonać podobne ruchy.

https://www.youtube.com/watch?v=ZuCi2b9RNE8  Obejrzyj  film  i    wykonaj  ćwiczenia
bramkarskie

https://www.youtube.com/watch?v=0yn31SBr--Y

  4.Doskonalenie umiejętności technicznych bramkarza piłki ręcznej - ćwiczenia
https://www.youtube.com/watch?v=vPOoPKfukVk
Obejrzyj film z reprezentantami Polski w piłce ręcznej Piotrem Wyszomirskim 
 i Sławomirem Szmalem

 https://www.youtube.com/watch?v=q97ejyf-HXU

   https://www.youtube.com/watch?v=s2zU4LPi7BI
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     Temat 2: Przepisy gry w siatkówkę plażową.
    Cele lekcji : poznasz przepisy gry w siatkówkę plażową
                      możesz pełnić rolę sędziego

    Boisko do siatkówki plażowej ma wymiary 16x8 metrów, podzielone równo na dwie  
 połowy. Boisko wyznaczają linię o grubości do 8 centymetrów. Wysokość siatki dla  
 mężczyzn wynosi: 2,43 m, a dla kobiet 2,24 m. Teren na którym grają zawodnicy, musi   
 być jak najbardziej oczyszczony i płaski, a piasek najlepiej drobnoziarnisty. Siatka ma 
 długość 8,5 metra. 
    Piłka do gry w siatkówkę plażową różni się od zwykłej piłki do siatkówki, jest lżejsza, 
dlatego często może powodować dyskomfort w czasie gry, może być zwiewana lub jej  
tor lotu może być zmienny.

    Drużyna składa się z tylko dwóch zawodników, bez trenera. Tylko kapitan może   
rozmawiać z sędzią, prosić o czas. 

     Siatkówka plażowa – zasady
  Siatkówka plażowa to gra zespołowa. Jest odmianą zwykłej gry w piłkę   
siatkową, z tą zmianą, że gra się w nią na piasku, co stanowi dodatkowe 
utrudnienie, choć dla innych ułatwienie. 

  Zasady gry nie są trudne, gra się do 2 wygranych setów do 21 punktów, 
drużyna wygrana powinna posiadać co najmniej 2 punkty przewagi. W razie 
wyniku 1:1 w setach, rozpoczyna się jeszcze jedna runda, do osiągnięcia 
15 punktów. W siatkówce plażowej piłka może być odbijana dowolną częścią 
ciała. Cała drużyna ma na celu przerzucenie piłki na drugą stronę siatki,
by ta spadła na pole przeciwnika, ale należy też bronić własnego pola 
gry. Po każdym zdobytym punkcie, drużyna wygrana zagrywa, ma na to 5 
sekund.

  W czasie gry każda drużyna może odbić piłkę tylko trzy razy, przy czym 
trzecie odbicie musi kończyć się przerzuceniem piłki na pole przeciwnika.
Nie można odbić piłki dwa razy i więcej przez jedną osobę. Po zdobyciu 
siedmiu punktów w secie, następuje zmiana stron boiska. 

  Drużyny mogą zdecydować się na jedną przerwę podczas każdego seta. 
Wszyscy zawodnicy mogą dowolnie zmieniać pozycje na swojej stronie 
boiska. Jednak gdy zawodnik dotknie siatki palcami, drużyna przeciwna 
zdobywa punkt. Zabrania się przetrzymywania piłki i kiwnięcia piłki.



