
DRODZY UCZNIOWIE 
 

Przygotowałem 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.  

 
PAMIETAJ O ROZGRZEWCE! 

Przed ćwiczeniami technicznymi wykonaj rozgrzewkę ogólną. Obejrzyj film i wykonaj 

ćwiczenia: 

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

 TEMAT  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=0yn31SBr--Y
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q97ejyf-HXU
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TEMAT  2: PK.  Doskonalenie rzutu do kosza. 
 
Cele: 

A.  Znasz ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową. 

B.   Umiesz wykonać ćwiczenia poprawiające technikę rzutu. 

C.   Znasz główne zasady gry w koszykówkę. 

 

Nacobezu  (co uczeń będzie potrafił po lekcji) : 

1. Potrafię prawidłowo ułożyć dłonie na piłce - do rzutu. 

2. Potrafię wykonać rzut jednorącz. 

3. Wiem ile punktów zdobędę po celnym rzucie do kosza. 

 C.A    Wykonaj rozgrzewkę poprawiającą koordynację i siłę 
Uwaga: zmień strój na sportowy, przygotuj miejsce do ćwiczeń ( 4 m2 ) 
https://www.youtube.com/watch?v=tnYWPld54GE 
C.B     Wykonaj ćwiczenia doskonalące technikę rzutu 
Uwaga: przygotuj do ćwiczeń piłkę do siatkówki lub lekką piłkę gumową albo rolkę papieru 
toaletowego, kartkę papieru A4 i taśmę klejącą, trzy butelki z wodą, krzesło 
Ad.1 Prawidłowe ułożenie dłoni na piłce 

 
Oglądaj film i ćwicz 
https://www.youtube.com/watch?v=7RQc5g3cXIY 
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  Temat 3 : Nauka tańca hip-hop 
 
          Cele lekcji :  

A. Poznam kroki taneczne. 

B. Rozwinę słuch i pamięć muzyczną. 

C. Polepszę koordynację ruchową. 

D. Zwrócę uwagę na prawidłową postawę ciała. 

 
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=h0JyKkTbWaQ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Temat 4 : Edukacja zdrowotna - dług tlenowy w lekkiej atletyce. 
 
                                   Cele lekcji: 

A. Dowiesz się czym jest dług tlenowy ? 

B. Kiedy najczęściej występuje i w jakich dyscyplinach ? 

C. Jakie procesy zachodzące w twoim organizmie go wywołują ? 

D. Jak przywrócić równowagę ? 

                                     

         Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji): 

 

1. Poznaj jak działa dług tlenowy. 

2. Zwróć uwagę w jakich sytuacjach będziesz miał z nim do czynienia na lekcji w-f. 

3. Jak sobie z nim poradzisz ? 

4. Odpowiedz na pytania znajdujące się na dole strony. 

5. Zapoznaj się z poniższą informacją :  

 

      Dług tlenowy to czasowy deficyt tlenu w organizmie powstający wówczas, gdy zapotrzebowanie 
na energię przekracza wydajność tlenowych procesów metabolicznych albo, gdy jest 
uniemożliwiony dopływ tlenu z otoczenia. U Ciebie dług tlenowy powstaje zazwyczaj podczas 
krótkotrwałych intensywnych wysiłków fizycznych (np. w zawodach sportowych, jak biegi 
krótkodystansowe   i skoki. Chodzi o to, że tlen jest zużywany w komórkach dużo szybciej niż może 
być pobierany   i powstaje kwas mlekowy, który jak wiadomo powoduje zmęczenie mięśni.  
    Aby spłacić dług tlenowy potrzebny jest szybszy niż zwykle pobór tlenu,  aby rozłożył się kwas 
mlekowy, o którym była mowa przed chwilą. W wątrobie ulega przemianie w glukozę i glikogen, 
które są podstawowymi składnikami energetycznymi dla naszych komórek. 
       By w Twoim organizmie przywrócić równowagę potrzeba oczywiście czasu. 
Krótko mówiąc, praca jest wykonywana (na przykład w biegu na 100 metrów) kosztem długu 
tlenowego.. Zwykle spłacamy ten dług, jak już wspominałam wcześniej, w chwili wypoczynku, gdyż 
dług, jak każdy dług musi być spłacony. 
 
Pytania do tekstu: 
                       1. Kiedy powstaje dług tlenowy? 
                       2.  W jakich dyscyplinach może wystąpić? 
                       3.Jaka substancja powoduje zakwaszenie mięśni ? 
                       4.Jakie znaczenie dla twojego organizmu ma glukoza? 
 
 
                     
Na koniec coś pożytecznego: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=62ONfUL1FLY&fbclid=IwAR3T9QEltbAl9jyY0K_rkSPHrZ1c7X6P
J0DN7KXTS4Y9PRWWJPPWzfmiXnA 

https://www.youtube.com/watch?v=62ONfUL1FLY&fbclid=IwAR3T9QEltbAl9jyY0K_rkSPHrZ1c7X6PJ0DN7KXTS4Y9PRWWJPPWzfmiXnA
https://www.youtube.com/watch?v=62ONfUL1FLY&fbclid=IwAR3T9QEltbAl9jyY0K_rkSPHrZ1c7X6PJ0DN7KXTS4Y9PRWWJPPWzfmiXnA

	• Doskonalenie umiejętności technicznych bramkarza piłki ręcznej.

