
                                             DROGIE  UCZENNICE 
Przygotowałam Wam kolejny materiał z wychowania fizycznego na następny tydzień. 
Mam nadzieję, że zachęci Was do aktywnej pracy nad sobą. Pamiętajcie, zawsze dbajcie o 
swoje bezpieczeństwo ( nic na siłę ).  

 
1.  Temat: PK. Przypominamy podstawowe przepisy gry 
 
   Cele: 
       A  poznamy podstawowe przepisy gry w piłkę koszykową 
       B  nauczymy się stosować je w trakcie gry 
       C  będziemy mogli pełnić rolę sędziego 
   Nacobezu: ( co uczeń będzie potrafił po lekcji ) 

1. Ustali składy zespołów 
2. Określi czas gry 
3. Potrafi sędziować grę 

  Zadania dla ucznia: 
             - przypomnij sobie (poznaj) przepisy gry 
             - zastanów się, które błędy najczęściej popełniasz 
             - odpowiedz sobie na pytania znajdujące się na dole strony 
             
1.  Wymiary boiska 28 metrów długości (podzielone na dwie połowy) i 15 metrów szerokości. 
2.  Obręcz kosza zawieszona jest na wysokości 3,05 m nad podłożem. 
3.  Drużyna składa się z 12-stu zawodników ( na oficjalnych zawodach).  
4.  Na boisku może jednorazowo grać tylko 5-ciu zawodników jednej drużyny. 
5.  Mecz trwa 4 kwarty po 10 minut każda ( na oficjalnych zawodach).  
6.  Drużyna ma 8 sekund, aby wyprowadzić piłkę z własnej połowy. 
7.  Drużyna ma 24 sekundy na oddanie rzutu na kosz przeciwnika. 
8.  Kosz za 1 punkt zdobywa się z rzutu wolnego (osobistego). 
9.  Kosz 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).  
15. Po błędzie połowy, zawodnik drużyny przeciwnej wprowadza piłkę do gry zza linii bocznej 
       w połowie boiska.  
16. Faule 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 w czasie 5 s. 
19. W strefie podkoszowej (tzw. trumnie) zawodnik może przebywać bez piłki tylko 3 s. 
20. Linia rzutów wolnych znajduje się 4 metry od obręczy. 
 

 



Czy będziesz umiała odpowiedzieć na kilka pytań ? 

1. Ilu zawodników jednej drużyny może przebywać jednocześnie na boisku ? 
2. Jakie są wymiary boiska do koszykówki ? (na zawodach oficjalnych) 
3. Za ile punktów jest rzut wolny ? 
4. Ile sekund ma zawodnik na wprowadzenie piłki zza linii bocznej i końcowej ? 
5. Po ilu przewinieniach zawodnik musi zejść z boiska ? 
6. Na czym polega błąd połowy boiska ? 

 

 

2. Temat: Nauka tańca hip - hop 
 
 Cele: 
     A  zwrócimy uwagę na prawidłową postawę ciała 
     B  poznamy kroki taneczne 
     C  rozwiniemy słuch i pamięć muzyczną 
 
Nacobezu; ( co uczeń będzie potrafił po lekcji ) 
      1.Poprawi postawę i koordynację ruchową 
      2.Potrafi zatańczyć w rytm muzyki 
 
Zadanie dla ucznia:  
       -  oglądaj film i ćwicz ( rozgrzewka + ćwiczenia właściwe) 
 

 

Uwaga: zmień strój na sportowy, przygotuj miejsce do tańca 3m x 3m, dbaj o bezpieczeństwo 
               w trakcie ćwiczeń 

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

 

 

 
 

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


3. Temat: LA.  Doskonalenie startu niskiego 
 
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 na 100 m, był Polak  
   Marian Woronin 
-  Najszybszy człowiek świata Usain Bolt pokonał 100 m w czasie 9,58 s 

    
 Cele: 
     A  poznamy konkurencje sprinterskie 
     B  poznamy komendy startera do startu niskiego 
     C  poznamy technikę startu niskiego  
Nacobezu: ( co uczeń będzie potrafił po lekcji )    
      1  Zna podstawowe pojęcia sprinterskie 
      2  Wymieni konkurencje sprinterskie 
      3  Potrafi ustawić bloki startowe dla siebie 
      4  Zna komendę startową  
      5  Stosuje technikę biegu po prostej 
Zadania dla ucznia: 
      -  zapoznaj się z pojęciami sprinterskimi 
      -  zapoznaj się z techniką startu niskiego 
      -  przećwicz komendy startowe (słowne) 
      -  obejrzyj film „start z bloku” i przećwicz go w części praktycznej  
Warto przyswoić podstawowe pojęcia sprinterskie: 
 

