
              Zadania dla uczniów z wychowania fizycznego od 21 do 28. 05.
Temat 1 : Edukacja zdrowotna - zakwaszenie mięśni.
             Dowiesz się:
             - 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 ?
     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 uczynić je mniej intensywnymi?



Temat 2: Doskonalenie odbić sposobem oburącz górnym i dolnym w    
                piłce siatkowej.

                                           Cel lekcji:
                                                           - przypominam sobie odbicia w postawie wysokiej i niskiej.
                                                           - doskonalę odbicia sam lub ze współćwiczącym
                                                           - poprawiam technikę odbić
                                                           - zastosuje doskonalone elementy podczas gry.
                                         Zadania dla ucznia:
                                                           - zachęcisz do współpracy kogoś z najbliższej rodziny
                                                           - wykonasz rozgrzewkę
                                                           - nauczysz się odbijać piłkę tak żeby mieć nad nią kontrolę.
                                                           - zwrócisz uwagę na właściwą pozycję i prawidłowy układ   
                                                             rąk w trakcie odbić
                                                           - zachowasz zasady bezpieczeństwa w trakcie ćwiczeń
                                                           - będziesz pamiętał o prawidłowej pracy nóg
                                                           - obejrzysz  filmy aby przypomnieć sobie na co zwrócić       
                                                              uwagę w trakcie ćwiczeń.

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

Będę zwracał uwagę czy potrafisz:
                                                            -  prawidłowo odbijać piłkę sposobem górnym i dolnym.
                                                            -  czy właściwie układasz ręce, zachowujesz odpowiednią    
                                                                pozycje niską i wysoką
                                                            - prawidłowo odbijać piłkę w parze przez co najmniej 2
                                                               minuty.
                                                            - zastosować odbicia w grze szkolnej.

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


             Temat 3 : 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.
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 płowy) 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 sekund 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 4: Doskonalenie kozłowania w piłce koszykowej.
            
                        Cele lekcji:
                          -  doskonalisz kozłowanie prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku
                      - doskonalisz  kozłowanie w postawie wysokiej i niskiej
                      - wykorzystujesz  poznane elementy podczas gry
                      - doskonalisz  poszczególne cechy motoryczne
                    Zadania dla ucznia: 
                     -  o ile to możliwe znajdujesz  miejsce do ćwiczeń
                     - rozgrzewasz organizm
                     - wykonujesz bieg z krążeniem ramion w przód w tył, bieg tyłem            
                     - stosujesz krok odstawno dostawny, skrzyżny
                     - podskoki naprzemianstronne
                     - w staniu skłony, skrętoskłony, 
                     - doskonalisz zwinność, skoczność, orientację przestrzenną 
                       i koordynację ruchową
                     - wzmacniasz siłę mięśni obręczy barko
                    Przykłady ćwiczeń z piłką:
                     - kozłowanie w miejscu do przysiadu,siadu ze zmianą ręki
                     - kozłowanie z obrotem w prawo, lewo, dookoła własnej osi
                     - kozłowanie z przekładaniem piłki pod nogami
                     - kozłowanie w prawo i lewo ze zmianą ręki
                     - kozłowanie prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku
                     - kończenie kozłowania rzutem do kosza o ile jest taka możliwość
                     - możesz zapoznać się z filmem:
https://www.youtube.com/watch?v=Qy1lb6FPAog

Zwróć  uwagę:
1.Czy potrafisz kozłować piłkę prawą i lewą ręką bez patrzenia w dół ?
2.Czy potrafisz kozłować piłkę w postawie wysokiej i niskiej ?
3.Czy będziesz umiał zastosować poznane elementy w praktyce ?

                                                   Pozdrawiam – M.Kolk

https://www.youtube.com/watch?v=Qy1lb6FPAog

