
DRODZY UCZNIOWIE 
 
Przygotowałam wam nowe materiały na następny tydzień. 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. W przypadku jakichkolwiek pytań, jestem dostępna 

na mojej stronie e-mail. Pamiętajcie o bezpieczeństwie w trakcie wykonywania ćwiczeń.  

 

Temat 1: Doskonalenie kozłowania w piłce koszykowej. 

             

Cele lekcji:  

 doskonali kozłowanie prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku 

 doskonali kozłowanie w postawie wysokiej i niskiej 

 wykorzystuje poznane elementy podczas gry 

 doskonali poszczególne cechy motoryczne 

Nacobezu ( czyli co uczeń potrafi po zajęciach): 

 umie kozłować prawą i lewą ręką piłkę 

 doskonali krok odstawno dostawny 

 umie przeprowadzić krótką rozgrzewkę 

 Przykłady ćwiczeń z piłką: 

1.Kozłowanie w miejscu do przysiadu, siadu ze zmianą ręki 

2.Kozłowanie z obrotem w prawo, lewo, dookoła własnej osi 

3.Kozłowanei z przekładaniem piłki pod nogami 

4.Kozłowanie w prawo i lewo ze zmianą ręki 

5.Kozłowanie prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku 

6.Kończenie kozłowania rzutem do kosza o ile jest taka możliwość 

Zapoznaj  się z filmem: 

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

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 ? 

 

Temat 2 : Przypomnienie techniki rzutu do kosza 

 

Cele lekcji :  

 znam technikę poprawnego rzutu do kosza. 

 umiem wykorzystać w czasie gry.  

Nacobezu ( czyli co uczeń będzie umiał po lekcji): 

 potrafi rzucać piłkę do kosza z nadgarska 

 potrafi technicznie ułożyć rękę do rzutu 

 

 Zadania dla uczniów:  

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.  

 

 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 

 

Zwróć uwagę na poprawność wykonania ćwiczeń i na bezpieczeństwo 

 

 

 

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


 

Temat  3: Doskonalenie strzałów prosty podbiciem. 

 Cele: 

A. Znasz ćwiczenia rozgrzewające z piłką. 

B. Umiesz wykonać ćwiczenia poprawiające technikę strzału prostym podbiciem. 

C. Potrafisz żonglować piłkę nożną. 

 

 Nacobezu: (co uczniowie będą potrafili po lekcji): 

• znam i stosuję z pomocą nauczyciela zasób ćwiczeń i sposób wykonania rozgrzewki 

do piłki nożnej, 

• wiem którą częścią stopy odbić piłkę 

 

 

Wykonaj krótką rozgrzewkę z dowolną piłką- obejrzyj 

film :https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVa 

PY 

 Strzał prostym podbiciem jest stosowany przez zawodników podczas 

uderzeń z dalszej odległości. Charakteryzuje go duża siła uderzenia ale 

mniejsza precyzja. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY
https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY


 

 

 

 Wykonaj ćwiczenia doskonalące technikę uderzenia prostym podbiciem(jeśli nie możesz 

otworzyć linku skopiuj go do przeglądarki) – film nr 2: 

https://ewf.h1.pl/student/?token=FyUWzouXRT4vAbU3busmx6DNphBxv6Gfjn00MT3tqP 

gT5Agmpm 

 

 Doskonalenie żonglerki prawą i lewą nogą. 

Obejrzyj film i spróbuj wykonać ćwiczenia żonglerki z dowolną piłką: 

https://youtu.be/QDNOgplgFmU 

 

Temat 4:  Poznajemy ćwiczenia kształtujące mięśnie posturalne. 

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:  

https://ewf.h1.pl/student/?token=FyUWzouXRT4vAbU3busmx6DNphBxv6Gfjn00MT3tqPgT5Agmpm
https://ewf.h1.pl/student/?token=FyUWzouXRT4vAbU3busmx6DNphBxv6Gfjn00MT3tqPgT5Agmpm
https://ewf.h1.pl/student/?token=FyUWzouXRT4vAbU3busmx6DNphBxv6Gfjn00MT3tqPgT5Agmpm
https://youtu.be/QDNOgplgFmU


Ćwiczenie do wyboru - 1 z 3 

• 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 

 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 

 Wszechstronnym ćwiczeniem wzmacniającym mięśnie posturalne (w tym mięsień prosty 

brzucha) jest tzw. deska (z ang. plank):  

 W celu jej wykonania należy unieść proste ciało na palcach stóp i przedramionach – wytrzymaj 

20s 

 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 

 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 

 

 

Ćwiczenia wzmacniające 

 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) 

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


Ćwiczenia rozciągające 

 Pozycja wyprostowana, zgięcie jednej kończyny dolnej w kolanie i próba dotknięcia piętą do pośladka. 

Mięsień trójgłowy łydki 

Ćwiczenia wzmacniające 

 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 

 

https://fizjoterapeuty.pl/fizjoterapia/anatomia/stopa-stawy-wiezadla-i-miesnie.html
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