• Bieg sprinterski – bieg krótki na dystansach od 60 m (dla dzieci) do 400 m (dla 
zawodników) w którym zawodnicy startują z bloków startowych i każdy z nich biegnie 
po swoim torze ( 100 m, 200 m i 300m to pozostałe biegi sprinterskie ), 

• Przyspieszenie sprinterskie – szybki bieg ze stopniowym zwiększaniem prędkości, aż 
do uzyskania maksymalnych możliwości biegowych, 

• Falstart - rozpoczęcie biegu przed sygnałem startowym. Według 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”).   

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 startowe 
Komendy są następujące: „na miejsca”, „gotów”  i strzał z pistoletu. 
 
Komenda „na miejsca” wchodzimy w bloki: 

• nogi oparte o ścianki bloków, 

• przyklęk na kolanie nogi zakrocznej (noga z tyłu), 

• ręce (palce szeroko rozłożone) 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. 
 

Obejrzyj film i zastanów się czy wszystko pamiętasz. 
https://www.youtube.com/watch?v=n37FHJjb8DE 
 

Uwaga: zmień strój na sportowy, przygotuj miejsce do ćwiczeń 1,5m x 3m, zrób intensywną 
rozgrzewkę i przećwicz start niski.  
Jeżeli możesz wyjdź na dwór i wykorzystaj dwa kamienie do podpórek startowych. 
Zachowaj bezpieczeństwo !!! 

 
Część praktyczna: 
 
Rozgrzewka: 

• bieg w miejscu 3 min (lub w terenie) 

• skłony, krążenia ramion i tułowia, wypady, przysiady, brzuszki (lub wymachy nóg), 
wszystko po 7 powtórzeń (tak jak robiliście na lekcji w-f) 

•  pajacyki  - 30x 

•  skib A i C w miejscu po 20x  ( w terenie na odcinku 10m) 

•  rozciąganie w siadzie płotkarskim ( w terenie – przy drzewie, wymachy nóg) 
 

    Start niski: 

• zaznacz linię startu  

• zaznacz miejsca podporu pod stopy – np. kamienie  

• pamiętaj o 5 punktach podporu – 2 ręce, 2 stopy i 1 kolano 

• przyjmij pozycję startową 

• wykonaj start na komendę – powtórz 3x 

• na koniec luźny bieg w miejscu 3 min lub ( na  podwórku, w terenie). 

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


4.  Temat:  Poznajemy ćwiczenia na równowagę 
 
 Cele: 
      A  dowiemy się, które mięśnie odpowiedzialne są za utrzymanie równowagi 
      B  poznamy ćwiczenia stabilizujące kręgosłup 
Nacobezu:  (co uczeń będzie potrafił po lekcji) 
      1  Wzmocni mięśnie głębokie  
      2  Poprawi koordynację ruchową 
      3  Wzmocni mięśnie brzucha, pośladków, ud i podudzia 
Zadania dla ucznia: 
      -  wykonaj dowolną rozgrzewkę, minimum 5-cio minutową 
      -  wykonaj ćwiczenia właściwe, pokazane na filmie  

   Uwaga: zmień strój na sportowy, przygotuj miejsce do ćwiczeń 2m x 2m, przygotuj piłkę   
                lub zwinięty ręcznik, przeczytaj krótki opis ćwiczeń z filmu 

• „jaskółka” na każdą nogę w 3 wersjach - wytrzymaj 10s, wymachy rąk w poziomie po 
10 powtórzeń, wymachy rąk w pionie po 10 powtórzeń  

•  wspięcie na palce na 1 nodze – 3 serie po 20 powtórzeń na każdą nogę 

•  stanie na jednej nodze z utrzymaniem piłki i wymachy do boku – 3 serie po 30          
powtórzeń na każdą nogę 
 

Wykonaj rozgrzewkę, włącz film i ćwicz:   
https://www.youtube.com/watch?v=K-0CzPyIDy0 

 

   

   
 

 

Po zakończeniu ćwiczeń wykonaj siad prosty, chwyć za palce stóp lub za kostki i 

wytrzymaj 10 s. 

Życzę udanych ćwiczeń. W razie problemów, zadawajcie pytania na e-mail.  

Pozdrawiam, Alicja Maciągowska 

https://www.youtube.com/watch?v=K-0CzPyIDy0

