
 Drodzy uczniowie 

 

 Prezentacja zawiera  materiały  do  lekcji  wychowania  fizycznego  w dniach 21 – 28 
maja 2020 roku .  Całość  składa się z 4 tematów   lekcje wychowania fizycznego .  W  dniu,  w  
którym  macie  w planie lekcję wychowania fizycznego należy otworzyć materiały dotyczące 
jednej z lekcji. Ostatnie kilka tygodni ciężko pracowaliście, dzięki czemu jesteście w super 
formie. Na lekcjach wykonujemy ćwiczenia, które są niewykonalne bez odpowiedniego 
poziomu sprawności fizycznej. 
 W przypadku jakichkolwiek  pytań jesteśmy dostępni na  podanych wcześniej adresach 
e-mail. Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas ćwiczeń. 
 
 

1. Nauka umiejętności technicznych bramkarza piłki ręcznej. 

2. Doskonalenie startu niskiego 

3. Czym są choroby cywilizacyjne? 

4. Kształtowanie siły mięśni nóg, ramion i tułowia w domu. 

 
PAMIETAJ O ROZGRZEWCE! 

Przed  ćwiczeniami   technicznymi   wykonaj   rozgrzewkę   ogólną.   Obejrzyj   film i wykonaj 

ćwiczenia: 

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

TEMAT nr 1: Nauka umiejętności technicznych bramkarza piłki ręcznej. 

 Cele: 

A. Znasz ćwiczenia poprawiające koordynacje bramkarza piłki ręcznej. 
 

B. Umiesz wymienić główne zasady poruszania się bramkarza w bramce. 
 

C. Potrafisz wymienić znanych bramkarzy – reprezentantów Polski w piłce ręcznej. 
 
Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji): 

• Bedziesz znał  zasady poruszania się bramkarza po boisku 
• Poprawisz technikę bronienia piłki 

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, koncentrację na zadaniach) i 

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


mentalność zwycięzcy(wiara w sukces, odwaga). 

 

 

 

 Obejrzyj film omawiający postawę i poruszanie się bramkarza piłki ręcznej. Spróbuj 

wykonać podobne ruchy: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuCi2b9RNE8 
 
 

 Obejrzyj kolejny film i wykonaj ćwiczenia bramkarskie: 
 

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

• Doskonalenie umiejętności technicznych bramkarza piłki ręcznej. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vPOoPKfukVk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuCi2b9RNE8
https://www.youtube.com/watch?v=0yn31SBr--Y
https://www.youtube.com/watch?v=vPOoPKfukVk


Obejrzyj filmy 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 

 

TEMAT nr 2: Doskonalenie startu niskiego 

 Cele: 

A. Znasz komendy startera do startu niskiego. 
 

B. Umiesz omówić technikę startu niskiego. 

 
C. Potrafisz wymienić konkurencje sprinterskie 

 
 
Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji): 

 
• stosuję technikę biegu po prostej, 
• znam  komendy  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q97ejyf-HXU
https://www.youtube.com/watch?v=s2zU4LPi7BI


 
 Wykonaj rozgrzewkę zaprezentowaną na 

filmie:https://www.youtube.com/watc?

v=5jL0e5abF8g 

  
1. 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. 

 

 
 

2. Obejrzyj film (Siła biegowa – skipy, wieloskok – pokazuje mistrzyni Polski 

juniorów):     https://www.youtube.com/watch?v=HjvxrZh_6z0 

Wykonaj wybrane skipy w czasie 1 min (w miejscu lub w miarę możliwości w ruchu). 
 
 

Czy wiesz, że start niski należał do starożytnego 
pentatlonu? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watc?v=5jL0e5abF8g
https://www.youtube.com/watc?v=5jL0e5abF8g
https://www.youtube.com/watch?v=HjvxrZh_6z0


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. 

 
Ustawienie bloków 

 
Przyjmuje się, że przednia podpórka bloku startowego powinna być ustawiona w 
odległości około 2 stóp od linii startowej, a podpórka tylna o jedną stopę za nią. 

