
Klasa IV a                                                                                                         27.04- 30.04.2020 r.

Temat: Poruszamy się po boisku – piłka siatkowa

Drodzy uczniowie poruszanie się po boisku jest najważniejszą czynnoscią. Pamiętajmy, aby przed 

dowolnym przemieszczeniem, lekko obniżyć swoją pozycje. To pozwoli Wam szybciej się 

przemieścić. Każde przemieszczenie służy do pokonywania odległości dzielącej nas od piłki. To od 

nas zależy, jaki sposób w danej sytuacji zastosujemy. Wyrózniamy: krok odstawno- dostawny, krok 

skrzyżny, biegowy oraz doskok.

Zapraszam was do obejrzenia krótkiego filmu oraz ćwiczeń, po powrocie do szkoły na pewno 

będziemy mogli wszystko przećwiczyć.

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

https://www.youtube.com/watch?v=v96o8eFDAcQ



Klasa: IVa

Temat: Historia Igrzysk Olimpijskich.

Drodzy uczniowie dzisiaj chciałabym w skrócie przedstawić wam historię Igrzysk Olimpijskich. 

Zapoznajcie się z informacjami i obejrzyjcie wirtualny spacer po Muzeum sportu i Turystyki w 

Warszawie gdzie poznacie ciekawostki związane z tematem.

Starożytne igrzyska olimpijskie

Pierwsze igrzyska olimpijskie odbywały się w Olimpii  w Grecji  i  były rozgrywane co cztery lata.

Pierwsze  udokumentowane igrzyska  odbyły  się  w  roku  776  p.n.e.  Na  czas  igrzysk  olimpijskich

zaprzestawano  wojen.  Podczas  trwania  konfliktów  ogłaszano  "święty  rozejm"  i  wojny

wstrzymywane były na 2 miesiące.  Przez pięć  dni  trwały  igrzyska,  reszta  była przeznaczona na

wyruszenie i powrót z igrzysk przez widzów i zawodników. Zawodnik, który wygrał igrzyska, stawał

się sławny i otrzymywał tytuł olimpionika.  W jego rodzinnym mieście stawiano pomniki na jego

cześć i pisano wiersze.

W  zawodach  brali  udział  zamożni  ludzie,  których  stać  było  na  poświęcenie  całego  roku  na

ćwiczenia, później byli to tylko wybrani atleci. Występowano nago, dlatego igrzyska mogli oglądać

tylko  wolni  mężczyźni.  Kobietę  przyłapaną  na  oglądaniu  igrzysk  czekała  kara  śmierci.  Nie  było

konkurencji zespołowych. W starożytnej Grecji termin olimpiada oznaczał czteroletni okres między

następnymi igrzyskami olimpijskimi.  W igrzyskach mogli  brać udział  wszyscy Grecy płci  męskiej.

Odbywały się one ku czci boga Zeusa.

Nowożytne letnie igrzyska olimpijskie 

odbywają się od 1896 roku (Ateny), a zimowe od 1924 (Chamonix). Nowożytne igrzyska olimpijskie

nawiązują  do  tradycji  starożytnych  igrzysk  greckich.  Przez  większość  sportowców  igrzyska

olimpijskie  są  traktowane  jako  najważniejsze  zawody  sportowe,  a  złoty  medal  olimpijski,  jako

najcenniejsze trofeum; wyjątkiem są tu tenisiści, kolarze i piłkarze, ale międzynarodowe federacje

tych sportów starają się podnieść rangę konkursów olimpijskich.

Zapraszam do obejrzenia filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=DgZCGbdxRuE&t=8s
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