
Zadania dla uczniów z wychowania fizycznego od 29.05 do 3.06.
Temat 1: Edukacja zdrowotna - zmęczenie i regeneracja organizmu.
                   
                                   Cele lekcji:

 dowiesz się czym jest zmęczenie fizyczne ?
 czy jest dobre dla Ciebie ?
 jakie są rodzaje zmęczenia ?
 jakie są objawy ?
 sposoby zapobiegania wyczerpaniu.

                                 Zadania dla Ciebie:
 zapoznaj się z poniższym tekstem
 zastanów się co się z Tobą dzieje podczas wysiłku ?
 jakie objawy występują u Ciebie ?
 jak dotychczas regenerowałeś organizm ?
 odpowiedz na pytania znajdujące się na dole strony.

   Zmęczenie po wysiłku jest zjawiskiem oczywistym. Kiedy Jesteś wyczerpany dalsze 
wykonywanie pracy staje się mocno ograniczone lub niemożliwe, może również nastąpić 
przeciążenie jakiegoś narządu. Ustępuje po odpowiednio długim i dobrze dobranym 
odpoczynku. Zmęczenie jest stanem fizjologicznym zabezpieczającym Twój organizm przed 
nadmiernym obciążeniem i wyczerpaniem zasobów energetycznych. W takim stanie masz 
obniżoną wydolność, duży spadek siły, obniżona jest pobudliwość mięśni oraz czas reakcji. 
Twoje ruchy są spowolnione. Jesteś zmęczony. Nie masz energii i ochoty na nic. Organizm 
Twój mówi stop, odpocznij. To za dużo dla mnie. Pragnie regeneracji, przywrócenia 
równowagi (homeostazy).
    Ze względu na charakter pracy jaką wykonałeś są różne zmęczenia:
      -    ostre, występuje po jednorazowym  i krótkim wysiłku sportowym( bieg  na 100 m )

 ostre ogólne, po intensywnym długim biegu
 przewlekłe lokalne, kiedy przeciąża się partie mięśniowe odpowiedzialne za dany ruch 

np. w pchnięciu kulą
 przewlekłe, które w sporcie nazywa się przetrenowaniem.

    Powstaje gdy wielokrotnie powtarza się wysiłek lub trening i nie stosuje się przerwy 
wypoczynkowej. Kumulacja objawów jest wówczas trudna do likwidacji, więc nie wolno 
dopuszczać do takiego stanu. Odpoczynek i regeneracja jest bardzo ważna.
  Pozwala uniknąć przetrenowania - stanu w którym zaczniesz odczuwać ciągle zmęczenie, ból
mięśni, brak energii i zaczniesz osiągać gorsze wyniki sportowe. Pomaga uniknąć kontuzji, 
której ryzyko wzrasta, gdy Twój organizm jest przeciążony. Właściwy odpoczynek po wysiłku 
regeneruje siły i motywuje do dalszych treningów. I co najważniejsze przyczynia się do efektu 
tzw. superkompensacji – zjawiska, które polega na zwiększaniu przez organizm (z treningu na
trening) zapasów energetycznych. W ten sposób stopniowo poprawia się nasza wydolność i za 
każdym razem możemy uzyskiwać lepsze wyniki sportowe. 
Po wysiłku:
                  - pamiętaj o rozciąganiu, aby wprowadzić organizm w stan wyciszenia i spoczynku.
                  - zjedz posiłek bogaty w węglowodany białka i zdrowe tłuszcze.
                  - nie sięgaj po wysokokaloryczne przekąski (chipsy, słodycze, lody).
                  - nie trenuj tej samej partii mięśni dzień po dniu.
                  - wysypiaj się, odpuść sobie nocne przeglądanie mediów społecznościowych.
Pytania do tematu:

1. Jakie są  fizyczne objawy zmęczenia ?
2. Podaj rodzaje zmęczenia?
3. Co to jest przetrenowanie?
4. Na czym polega zjawisko superkompensacji?
5. Co należy zrobić po wysiłku?



             
          Temat 2: Poznajemy mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.
                         Cele lekcji:
                                      -     poznamy  mięśnie odpowiedzialne za stabilizacje naszego ciała

 dowiemy się, jakie jest ich znaczenie dla naszego organizmu
 poznamy ćwiczenia wzmacniające i rozciągające każdy mięsień
 poznamy pozycje wyjściowe i czas wykonywania ćwiczeń

                        Zadania dla ucznia:
 potrafi wymienić mięśnie odpowiedzialne za prawidłową 

sylwetkę
 zna ćwiczenia rozciągające i wzmacniające każdy 

mięsień
 stosuje ćwiczenia w praktyce

   Mięśnie, które dzisiaj poznajemy biorą udział w utrzymywaniu prawidłowej, pionowej 
postawy człowieka. Nazywane są one mięśniami posturalnymi. Ogólnie mówiąc zalicza się 
do nich mięśnie pleców, barków, brzucha  i nóg (prostownik grzbietu, prosty brzucha, 
pośladkowy wielki, czworogłowy uda, trójgłowy łydki). Wzmacnianie i rozciąganie mięśni 
posturalnych jest niezwykle ważne, gdyż utrzymywanie dobrej kondycji i sprawności tych 
mięśni umożliwia zachowanie zdrowia  oraz wpływa na jakość życia.

