
 

                                     DRODZY UCZNIOWIE 

Przygotowałam wam nowe materiały na następny tydzień 25 -29.05.2020 

Każdy temat proszę realizować w dniach w których według planu realizowaliśmy lekcje w-f 

(4godz w tygodniu). Zachęcam was też do korzystania z rekreacji na świeżym powietrzu. 

Zmieniły się zalecenia w czasie pandemii i pogoda, które pozwalają na większą aktywność 

na dworze. W przypadku jakichkolwiek pytań, jestem dostępna na mojej stronie e-mail. 

Pamiętajcie o bezpieczeństwie w trakcie wykonywania ćwiczeń.  

1. Temat: PK.  Doskonalenie rzutu do kosza 

Cele: 

A.  Znasz ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową 

B.   Umiesz wykonać ćwiczenia poprawiające technikę rzutu 

C.   Znasz główne zasady gry w koszykówkę 

Nacobezu  (co uczeń będzie potrafił po lekcji) : 

1. Potrafię prawidłowo ułożyć dłonie na piłce - do rzutu 

2. Potrafię wykonać rzut jednorącz 

3. Wiem ile punktów zdobędę po celnym rzucie do kosza 

 C.A    Wykonaj rozgrzewkę poprawiającą koordynację i siłę 

Uwaga: zmień strój na sportowy, przygotuj miejsce do ćwiczeń ( 4 m2 ) 

https://www.youtube.com/watch?v=tnYWPld54GE 

C.B     Wykonaj ćwiczenia doskonalące technikę rzutu 

Uwaga: przygotuj do ćwiczeń piłkę do siatkówki lub lekką piłkę gumową albo rolkę papieru 

toaletowego, kartkę papieru A4 i taśmę klejącą, trzy butelki z wodą, krzesło 

Ad.1 Prawidłowe ułożenie dłoni na piłce 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tnYWPld54GE


Oglądaj film i ćwicz 

https://www.youtube.com/watch?v=7RQc5g3cXIY 

 

C.C   Główne zasady gry w koszykówkę  

- grają dwa zespoły 5-cio osobowe + 7-mioro rezerwowych 

- piłkę można kozłować , podawać i rzucać 

- nie można robić kroków bez kozłowania- wyjątek dwutakt ( rzut z biegu) 

- po zakończeniu kozłowania, piłkę należy podać lub rzucić do kosza 

- celne rzuty do kosza mają wartość: 

   1 punkt – rzut osobisty z linii rzutów wolnych 

   2 punkty – rzut ze strefy pod koszem 

   3 punkty – rzut zza linii rzutów za 3 punkty 

- mecz trwa 4 kwarty x 10 min 

 

 

2.  Temat:   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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7RQc5g3cXIY


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

               - ułóż na podłodze drabinkę ze skarpetek w odstępie 30cm 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  

 

3.  Temat:  Poznajemy ćwiczenia kształtujące mięśnie posturalne. 

Ciekawostka: Mięśnie posturalne biorą udział w utrzymywaniu prawidłowej, pionowej 

postawy ciała człowieka. Ogólnie mówiąc, zalicza się do nich mięśnie pleców, barków  

i tłoczni brzusznej. (mięśnie brzucha). Wzmacnianie i rozciąganie mięśni posturalnych jest 

niezwykle ważne, ponieważ utrzymanie dobrej kondycji i sprawności tych mięśni umożliwia 

zachowanie zdrowia oraz wpływa na jakość życia. Dzięki temu łatwiejsze staje się 

przemieszczanie i wykonywanie różnego rodzaju czynności. Ćwiczenia mięśni posturalnych 

zapobiegają także schorzeniom kręgosłupa i dużych stawów.  

Dbanie o ich dobry stan jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy większość osób 

prowadzi siedzący i niezbyt aktywny tryb życia. 

