
         Temat 1 : Przypomnienie techniki rzutu do kosza

            Cele lekcji : znam technikę poprawnego rzutu do kosza.
                                   umiem wykorzystać w czasie gry. 

           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 film na You Tube przypominający technikę rzutu do kosza.
                          https://www.youtube.com/watch?v=p0dT-GXCPH8

                        Wykonaj w miarę możliwości ćwiczenia, obejrzyj film
                           https://www.youtube.com/watch?v=neh0bUCOOrU

3. Zwróć uwagę na poprawność wykonania ćwiczeń i na 
bezpieczeństwo

Temat 2:  Podstawowe przepisy gry w piłkę koszykową.
             Cele lekcji:
- poznasz wybrane przepisy gry w piłkę koszykową
- potrafisz  je stosować w trakcie gry
- możesz pełnić rolę sędziego
              Zadanie dla Ciebie:
                           - przypomnij sobie (poznaj) przepisy gry
                           - zastanów się, które błędy najczęściej popełniasz
                           - odpowiedz na pytania znajdujące się na dole strony
1.Wymiary boiska 28 metrów długości i 15 metrów szerokości.
2.Obręcz kosza zawieszona jest na wysokości 3,05 m nad podłożem.
3.Drużyna składa się z 10 (12) zawodników.

https://www.youtube.com/watch?v=p0dT-GXCPH8
https://www.youtube.com/watch?v=neh0bUCOOrU


4.Na boisku może jednorazowo grać tylko 5 zawodników jednej drużyny.
5.Mecz trwa 4 kwarty po 10 minut każda.
6.Drużyna ma 8 sekund, aby wprowadzić piłkę na połowę przeciwnika.
7.Drużyna ma 24 sekundy na oddanie rzutu na kosz przeciwnika.
8.Kosz za 1 punkt zdobywa się z rzutu wolnego.
9.Kosza za 2 punkty zdobywa się ze strefy podkoszowej ( w obrębie pola 
wyznaczonego linią w odległości 6,75 m).
10.Kosz za 3 punkty zdobywa się z poza strefy oznaczonej linią w odległości 
powyżej 6,75m.
11.Kozłowanie piłki oburącz jest błędem.
12.Chwytając piłkę po kozłowaniu nie można ponownie kozłować.
13.Nie można biegać z piłką koszykową – błąd kroków.
14.Przejście zawodnika ponownie na własną połowę, podanie piłki do zawodnika tej 
samej drużyny na własną połowę jest błędem ( błąd połowy) zawodnik drużyny 
przeciwnej wprowadza piłkę do gry zza linii bocznej w połowie boiska. 
16Faule dzielą się na: ofensywne (popełniane przez zawodnika atakującego) oraz 
defensywne (popełniane przez zawodnika broniącego). 
17.Zawodnik, który otrzyma 5 przewinień musi zejść z boiska.
18.Piłkę autową wprowadza się do gry zza linii bocznej lub zza linii końcowej. 
19. W strefie podkoszowej( tzw. trumnie) zawodnik  może przebywać
bez piłki tylko  przez 3 sekundy. 
20. Linia rzutów wolnych znajduje się 4 metry od obręczy.

Pytania do tematu
     1. Ilu zawodników jednej drużyny może przebywać jednocześnie na boisku?
     2. Jakie są wymiary boiska do koszykówki?
     3. Za ile punktów jest rzut wolny?
     4. Ile s ma zawodnik na wprowadzenie piłki zza linii bocznej, końcowej?
     5. Po ilu przewinieniach zawodnik musi zejść z boiska?
     6. Na czym polega błąd połowy boiska?
     7. Ile sekund ma drużyna będąca w posiadaniu piłki na przejście z pola 

obrony do pola  ataku?

                Temat 3 : Nauka tańca hip-hop
          Cele lekcji : - poznam kroki taneczne
                     - rozwinę słuch i pamięć muzyczną
                     - polepszę koordynację ruchową
                     - zwrócę uwagę na prawidłową postawę ciała



Zadania dla uczniów :
Obejrzyj film, wykonaj rozgrzewkę (zawiera ją film ), naucz się kroków 
tanecznych. Zwróć uwagę na bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

        https://www.youtube.com/watch?v=h0JyKkTbWaQ
 
Temat 4 : Edukacja zdrowotna - dług tlenowy w lekkiej atletyce.
                                   Cele lekcji:

 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:

1. Poznaj jak działa dług tlenowy.
2. Zwróć uwagę w jakich sytuacjach będziesz miał z nim do 

czynienia na lekcji w-f.
3. Jak sobie z nim poradzisz ?
4. Odpowiedz na pytania znajdujące się na dole strony.
5. 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 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 wspominałam 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?

                    Pozdrawiam Krystyna Kolk

https://www.youtube.com/watch?v=h0JyKkTbWaQ