                           
Zestaw ćwiczeń do treningu:

     1. Rozgrzewka :
 bieg w miejscu, krążenie ramion w przód w tył ,podskoki naprzemianstronne, 

pajacyki,wyskoki z przysiadu podpartego, skłony tułowia i  skrętoskłony.
      2. Ćwiczenie kształtujące mięsień prostownik grzbietu
a) 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.
b) rozciągające
   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)

3. Ćwiczenia kształtujące mięsień prosty brzucha.
a) 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  i wytrzymać np.20sekund.

b) rozciągające
 W leżeniu na brzuchu, uniesienie równocześnie prostych ramion i nóg w górę x5.

4. Ćwiczenia kształtujące mięsień pośladkowy wielki.
a) 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)
b) ćwiczenia 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.

5. Ćwiczenia kształtujące mięsień czworogłowy uda.
a)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)
b)ćwiczenia rozciągające
Pozycja wyprostowana, zgięcie jednej kończyny dolnej w kolanie i próba dotknięcia piętą
do pośladka.

     6. Ćwiczenia wzmacniające mięsień trójgłowy łydki.
a) ćwiczenia wzmacniające
Wspinanie się na palce i opuszczanie stóp w wyprostowanej pozycji stojącej 15x(x2)
b) 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)

Pytania do tematu:
1. Za co odpowiadają mięśnie posturalne ?
2. Wymień najważniejsze mięśnie odpowiedzialne za prawidłową sylwetkę
3. Jak dzielą się ćwiczenia stosowane w trakcie wzmacniania mięśni posturalnych ?



         Temat 3 : Przypomnienie techniki rzutu do kosza
         
                         Cele lekcji : 
                                       - znam technikę poprawnego rzutu do kosza.
                                  -  potrafię wykonać ćwiczenia poprawiające technikę rzutu
                                  -  umiem wykorzystać ten element w czasie gry. 
                                  - znam podstawowe zasady gry w piłkę koszykową

                     Zadania dla uczniów: 
                              Zwróć uwagę na :

 ułożenie prawej i lewej dłoni na piłce
 jak powinny być ustawione nogi w trakcie rzutu ?
 co decyduje o celności rzutu ?
 ćwiczenie prawej i lewej ręki
 jakie błędy najczęściej popełniasz

                               1.Obejrzyj prezentację
               https://www.youtube.com/watch?v=lZDTkdlZ_XY&t=12s
                                     2. Znajdź miejsce do ćwiczeń
                                     3. Wykonaj rozgrzewkę :
                     Bieg przez 30s,skip A i C , krok skrzyżny, podskoki naprzemianstronne  
                     W staniu 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 5 razy. 

 Zastosuj poznane wcześniej ćwiczenia
 Zwróć uwagę na bezpieczeństwo i poprawność 

wykonywania ćwiczeń
                                 
                               Pytania do tematu:

 Jak powinna być ułożona prawa i lewa dłoń na piłce?
 Który palec decyduje o celności rzutu ?
 Jak powinny być ułożone stopy w trakcie rzutu?
 Z jakiej minimalnej odległości od kosza oddaje się rzut za 3 punkty ?

https://www.youtube.com/watch?v=lZDTkdlZ_XY&t=12s


                       

Temat 4: Doskonalenie strzałów na bramkę prostym podbiciem w piłce nożnej
                                     Cele lekcji:

 poprawisz technikę strzału prostym podbiciem
 poznasz, którą częścią stopy uderzyć piłkę
 dowiesz się, kiedy stosuje się to uderzenie
 doskonalisz koordynację ruchową
  poznasz ułożenie stóp w czasie uderzenia

                                        Zadania dla ucznia:
1. znajduje miejsce do ćwiczeń
2. wykonuje rozgrzewkę z piłką

                                         https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY
                                                      3.wykonuje ćwiczenia doskonalące technikę uderzenia
                                                                  prostym  podbiciem        
                                         https://www.youtube.com/watch?v=Lc1iYYUDAVM
                                         https://www.youtube.com/watch?v=5nmdZ7vXW74
                                        
 Podsumowanie:
Strzał prostym podbiciem jest stosowany przez zawodników podczas uderzeń z dalszej odległości. 
Charakteryzuje go duża siła uderzenia, ale mniejsza precyzja.
Uderzenie prostym podbiciem najczęściej stosowane jest przy mocnych strzałach na bramkę.    
 Są to najszybsze i najsilniejsze uderzenia piłki. Wykonywane są bez skrętów w stawach 
kolanowych, skokowych oraz tułowia.

  Technika uderzenia prostym podbiciem
Rozbieg na wprost piłki, ciężar ciała na nodze postawnej, stopa ustawiona równolegle do piłki. 
Noga uderzająca wykonuje zdecydowany zamach do tyłu. W chwili ruchu biodra udo wypchnięte w
przód, staw skokowy jest usztywniony. Uderzenie od nasady palców do wysklepienia podbicia, 
ugięte kolano nakrywa piłkę z góry.

    Najczęstsze błędy:
Nadmierne odchylenie tułowia, stopa nieusztywniona, uderzenie palcami zamiast podbiciem, noga 
postawna przed piłką.
W początkowym okresie nauczania, istnieje ryzyko kontuzji (możliwość zetknięcia palców stopy z 
podłożem). Naukę rozpoczynamy od uderzenia piłki z powietrza.

Pytania do tematu:

      1.    Kiedy stosuje się to uderzenie ?

 Którą częścią stopy się je wykonuje ?

 Co charakteryzuje ten strzał?

                                                            Pozdrawiam –  Marek Kolk

https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY
https://www.youtube.com/watch?v=5nmdZ7vXW74
https://www.youtube.com/watch?v=Lc1iYYUDAVM