Cele: 

A. Poznamy, które mięśnie zaliczają się do mięśni posturalnych 

B. Poznamy ćwiczenia wzmacniające i rozciągające na każdy mięsień posturalny 

C. Poznamy pozycje wyjściowe i czas wykonywanych ćwiczeń 

Nacobezu  ( co uczeń będzie potrafił po lekcji ) 

1. Potrafi wymienić mięśnie posturalne 

2. Zna ćwiczenia wzmacniające i rozciągające na każdy mięsień 

3. Zna swoje możliwości przy wykonywaniu ćwiczeń ( czas i ilość powtórzeń )  

 

Uwaga: zmień strój na sportowy, przygotuj miejsce do ćwiczeń np. mata do ćwiczeń lub kocyk  

Proszę wykonać krótką rozgrzewkę, aby przygotować własny organizm do wysiłku:  

Ćwiczenie do wyboru - 1 z 3 

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


• Bieg w miejscu około 5 min, na koniec dodajemy krążenie ramion 
• Pajacyki  20 powtórzeń x 3 
• Przysiad podparty wyskok w górę 20 powtórzeń x 3 

 

Część główna lekcji: Ćwiczenia kształtujące mięśnie posturalne: 

Mięsień prostownik grzbietu 

 

Ćwiczenia wzmacniające 

 1. Pozycja wyjściowa: klęk podparty. Naprzemienne unoszenie jednej, wyprostowanej 

kończyny górnej (ręki) i przeciwnie znajdującej się kończyny dolnej (nogi)Utrzymanie 

pozycji 10 sekund. (prawa ręka- lewa noga i zmieniamy na lewą rękę- prawą nogę) 

.Powtórz ćwiczenie na obie strony 10 razy.  

Ćwiczenia rozciągające 

Po serii ćwiczeń wzmacniających, warto krótko rozciągnąć ćwiczony mięsień, między innymi 

po to, aby zapobiec powstawaniu tzw. zakwasów, czyli zbieraniu się kwasu mlekowego w 

mięśniach.  

• Pozycja wyprostowana, kończyny dolne lekko rozstawione. Skłon do przodu i próba 

dotknięcia dłońmi do podłogi jak możecie to łokciami (wydłużamy czas do mocnego 

rozluźnienia się) 

Mięsień prosty brzucha 

 



Ćwiczenia wzmacniające 

1. Wszechstronnym ćwiczeniem wzmacniającym mięśnie posturalne (w tym mięsień 

prosty brzucha) jest tzw. deska (z ang. plank):  
a.   W celu jej wykonania należy unieść proste ciało na palcach stóp  

      i przedramionach – wytrzymaj 20s 

b. W celu jej wykonania należy unieść proste ciało na palcach stóp  

i wyprostowanych ramionach i całych dłoniach – wytrzymaj 20s 

Ćwiczenia rozciągające 

• Leżenie przodem (na brzuchu), uniesienie prostych kończynach górnych i dolnych w 

górę  5 x 

Mięsień pośladkowy wielki 

 

 

Ćwiczenia wzmacniające 

1. Leżenie tyłem ( na plecach), kończyny dolne (nogi) zgięte w stawach kolanowych do 

90 stopni, ręce ułożone wzdłuż ciała, unosimy biodra w górę i utrzymujemy w tej 

pozycji 10 s.  Powtórz ćwiczenie 3x (x2) 

Ćwiczenie rozciągające 

• Leżenie tyłem (na plecach) , jedna kończyna dolna (noga) zgięta w stawie kolanowym 

i oparta stopą o podłoże. Drugą kończynę (również zgiętą) założyć na pierwszą tak, aby 

kostka boczna dotykała obszaru przed stawem kolanowym. Wykonać uniesienie nogi 

opartej o podłoże rozciągając pośladek kończyny dolnej (nogi) założonej. Zmień nogi. 

Mięsień czworogłowy uda 

https://fizjoterapeuty.pl/fizjoterapia/anatomia/staw-kolanowy-anatomia-kolana.html


 

 

Ćwiczenia wzmacniające 

 1. Stań w pozycji wyprostowanej w lekkim rozkroku, kończyny górne (ramiona) zgięte 

w stawach łokciowych i wykonaj przysiad. Powtórz 15 razy. Odpocznij. Powtórz 

ćwiczenie 15x (x2) 

Ćwiczenia rozciągające 

• Pozycja wyprostowana, zgięcie jednej kończyny dolnej w kolanie i próba dotknięcia 

piętą do pośladka. 

