
PRZEDMIOT: wychowanie fizyczne 

KLASA: VIII A B C  

TERMIN:  1.04.2020r. 

Temat: Zasada fair play 

Wiadomości teoretyczne: 

Fair play – czołowa zasada 

Uczciwa i sprawiedliwa gra, czyli fair play. Stosowanie tej reguły jest tym, czego powinien uczyć każdy 

trener od pierwszego treningu, szczególnie drużyn juniorów. Jest to wytyczna, której przestrzeganie 

jest dużo ważniejsze od wygrania rozgrywek, czy pobicia swojego kolejnego rekordu. Pamiętajmy,  

by zawsze doceniać zawodników ceniących regułę fair play oraz samodzielnie stosujmy się do niej 

podczas amatorskiego trenowania wszelkich dyscyplin oraz w życiu codziennym.  

Pozytywne przykłady 

Sport powinien być tym, co jednoczy wszystkich ludzi. Profesjonalni sportowcy powinni dawać 

przykład swoim widzom. Sportowcy przykuwający największą uwagę to ci, którzy pokazują 

ponadprzeciętną postawę i zachowanie wysokich standardów rywalizacji sportowej. Z dumą 

opowiadamy o zawodnikach, którzy zrezygnowali z łatwej wygranej, ponieważ znali okoliczności 

wskazujące na to, że owe zwycięstwo nie byłoby w pełni zasłużone. 

Łamanie zasad w sporcie 

Ostatnio coraz częściej możemy spotkać w prasie doniesienia o nieeleganckich, czy wręcz 

nieprzepisowych zachowaniach mających miejsce podczas między innymi meczów piłki nożnej. 

Nadmierna agresja oraz złośliwe i nieprzepisowe popisy są najkrótszą drogą do straty fanów. Egoizm  

i pycha powinny zostawać poza boiskiem. 

Wiadomości praktyczne: 

W przygotowanym specjalnie dla Was ćwiczeniu zespołowym należy zwrócić uwagę na omówione 

wyżej zasady fair play. Ćwiczenie jest dla kilku osób – możesz zaangażować rodzeństwo i rodziców. 

Zanim obejrzysz poniższy film (w linku), przygotujcie się do ćwiczenia krótką rozgrzewką – zwróćcie  

szczególną uwagę na rozgrzanie całego kręgosłupa, rozciągnięcie mięśni kończyn górnych i dolnych, 

oraz nie zapominajcie o ćwiczeniach oddechowych, w celu wyrównania swego oddechu. Rozgrzewka 

powinna trwać ok. 10 minut. Do wykonania ćwiczenia potrzebne będą: strój sportowy, obuwie  

na miękkich podeszwach oraz kije do kendo. A teraz usiądźcie wygodnie w fotelach wraz z rodziną  

i obejrzycie film instruktarzowy. Po wykonaniu ćwiczenia opiszcie swoje spostrzeżenia na temat fair 

play i zachowajcie opis do oceny.  

Miłego oglądania… W zdrowym ciele, zdrowy duch! 

https://www.youtube.com/watch?v=NaCUtslR8gs 
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