 
Komendy 

 
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. 

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


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 do 60 m (dla dzieci) i do 400 m (dla zawodników) 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, 

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

zostaje zdyskwalifikowany i wykluczony z dalszej rywalizacji, 
•start niski – rodzaj startu do biegu sprinterskiego stosowany na zawodach lekkoatletycznych;  
•skip(ang. „skipping”) – podstawowe ćwiczenie techniczno-biegowe polegające na 

akcentowaniu wybranego elementu techniki biegu (np. „wysokie podnoszenie kolan”).  

 
 Ciekawostka: 

• najwybitniejszą polską sprinterką jest Irena Szewińska - w latach 1964-1976 zdobyła 6 

medali olimpijskich we wszystkich konkurencjach sprinterskich 

• pierwszym „białym” sprinterem, który uzyskał równe 10,00 s w biegu na 100 m był 

Polak, Marian Woronin 

• najszybszy człowiek świata Usain Bolt pokonał 100 m w czasie 9.58 s 

 
 

Temat nr 3: Czym są choroby cywilizacyjne? 

Cele: 

A. wyjaśni czym jest choroba i choroba cywilizacyjna, 

B. Wymieni pośrednie i bezpośrednie przyczyny chorób XXI wieku, 
C. Wykona działania profilaktyczne eliminujące współczesne choroby 



Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji): 
• Zna zasady chorób cywilizacyjnych XXI wieku 
• Potrafisz wymienic choroby 
• Potrafisz zapobiegac chorobom 

Edukacja Zdrowotna. Lekcja poświęcona jest teorii bardzo ważnej dla naszego życia. 

Przeczytaj i zastawów się, czy postępujesz właściwie, aby uniknąć chorób cywilizacyjnych. 

 
Choroby cywilizacyjne to zmora naszych czasów, gdyż odpowiadają aż za 80 proc. wszystkich 
zgonów na świecie. 

Rozwojowi tych schorzeń sprzyja szybkie tempo życia, siedzący tryb
 pracy oraz nieodpowiednia dieta. 

Należy podkreślić, że na rozwój chorób cywilizacyjnych wpływa przede 
wszystkimnieodpowiedni styl życia. 

 

Wśród czynników, które sprzyjają ich powstawaniu, wyróżnia się: 
 

• nieodpowiednią dietę, czyli taką, która zawiera duże ilości cukrów prostych, tłuszczów 
zwierzęcych oraz żywność wysoko przetworzoną, a także nieregularne spożywanie 
posiłków, 

• prowadzenie siedzącego trybu życia oraz brak regularnej aktywności fizycznej, 

• niewłaściwą ilość oraz jakość snu, 

• przewlekły stres, 

• oraz stosowanie używek, w tym  najbardziej  niekorzystne  – palenie  papierosów  oraz 
nadużywanie alkoholu. 

 
 Najczęstsze choroby cywilizacyjne: 

 
• otyłość 
• cukrzyca typu 2 
• choroba niedokrwienna serca, 
• nadciśnienie tętnicze, 

 
Wśród często wymienianych chorób cywilizacyjnych, które stanowią duże zagrożenie, jest 
otyłość. Według raportów już co drugi Polak ma nadwagę lub jest otyły, a zaledwie 39 proc.  z 
tych osób dostrzega w tym problem. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że ta choroba 
zwiększa ryzyko wystąpienia między innymi chorób układu sercowo-naczyniowego, które to 
są przyczyną ponad 40 proc. zgonów w Polsce. Wywoływane poprzez siedzący tryb życia, brak 
ruchu, znużenie pracą i obowiązkami, codziennym zabieganiem itd. 