Mięsień trójgłowy łydki 

Ćwiczenia wzmacniające 

1. Wspinanie się na palce i opuszczanie stóp w wyprostowanej pozycji stojącej 15x(x2) 

Ćwiczenia rozciągające 

• Siad prosty rozkroczny, naprzemienne skłony do prostych kończyn dolnych. Należy 

zwrócić uwagę, aby stopa była zgięta grzbietowo, a palce kierowały się do góry 3x(x2) 

Pamiętaj, każde ćwiczenie wykonuj powoli i dokładnie. Powodzenia 

 

4.   Temat : Letnie Igrzyska Olimpijskie. 

Dzisiejsza lekcja poświęcona będzie sportowej historii. Obecny rok miał być rokiem 

olimpijskim, to znaczy że miały odbyć się XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio 

(Japonia). Z powodu pandemii COVID-19 prezydent Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego https://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_BachThomas Bach oraz premier 

Japonii Shinzō Abe postanowili przełożyć igrzyska na później niż rok 2020, ale nie później 

niż lato 2021, zaś stara nazwa igrzysk została zachowana. 30 marca 2020 Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski poinformował, XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie – multidyscyplinarne 

zawody sportowe, odbędą się w stolicy Japonii – Tokio w dniach 23 lipca–8 sierpnia 2021. 

Tokio było już gospodarzem letnich igrzysk w 1964 roku. 

https://fizjoterapeuty.pl/fizjoterapia/anatomia/stopa-stawy-wiezadla-i-miesnie.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_COVID-19
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Komitet_Olimpijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Komitet_Olimpijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Komitet_Olimpijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Shinz%C5%8D_Abe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1964


 

Zachęcam do zapoznania się z informacją na temat IO pod linkiem 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_2020 

macie tam podane harmonogramy zawodów, stadiony na których odbędzie się rywalizacja, podane 

są również wszystkie dyscypliny sportowe, które występują na olimpiadzie. 

Cele: 

A. Poznamy w jakich cyklach odbywają się IO 

B. Poznamy symbole olimpijskie 

Nacobezu  ( co uczeń wie po lekcji) 

1. Zna cykliczność rozgrywania IO 

2. Wie ile kół jest na fladze olimpijskiej 

3. Zna kolory kół olimpijskich i umie przypisać do nich kontynent 

4. Umie wymienić minimum 20 dyscyplin indywidualnych i zespołowych z 37 

 

Igrzyska Olimpijskie to międzynarodowe zawody sportowe organizowane przez 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Odbywają się co 4 lata, tj. w pierwszym roku danej 

olimpiady (liczonych od 1896 roku). Należą do największych i najbardziej popularnych 

zawodów sportowych na świecie. 

                   Igrzyska Olimpijskie dzielą się na: 

 

• Igrzyska letnie (występują tu dyscypliny sportowe indywidualne i drużynowe, 

zespołowe) 
• Igrzyska zimowe (występują tu dyscypliny sportowe indywidualne i drużynowe, 

zespołowe zimowe) 
 

• Igrzyska paraolimpijskie – drugie pod względem wielkości zawody sportowe w 

wielu dyscyplinach dla zawodników z niepełnosprawnościami fizycznymi 
i niepełnosprawnościami intelektualnymi. W tym także niepełnosprawnych z 

problemami mobilności, po amputacjach kończyn, z utratą wzroku i porażeniem 

mózgowym. 

 

Zwycięstwo na Igrzyskach Olimpijskich uznawane jest przez sportowców większości 

dyscyplin, za najbardziej prestiżowe osiągnięcie. 

