
                                                           
 

                                                     Drodzy uczniowie. 
       
 

     Przekazujemy Wam zadania na kolejny tydzień zdalnej nauki. Macie łatwiej,możecie 
biegać, spacerować i jeździć na rowerze. Wykorzystajcie to, by oddychać wiosennym 
powietrzem. Pamiętajcie o maseczkach i o przemieszczaniu się z osobą dorosłą do lat13. 
Jeśli zostaniecie w domu wykorzystajcie przesłane przez nas linki do ćwiczeń. 
 
     1.Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką. 
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

 

     2.Ćwiczenia ogólnorozwojowe z ręcznikiem 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWAWc_Pc1uY 
 

       
      3.Lekcja w-f w domu. 
https://www.youtube.com/watch?v=fCWkHUqygHM 
 

                          4. Przypominamy przepisy gry w piłkę ręczną. 
 

  PODSTAWOWE PRZEPISY GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ. 
 

    W dyscyplinie tej biorą udział dwie ekipy po 7 zawodników każda. Celem gry jest 
zdobycie jak największej liczby bramek. Piłka może być rzucana, popychana, łapana, 
uderzana i blokowana. Zawodnicy, oprócz bramkarzy, nie mają prawa zrobić więcej niż 3 
kroków z piłką w rękach, co wymusza bieg z kozłowaniem i liczne podania. Bramkarze 
wychodząc z pola bramkowego, stają się zawodnikami ofensywnymi i obowiązują ich 
wówczas identyczne prawa jak pozostałych zawodników (łącznie z brakiem możliwości 
powrotu z piłką w pole karne).  
 

1.Boisko do piłki ręcznej ma wymiary 20x40m   
2.Bramka 2x3 m. 
3.Linia pola bramkowego jest oddalona od bramki 6m. 
4.Linia rzutów karnych znajduje się 7m od linii bramkowej. 
5.Linia rzutów wolnych znajduje się 9m od linii bramkowej. 
6.Czas meczu 2x30 min.. 
7.W polu bramkowym może znajdować się tylko bramkarz. 
8.Bramkarz może bronić rzuty każdą częścią ciała. 
9.Nie wolno podawać piłki do bramkarza znajdującego się w polu bramkowym. 
10.Piłka, która przekroczy linię końcową należy do bramkarza z wyjątkiem kiedy ostatni 
dotknął piłki zawodnik obrony(rzut rożny). 
11.Rzut rozpoczynający grę wykonuje się ze środka boiska stojąc jedną nogą na linii. 
12.Rzuty wolne wykonuje się z miejsca przekroczenia przepisów. 
13.W czasie wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny atakującej muszą się       
  znajdować za linią rzutów wolnych. 
14.Rzut z autu wykonujemy stojąc jedną nogą na linii. 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://www.youtube.com/watch?v=fCWkHUqygHM


15.Rzut karny wykonujemy na gwizdek z odległości 7m. 
16.W czasie wykonywania rzutu karnego nie wolno podnieść przedniej nogi, nadepnąć ani 
przekroczyć linii rzutów karnych. 
17.W czasie wykonywania rzutów (wolny, karny, z autu, rozpoczynający grę) należy 
zachować odległość 3m od przeciwnika. 
18.Jeżeli zawodnik  nie kozłuje piłki może ją trzymać tylko 3 sekundy. 
19.Po gwizdku sędziego piłkę należy położyć na miejscu. 
20.Za zagrania niezgodne z przepisami oraz niesportowe zachowanie sędzia może ukarać 
zawodnika: upomnieniem (żółta kartka), wykluczeniem (2min.), dyskwalifikacją (czerwona 
kartka) ,usunięciem z boiska. 
 

                                                
 