 
  
 

https://zdrowie.wprost.pl/odzywianie/skladniki-odzywcze/10312285/arcydziegiel-najskuteczniejsze-ziolo-w-walce-ze-stresem.html


Ponadto otyłość zwiększa ryzyko zachorowania także na inne choroby cywilizacyjne: 
 

• cukrzycę typu 2oraz nadciśnienie tętnicze krwi, których konsekwencją może być udar 
mózgu. 

• choroby nowotworowe, które plasują się na drugim miejscu wśród najczęstszych 
przyczyn zgonów wśród Polaków. 

 
Obejżyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=FVG2P1-L4i8 

 

MOTTO: 

 
Jedzenie ma znaczenie : 
"Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. " 
Hipokrates (460-370 p.n.e.) 
 
 

 Temat nr 4: Kształtowanie siły mięśni nóg, ramion i tułowia w domu. 

Cele: 

A. Poznajemy ćwiczenia na konkretne partie mięśniowe 
 B. Uczymy się wykonywać ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów domowych C. 
Poznajemy różne pozycje wyjściowe do ćwiczeń 

 
Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji): 
 

1. Znam ćwiczenia na mięśnie nóg, 
2. Wiem jak wykorzystać krzesło do wykonywania poznanych ćwiczeń  ramion i 

tułowia  
Ze względów bezpieczeństwa proszę ćwiczyć uważnie, spokojnie, trzymał się kolejności 
ćwiczeń z przerwami około 15-30 sekund pomiędzy zadaniami. 
Nie ćwicz na zmęczeniu, mierz siły na zamiary.  
Dobór ćwiczeń jest tylko moją propozycją, możesz wykonać mniejszą ilość powtórzeń, jeśli 
to sprawia Ci trudność. Pamiętaj najważniejsze jest Twoje zdrowie i bezpieczeństwo.  

 

Najpierw wykonaj rozgrzewkę ćwiczenia wykonywane w miejscu 

1. Ćwiczenia pobudzające układ krążeniowo oddechowy wykonaj 1 min, po 10 sekund 
każde ćwiczenie 

• trucht, 
• skip C, 

https://zdrowie.wprost.pl/odzywianie/produkty/10313484/jak-probiotyki-moga-wplywac-na-jakosc-zycia-osob-z-cukrzyca-typu-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=FVG2P1-L4i8


• skip A, 
• podskoki obunóż, 
• podskoki 
2. Ćwiczenia kształtujące 
• rozkroczne, 
• podskoki rozkroczno-wykroczne ( wypady) 

 

 Ćwiczenia w postawie rozkrocznej - wykonaj 6 x każde ćwiczenie 

 
a. mięśnie głowy i szyi – 

b. skłony głowy w przód i w tył, 
c. skręty głowy w prawo i w lewo, 

d. mięśnie ramion 
e. odrzuty ramion w bok, 
f. krążenia ramion w przód, 
g. krążenia ramion w tył, 

h. mięśnie tułowia 
i. skręty tułowia prawo i w lewo, 
j. skłony tułowia w bok ( prawa, lewa strona), 
k. skłony tułowia w przód, 
l. skłony tułowia w tył, 
m. krążenia tułowia w prawo i w lewo 

 

 Ćwiczenia w postawie zasadniczej (wyprostowanej) do tych ćwiczeń możesz wziąć 
sobie krzesło jako oparcie – 6 x każde ćwiczenie 

 
d) Mięśnie nóg 

• przysiady, wymachy nóg w przód, w bok , w tył w postawie  rozkrocznej w oparciu  o 
krzesło wypady  w bok w prawo i w lewo w oparciu jedna noga o krzesło rozciąganie 
nóg 

 
 Część główna lekcji 

 
1. Siła mm nóg 

Każde ćwiczenie powtórz 6 x, wykorzystaj do ćwiczeń krzesło jako oparcia. 
 
