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Technikum Kształtowania Środowiska        Przedmiot :Wychowanie fizyczne
Klasa: III TBa

Witam, Moi drodzy przesyłam Wam zagadnienia do zapoznania się w tym tygodniu.
W przypadku pytań proszę o kontakt na Messenger lub na adres: r.warda@poczta.onet.pl
Pozdrawiam Anna Warda

  
  1. Unihokej- utrwalamy elementy techniki gry.

Postawa zawodnika w obronie i ataku:
●charakteryzuje się rozkroczno – wykroczną pozycją ustawienia stóp, pozwalającą na do-godniejsze 
starty w różnych kierunkach
●kończyny dolne ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, stopy ustawione równolegle rozstawione 
na szerokość bioder
●tułów lekko pochylony w przód

Sposoby trzymania kija:
●uchwyt oburącz ciasny – kij trzymany w bliskim położeniu obu dłoni (8-10 cm), stosowany w otwartym 
prowadzeniu piłki, strzelaniu i omijaniu z backhandu
●uchwyt oburącz szeroki – kij trzymany w szerokim położeniu dłoni powyżej 10 cm, stosowany w 
zakrytym prowadzeniu piłki oraz strzelaniu i omijaniu z forhandu
●uchwyt jednorącz prawą lub lewą ręką – mało stabilny stosowany w zagraniach sytuacyjnych

Poruszanie się po boisku zawodnika z kijem:
●bieg przodem i tyłem
●bieg ze zmianą kierunku i tempa biegu
●krok dostawny przy poruszaniu się bokiem
●starty i zatrzymania

Podania piłki w miejscu i w ruchu:
●ciągnięte dolne i górne
●z tzw. „klepki”
●sytuacyjne
●z wykorzystaniem bandy

Przyjęcia piłki w miejscu i w ruchu:
●dolnej i górnej na ciało (klatka piersiowa, noga, stopa)
●dolnej i górnej na łopatkę kija (blendę)

Strzały do bramki w miejscu i ruchu:
●ciągnięte
●z tzw. „klepki”
●rzut wolny
●rzut karny
●strzały sytuacyjne (dobitka, wrzut, strzał z obrotem i półobrotem)

Prowadzenie piłki kijem:
●z boku
●slalomem
ze zmianą tempa i kierunku biegu
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●dryblingiem

Zwody:
●ciałem: przodem, tyłem
●z kijem i piłką zamierzonym strzałem lub podaniem
●reagowanie na zwody przeciwnika bez piłki, z piłką

W technice gry bramkarza wyróżnia się następujące elementy:
a)postawę poruszania się w bramce: w pozycji niskiej, w pozycji wysokiej
b)obronę piłek ciałem: rękami, nogami, tułowiem
c)podanie piłki: dołem z kozłem, po podłożu
d)chwyt piłki

 Obeirzyjcie film: Floorball Shooting Technics. Zwróćcie uwagę na sposób ustawienia zawodnika, 
technikę prowadzenia piłeczki i wykonania strzałów.
Link do filmu: https://youtu.be/-H0RmWqS4HA
 

2. Poznajemy ćwiczenia kształtujące szybkość biegową.
 

 Zapoznajcie się:
1. Szybkość  - jest jedną z głównych cech motorycznych człowieka, która pozwala wykonywać 
szybkie ruchy w krótkim czasie.  Trenując  szybkość  musimy zwrócić uwagę na szybkość reakcji, 
czas pojedynczego ruchu  oraz częstotliwość ruchów. Umiejętność ta jest uwarunkowana genetycznie
– budowa włókien mięśniowych. 
2. Do ćwiczeń kształtujących szybkość można zaliczyć: skipy, wieloskoki  i podskoki  kuczne. 

Źródło: www.runners-world.pl/trening/Skip-A-
skip-B-skip-C-abecadlo-budowania-sily-
biegowej,51453,1

Źródło: https://bieganie.pl/?show=1&cat=285&id=5187 Źródło: 
https://centrumsportowca.pl/centrum-
treningu/podskoki-z-unoszeniem-kolan/

 Obejrzyjcie dwa filmy z ćwiczeniami sprinterskimi. Podaję linki:
https://www.youtube.com/watch?v=BFd1rnzV0HE 
https://www.youtube.com/watch?v=jc-zDnQzPgI 
 Przedstawione ćwiczenia można z powodzeniem wykonywać w domu. Przed wykonywaniem 
ćwiczeń specjalistycznych pamiętajcie o wykonaniu rozgrzewki ogólnorozwojowej, którą znacie z 
lekcji wychowania fizycznego. 

3. Piłka koszykowa- zasady obrony w koszykówce

 Zapoznajcie się:

https://www.youtube.com/watch?v=jc-zDnQzPgI
https://www.youtube.com/watch?v=BFd1rnzV0HE
https://youtu.be/-H0RmWqS4HA


Źródło: http://passionsport.pl/blog/2016/02/17/obrona-w-koszykowce/

Obrona (potocznie: krycie, obstawianie) –
działania zawodników jednej drużyny

mające na celu uniemożliwienie zdobycia kosza drużynie przeciwnej
i odebranie im piłki, by móc przeprowadzić akcję ofensywną.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_(koszyk%C3%B3wka)

Pozycja obronna i ustawienie w obronie, poruszanie się- zasady;
 ustawienie przodem do przeciwnika, a tyłem do kosza (najpoprawniejsza);
 nogi ugięte w kolanach, natomiast plecy wyprostowane.;
 ręce powinny znajdować się w górze, tak by sędzia mógł je widzieć;
 poruszamy się krokiem „odstawno-dostawnym”
 jedną stopę obracamy palcami w kierunku w którym się poruszamy- ta noga nazywana jest 

„nogą kierunkową”. 
 ta sama ręka, co "noga kierunkowa" może być opuszczona nieco niżej – nazywana jest "ręką 

kierunkową"

                                                                         
 Źródło: pl.wikipedia.org

 Przyjęcie takiej postawy umożliwia znacznie szybsze ruchy w obronie i 
umożliwia szybsze reakcje na ruchy przeciwnika, utrudniając mu 
przedarcie się przez obronę.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FLegalna_pozycja_obronna&psig=AOvVaw2-4NtHyhkZKmqqlmOX0lHV&ust=1588259749018000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjUur3i9o3pAhUDyioKHRSmCDQQr4kDegUIARDtAQ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzut_(koszyk%C3%B3wka)



