
   

Temat 1: Doskonalenie kozłowania w piłce koszykowej.
            Cele lekcji:
           * umiesz kozłować prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku
           * umiesz kozłować w postawie wysokiej i niskiej
           * umiesz wykorzystać kozłowanie podczas gry
           * doskonalisz cechy motoryczne
         Zadania dla ucznia: 
            * znajdź  miejsce do ćwiczeń
            * zrób 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. 
            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.Kozłowanie z przekładaniem piłki pod nogami. 
            4.Kozłowanie w prawo lewo ze zmianą ręki
            5.Kozłowanie prawą lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku
            6.Zakończenie kozłowania rzutem do kosza o ile jest taka możliwość

7. Obejrzyj  film na You Tube:
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 podczas gry ?

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


Temat 2: Edukacja zdrowotna - zakwaszenie mięśni.
             Cele lekcji :
             1. Dowiesz się co to są zakwasy.
             2. Jaki mają wpływ na organizm ?
             3. Jak unikać powstania zakwasów ?
             
             Zadania dla ucznia:
             1. Przeczytaj podane niżej informacje.
             2. Zastanów się, czy występują u Ciebie ?
             3. Pomyśl  w jakich okolicznościach wystąpiły u Ciebie ?
    Każdy z nas po intensywnym wysiłku fizycznym ( bieg, jazda na rowerze, ciężka praca 
fizyczna ), następnego dnia miał ból mięśni. Sprawiał on trochę problemu. 
Dlaczego zakwasy przychodzą właśnie do Ciebie i jak pozbyć się ich z Twojego organizmu?
Zakwasy pojawiają się po  aktywności fizycznej. Zwykle występują po dłuższej przerwie ( na 
przykład spowodowanej kwarantanna domową, wakacjami), po nowym sporcie/ aktywności. Stan 
ten nazywa się zespołem opóźnionego bólu mięśniowego.
      Pojawia się 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 je łagodzić?



TEMAT 3: Doskonalenie startu niskiego    

      Start   niski – rodzaj startu do biegu sprinterskiego stosowny podczas zawodów LA

       Cele lekcji :

1. Znasz historię i technikę technikę startu niskiego.
             2.  Znasz komendy  do startu niskiego i umiesz go pokazać.
             3.Potrafisz wymienić konkurencje sprinterskie.
            Zadania dla uczniów :

      1.Zapoznaj się z historią startu niskiego :
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.

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

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

            3. Zapoznaj się z techniką startu niskiego

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 „na miejsca”

• nogi oparte o ścianki bloków,
• klęk na kolanie nogi zakrocznej,
• ręce oparte na szerokości barków przed linią startową,

                  Komenda „gotów”
       • biodra uniesione do wysokości barków,

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


       • 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” 
       https://www.youtube.com/watch?v=n37FHJjb8DE
  4. Wyjdź z domu, wykonaj rozgrzewkę i spróbuj wykonać ćwiczenia z filmów oraz start niski.

Przypominam 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,

  

     TEMAT 4 : Rytm, taniec, muzyka

             Cele lekcji :
              - poznam nowe kroki tańca
              - znam prawidłową postawę ciała
              - polepszę koordynację ruchową
              - rozwinę słuch i pamięć muzyczną

                Zadania dla ucznia :
                     

            Obejrzyj film, wykonaj rozgrzewkę (zawiera ją film ), naucz się   
     kroków tanecznych. Zwróć uwagę na bezpieczeństwo podczas     
     ćwiczeń.

https://www.youtube.com/watch?v=-pDw3hCmiGg
       Pozdrawiam Krystyna Kolk

https://www.youtube.com/watch?v=-pDw3hCmiGg
https://www.youtube.com/watch?v=n37FHJjb8DE