• Wznosy ugiętej prawej nogi w górę w przód 
• Wznosy ugiętej lewej nogi w górę w przód 
• Wznosy prostej prawej nogi w górę w bok 
• Wznosy prostej lewej nogi w górę w bok 
• Wznosy prostej prawej nogi w górę w tył 
• Wznosy prostej lewej nogi w górę w tył 
 

2. Siła mięśni ramion - do tych ćwiczeń również wykorzystaj krzesło, każde ćwiczenie 
powtórz 6 x 



• Przywodzenie i odwodzenie ramion w bok w siadzie na krześle (ugnij ramiona w 
stawach łokciowych). Ramiona na wysokości barków (zrób skrzydełka) 

• W siadzie na krześle, ramiona na wysokości barków unoś ramion w górę (ułożenie 
ramion jak w ćwiczeniu wyżej „ skrzydełka” ) 

 

3. Siła mięśni nóg - do tych ćwiczeń również wykorzystaj krzesło, każde ćwiczenie 
powtórz 6 x 

• Z siadu na krześle wznos bioder górę i powrót do siadu. 

 
4. Siła mięśni brzucha - do tych ćwiczeń również wykorzystaj krzesło, każde ćwiczenie 

powtórz 6 x 
• Z siadu na krześle unieś prawą i lewą nogę ze skrętem tułowi, dłonie położone na karku 
• Z siadu na krześle unieś obie nogi w górę i powrót do siadu 

 
5. Siła mięśni grzbietu i pośladków – do tych ćwiczeń również wykorzystaj krzesło, 

każde ćwiczenie powtórz 12 x. 
• W leżeniu przodem na krześle nożyce pionowe, 
• W leżeniu przodem na krześle nożyce poziome 
• W leżeniu przodem na krześle z oparciem nóg i ramion o podłoże unieś prawą nogę i 

lewą 
• W leżeniu przodem na krześle jak wyżej unieś nogi i ramiona na przemian w górę 
• Podpór przodem trzymanie pozycji „deski” (ramiona wyprostowane oparte o podłoże, 

nogi wyprostowane na krześle) – 10 sekund 

 
6. Siła mięśni brzucha – do tych ćwiczeń również wykorzystaj krzesło, każde ćwiczenie 

powtórz 10 x 
• Z leżenia tyłem nogi ugięte, oparte o krzesło , ramiona splecione na karku unoszenie 

tułowia w górę (brzuszki) 

 
7. Siła mięśni nóg i pośladków – do tych ćwiczeń również wykorzystaj krzesło, każde 

ćwiczenie powtórz 6 x 
• Z leżenia tyłem nogi ugięte,  oparte  o krzesło,  ramiona wzdłuż  tułowia unoszenie 

bioder   w górę. 

 
8. Siła mięśni nóg - do tych ćwiczeń również wykorzystaj krzesło, każde ćwiczenie 

powtórz 6 x 
• W leżeniu bokiem z prawą nogą opartą o krzesło unoszenie i opuszczenie prawej nogi w 

górę 
• W leżeniu bokiem z lewą nogą opartą o krzesło unoszenie i opuszczenie lewej w górę 
• W siadzie rozkrocznym ściskanie nogami nóg krzesła 

 Część końcowa lekcji 
• Ćwiczenia rozciągające- – ćwiczenie wykonaj siedząc na krześle , każde ćwiczenie 

powtórz 15 sekund 
• Unieś ramiona w górę i odwodzenie jak najdalej w tył 



• Rozciąganie prawej ręki - przywodzenie do klatki piersiowej (wyprostuj prawą rękę i 
staraj się delikatnie lewą dłonią pchać prawą rękę do klatki piersiowej) 

• Rozciąganie lewej ręki - przywodzenie do klatki piersiowej (wyprostuj lewą rękę i staraj 
się delikatnie prawą dłonią pchać lewą rękę do klatki piersiowej) 

• Chwyt dłoni za plecami prawa ręka w górze 
• Chwyt dłoni za plecami lewa ręka w górze 
• Opad tułowia w przód (oprzyj ramiona o oparcie krzesła) 

 
Zachęcam do wykonania ćwiczeń :) 
Powodzenia! Bądźcie Aktywni! 

 
 