 Temat 3:  Relaksacja – jak odreagować stres?
Cele lekcji:
    - wiesz  co to jest relaksacja?
    -  poznasz ćwiczenia relaksujące
     - znasz zestaw ćwiczeń relaksujących
    -    potrafisz dostosować oddech do wykonywanych ćwiczeń
Zadania dla ucznia:
    -  Przeczytaj o relaksacji.
    -  Wykonaj rozgrzewkę.
    -  Wykonaj poprawnie 12 ćwiczeń relaksujących – 4x.
  Relaksacja jest rozluźnieniem wewnętrznego napięcia w wyniku którego zmniejszają
się nasze negatywne emocje, takie jak lęk, złość, gniew czy zawiść. 
  Możemy powiedzieć, że w wyniku rozluźnienia, emocje transformują się w życzliwość,
radość i spokój. Relaksacja to wszelkie metody i sposoby uzyskiwania stanu fizycznego
i psychicznego odprężenia, czyli tzw. stanu relaksu. 
 Treningi i ćwiczenia relaksacyjne, służą wypracowaniu nawyków wprowadzania się w
ten  stan.  W  potocznym  rozumieniu,  relaks  jest  określany  jako  rozluźnienie,
odprężenie.

Uwaga: zmień strój na sportowy, przygotuj miejsce do ćwiczeń 2m x 2m, zachowuj 
               bezpieczeństwo.

Rozgrzewka:
 skłony głowy w przód i w tył 6x
 krążenia barkami do przodu i do tyłu po 5x
 krążenia biodrami w prawo i w lewo po 5x
 krążenia piętami prawą i lewą po 5x

Ćwiczenia właściwe:
 12 ćwiczeń wykonaj i powtórz 4 razy
 włącz film i ćwicz

                       

https://www.youtube.com/watch?v=JXj7d3EhksQ

https://www.youtube.com/watch?v=JXj7d3EhksQ


Temat 4 : Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.

Cele lekcji:
         - poznasz zasady bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku
          -będziesz wiedzał jak się zachować nad morzem, w górach, 
           w lesie i na rowerze

   Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy z nas ma swój sposób i pomysł  
na spędzenie wolnego czasu. Ważne jednak, by w każdym miejscu pamiętać o bezpieczeństwie i 
zachowaniu odpowiedniej ostrożności.  
   Nad morzem kąpmy się tylko w miejscach dozwolonych i pod opieką dorosłych. Jeśli miejsca 
strzeże ratownik – zawsze stosujmy się do jego poleceń. 
  Miejsce na kąpiel musi być bezpieczne. Dlatego nie wolno się kąpać przy śluzach, mostach, 
budowlach wodnych, portach, zaporach, a także w brudnej wodzie i tam, gdzie są silne wiry i prądy.
Skoki do wody wydają się świetną rozrywką, ale przy odrobinie pecha mogą skończyć się trwałym 
kalectwem.  Wybierając się na kajaki, łódki czy rowery wodne, zawsze zakładajmy kapok.    
   Pamiętajmy też, aby nie pływać wieczorem i po zmroku. To niebezpieczne i łatwo zgubić się 
 na wodzie. 
   W górach jednym z największych zagrożeń  jest zmieniająca się w szybkim tempie pogoda. 
Przed każdą górską wycieczką dowiedzmy się, jakie są przewidywane warunki atmosferyczne! 
Zawsze pamiętajmy o naładowanej komórce z numerem GOPR – 601 100 300. Najlepiej 
wyruszajmy już wczesnym rankiem.  Zaplanujmy trasę, uwzględniając swoje umiejętności, pogodę 
oraz godzinę zachodu słońca.  Przed wyjściem w góry poinformujmy kogoś, gdzie się wybieramy, 
jakim szlakiem i o jakiej porze planujemy wrócić. 
    W lesie 
   Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt! Chodzimy po wyznaczonych szlakach. Stosujmy preparaty 
przeciw komarom, kleszczom. Nie rozpalajmy ognisk w lesie i jego pobliżu. Jeśli zauważymy pożar
– dzwońmy po straż pożarną. 

   Na  rowerze 

   Starajmy się nie podróżować solo. Zawsze jeździjmy w kasku. Miejmy przy sobie apteczkę.  
Sygnalizujmy ręką kierunek, w którym chcemy jechać.  Zwalniajmy na krętych drogach.  
Słuchajmy i obserwujmy, czy nie zbliża się do nas inny pojazd.

     Serdecznie pozdrawiam i ycz  bezpiecznych i radosnych wakacji Krystyna Kolkż ę