Same igrzyska, choć kojarzą się z młodością, z racji wielu dyscyplin obejmują różne 

podejścia do sportu, szeroki jest również przekrój wieku uczestników. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_2020
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Komitet_Olimpijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Komitet_Olimpijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpiada_(czas)


Historia Igrzysk Olimpijskich 

Zachęcam do przeczytania https://www.przegladsportowy.pl/ps-historia/igrzyska-olimpijskie-

historia-jak-powstaly-igrzyska- olimpijskie/fyfym2m 

 

Symbole olimpijskie i ich znaczenie 

 

Symbole olimpijskie: to ikony, flagi i symbole używane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski 

do podnoszenia rangi Igrzysk Olimpijskich. Niektóre - takie jak płomień, fanfara i motyw - są częściej 

używane podczas zawodów olimpijskich,  takie jak flagi, można zobaczyć przez lata. 

1. Flaga olimpijska jej kolory -https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_olimpijska 

Koła olimpijskie - na fladze olimpijskiej symbolizują różnorodność i jedność ludzi. Poszczególne 

kolory reprezentują kontynenty. Niebieski – Europę, czarny – Afrykę, żółty – Azję, czerwony – 

Amerykę i zielony – Australię. 

2. Znicz olimpijski –https://pl.wikipedia.org/wiki/Znicz_olimpijski 

3. Hymn olimpijski - https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_olimpijski 

4. Maskotką igrzysk olimpijskich - 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maskotka_igrzysk_olimpijski

ch 

Czy będziesz umiał(a) odpowiedzieć na kilka pytań? 

- kto doprowadził do wskrzeszenia IO w 1896r? 

- czy znasz, hasło nowożytnych igrzysk? 

- czy wiesz, kto zaprojektował symbol igrzysk? 

- czy wiesz, kto z polski był ostatnim członkiem MKOL? 

- czy wiesz, kto zapala znicz olimpijski? 

 

Dla chętnych: można wykonać pracę dodatkową na ocenę ( max 2 strony A4) 

Przeanalizujcie i sami zdecydujcie, który sportowiec zrobił na was wrażenie, może 

współczesny lub z dawnych czasów Olimpijczyk. Zachęcam też do rozmowy z rodzicami/ 

opiekunami może wam kogoś zasugerują. 

Jeżeli macie swój autorytet sportowy, a nigdy nie był olimpijczykiem, również możecie o 

nim napisać. Na prace czekam do 29.05.2020 

Miłego poznawania historii sportu! Powodzenia! 

Pozdrawiam : Alicja Maciągowska 

https://www.przegladsportowy.pl/ps-historia/igrzyska-olimpijskie-historia-jak-powstaly-igrzyska-
https://www.przegladsportowy.pl/ps-historia/igrzyska-olimpijskie-historia-jak-powstaly-igrzyska-
https://www.przegladsportowy.pl/ps-historia/igrzyska-olimpijskie-historia-jak-powstaly-igrzyska-olimpijskie/fyfym2m
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;sxsrf=ALeKk017hyRlz3m8OB1fnKjvVO9A-AbQgQ%3A1589362308480&amp;lei=hL67XtbFHMWOrwTe3aQQ&amp;q=Symbole%20olimpijskie&amp;ved=2ahUKEwjUsf7_w7DpAhXD6aQKHRizDqYQsKwBKAB6BAgAEAE
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;sxsrf=ALeKk017hyRlz3m8OB1fnKjvVO9A-AbQgQ%3A1589362308480&amp;lei=hL67XtbFHMWOrwTe3aQQ&amp;q=Flaga%20olimpijska%20co%20oznaczaj%C4%85%20jej%20kolory&amp;ved=2ahUKEwjUsf7_w7DpAhXD6aQKHRizDqYQsKwBKAF6BAgAEAI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_olimpijska
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;sxsrf=ALeKk017hyRlz3m8OB1fnKjvVO9A-AbQgQ%3A1589362308480&amp;lei=hL67XtbFHMWOrwTe3aQQ&amp;q=Znicz%20olimpijski&amp;ved=2ahUKEwjUsf7_w7DpAhXD6aQKHRizDqYQsKwBKAJ6BAgAEAM
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znicz_olimpijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_olimpijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maskotka_igrzysk_olimpijskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maskotka_igrzysk_olimpijskich


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


