
Przedmiot - wychowanie fizyczne

Klasa- VIE

Termin – 25-29.05.2020r.

Temat: Mini piłka koszykowa- doskonalimy poznane umiejętności: podania, chwyty, kozłowania, 

rzuty. Zbiórka piłki z tablicy.

Witam Was serdecznie.

Czas mija, koronawirus ma się dobrze i nie widać jego odwrotu. Nasze zaplanowane na wiosnę lekcje 

koszykówki właśnie muszą odbyć się w formie zdalnej. Jeżeli macie odpowiedni sprzęt (piłki gumowe)

możecie spróbować delikatnie poćwiczyć w domu, jeżeli nie, pogłębicie swoją wiedzę teoretyczną co 

jest jeszcze ważniejsze. Przygotowałam dla Was filmy instruktażowe, które pomogą wam utrwalić 

elementy techniczne koszykówki. Pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=yofyrpXivEw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1N3xCYx-

POYAXASQO7FY6F7sQX11KHpuHaKiQadwPm1qKp02W6XyWKf

znajdziecie rozgrzewkę z piłkami, którą należy przeprowadzić przed ćwiczeniami. Jeżeli niektóre 

ćwiczenia np. w podporze przodem lub tyłem na piłce okażą się zbyt trudne to proszę ich nie 

wykonywać lub uprościć. Pod następnym linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=yofyrpXivEw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1N3xCYx-

POYAXASQO7FY6F7sQX11KHpuHaKiQadwPm1qKp02W6XyWKf_E

znajdziecie ćwiczenia techniczne, które musicie opanować co najmniej teoretycznie.

Na zakończenie obejrzyjcie film z ćwiczeniami Marcina Gortata z uczniami łódzkiej szkoły 

podstawowej.

https://www.youtube.com/watch?v=ODulo1LNo1A

Przypominam o uzupełnieniu wszystkich prac, które były na ocenę do dnia 29.05.2020r. Po tym 

terminie prace nie będą już przyjmowane. A były to:

1. Hasło krzyżówki

2. Kroki aerobiku

3. Quiz wiadomości o siatkówce

4. Test wiedzy o olimpiadach

5. Przepisy piłki nożnej- quiz

Indeks Sprawności Fizycznej (6 prób) oraz ćwiczenia dodatkowe np. żonglowanie są to zadania 

dodatkowe za które są super premie.

Ze sportowym pozdrowieniem – I.Remisz

Temat: Mini piłka koszykowa -  zatrzymanie na jedno i na dwa tempa.

Kontynuujemy temat koszykówki. Dzisiaj utrwalenie wiadomości o sposobach zatrzymywania się w 

koszykówce zgodnie z przepisami gry. Na wstępie jak zwykle rozgrzewka. Dzisiaj samodzielnie 

przeprowadzicie pierwszą część rozgrzewki. Pomoże Wam w tym poniższa tablica. Oczywiście 

możecie rozszerzyć ilość ćwiczeń. Ich intensywność zależy tylko od Was.

https://www.youtube.com/watch?v=yofyrpXivEw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1N3xCYx-POYAXASQO7FY6F7sQX11KHpuHaKiQadwPm1qKp02W6XyWKf
https://www.youtube.com/watch?v=yofyrpXivEw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1N3xCYx-POYAXASQO7FY6F7sQX11KHpuHaKiQadwPm1qKp02W6XyWKf
https://www.youtube.com/watch?v=ODulo1LNo1A
https://www.youtube.com/watch?v=yofyrpXivEw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1N3xCYx-POYAXASQO7FY6F7sQX11KHpuHaKiQadwPm1qKp02W6XyWKf_E
https://www.youtube.com/watch?v=yofyrpXivEw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1N3xCYx-POYAXASQO7FY6F7sQX11KHpuHaKiQadwPm1qKp02W6XyWKf_E


Aby trening był pełny proponuję jeszcze kilka ćwiczeń ogólnorozwojowych, które są mniej 

dynamiczne ale bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju:

https://www.youtube.com/watch?

v=24SKXdyeVuA&fbclid=IwAR1oXyZzlWtOfqWzB2155TMeOT8GASpWsaI5CDjskvXOkmT7T35Balr3piQ

Przechodzimy do tematu zajęć. Całościowe omówienie tematu zajęć znajdziecie pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?

v=fCgpxCItbHU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3zK_fNni1pt5ga8q3YNRUkSBJsNM3A86hilQb4hRSofY

Po_k-p4b_K5Po

Jeżeli macie możliwość, to przećwiczcie wszystkie pokazane elementy gry, jeżeli nie, zapoznajcie się z 

tematem bardzo dokładnie i zapamiętajcie. Wszystkie te treści znajdą się na lekcjach w szkole. 

Ze sportowym pozdrowieniem- I Remisz

https://www.youtube.com/watch?v=fCgpxCItbHU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3zK_fNni1pt5ga8q3YNRUkSBJsNM3A86hilQb4hRSofYPo_k-p4b_K5Po
https://www.youtube.com/watch?v=fCgpxCItbHU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3zK_fNni1pt5ga8q3YNRUkSBJsNM3A86hilQb4hRSofYPo_k-p4b_K5Po
https://www.youtube.com/watch?v=fCgpxCItbHU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3zK_fNni1pt5ga8q3YNRUkSBJsNM3A86hilQb4hRSofYPo_k-p4b_K5Po
https://www.youtube.com/watch?v=24SKXdyeVuA&fbclid=IwAR1oXyZzlWtOfqWzB2155TMeOT8GASpWsaI5CDjskvXOkmT7T35Balr3piQ
https://www.youtube.com/watch?v=24SKXdyeVuA&fbclid=IwAR1oXyZzlWtOfqWzB2155TMeOT8GASpWsaI5CDjskvXOkmT7T35Balr3piQ

