
Klasa: VII B 
Data: 27-29.04.2020 
 
Temat: Doskonalenie skoczności - ćwiczenia na skakance. 
 

Drodzy uczniowie wszyscy wiele razy na lekcjach wychowania fizycznego 
mieliście już skoki na skakance. Jednym z Was szło świetnie innym troszkę gorzej. 
Jednak wszyscy wiecie, że ćwiczenia ze skakankami po pierwsze, nie wymagają 
dużo miejsca, a po drugie drogiego sprzętu. Nie trzeba nawet mieć skakanki 
zakupionej w sklepie, wystarczy około 2 - 3 m odpowiednio ciężkiej linki. Ze 
skakanką można ćwiczyć zarówno w mieszkaniu, na balkonie ale przede wszystkim 
(co zalecamy) na powietrzu, wykonując ćwiczenia na zewnątrz dodatkowo dotlenisz 
swój organizm. 

Zapewne mało kto z Was zdaje sobie sprawę. jak wiele korzyści dla naszego 
organizmu ma skakanie na skakance. Wielu z Was uważa, że to tylko bezsensowne 
podskoki, a musicie wiedzieć,że: 

 
★ to świetne ćwiczenie ogólnorozwojowe, które angażuje cały 

organizm - wszystkie partie mięśniowe; podczas skoków pracują 
nogi, brzuch,ramiona, pośladki, plecy; 

★ doskonały sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów - 
przyspieszamy przemianę materii (co jest istotne przy 
odchudzaniu) - można spalić aż 1000 kalorii w ciągu godziny; 

★ kiedy ćwiczysz na skakance, twoje płuca otrzymują większą ilość 
powietrza, a co za tym idzie zwiększasz wydolność organizmu; 
oznacza to,że dłużej możemy wykonywać ćwiczenia bez 
przemęczania się; 

★ dzięki skokom doskonalimy zdolności motoryczne takie jak: 
gibkość, zwinność i szybkość; 

★ skakanie usprawni koordynację ruchową, korzystnie wpłynie 
na lepsze utrzymywanie równowagi; 

★ poprawia pracę układu krążenia i pracę serca; 
★ ćwiczenie ze skakanką ma zbawienny wpływ na psychikę i 

samopoczucie, wydzielone podczas treningu endorfiny 
wprawiają nas w dobry nastrój 

★ efekty skakania na skakance to wymodelowanie sylwetki, 
ujędrnienie skóry i poprawa elastyczności stawów. 



 
5 powodów dla których warto skakać na skakance: 
https://www.youtube.com/watch?v=h0SOsyE_WRA 
 
Rozgrzewka: 
https://www.youtube.com/watch?v=tu_gx5F8_rI 
 
Te dwa filmiki przeznaczone są dla uczniów, którzy mają 
jeszcze jakieś problemy ze skakaniem na skakance: 
https://www.youtube.com/watch?v=I--9eLnz31g 
https://www.youtube.com/watch?v=efMTM7-VMFU&t=3s 
 
A to już film dla zaawansowanych, którzy chcą się 
rozwijać: 
https://www.youtube.com/watch?v=HcR-oabwA5U&t=1s 
 

Regularnie wykonywany 10-minutowy trening ze skakanką 
pobudza organizm i szybko daje efekty. 

 
Życzymy dobrej zabawy ze skakanką. 
 K. Skrzypczyk, I. Remisz 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Klasa: VII B 
Data: 30.04  
 
Temat: Poznajemy nową grę drużynową - korfball. 
 
Korfball - jedyna na świecie koedukacyjna gra zespołowa,która łączy 
elementy koszykówki, piłki ręcznej i kilku innych sportów. Jest to gra, która 
rozwija się w polsce już od ponad 25 lat. Obecnie w korfball gra się w ponad 60 
krajach na całym świecie,Jest to dyscyplina dla spryciarzy, w której liczy się 
zmysł taktyczny, zręczność i kondycja. 

https://www.youtube.com/watch?v=h0SOsyE_WRA
https://www.youtube.com/watch?v=tu_gx5F8_rI
https://www.youtube.com/watch?v=I--9eLnz31g
https://www.youtube.com/watch?v=efMTM7-VMFU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=HcR-oabwA5U&t=1s


Najważniejsz zasady gry: 

❏ zawodnicy obojga płci grają w jednej drużynie 
❏ korfball jest grą bezkontaktową 
❏ gra się piłką podobną do piłki nożnej, ale jest cięższa i chropowata 
❏ mecze odbywają się na boisku o wymiarach 20 x 40 
❏ boisko podzielone jest na pół tworząc dwie strefy: strefę ataku i strefę 

obrony 
❏  w odległości 6,66 m od linii końcowej znajduje się słup z koszem 
❏ kosz umieszczony jest na wysokości 3,5m 
❏ przy koszu nie ma tablicy 
❏ drużyna składa się z 8 osób- 4 mężczyzn i 4 kobiety 
❏ 2 pary z każdej drużyny rozpoczynają grę w strefie ataku, a dwie w 

strefie obrony 
❏ punkty zdobywa się wrzucając piłkę do kosza przeciwnika 
❏ każdy prawidłowy rzut do kosza daje 1 punkt 
❏ co dwa punkty, niezależnie dla której drużyny, następuje zmiana stref 

tzn. obrońcy stają się atakującymi, a atakujący obrońcami 
❏ niedozwolone jest przepychanie przeciwnika, wyrywanie lub wybijanie 

piłki z jego rąk 
❏ nie wolno bronić zawodnika odmiennej płci 
❏ nie wolno poruszać się z piłką 
❏ nie wolno kozłować 
❏ zawodnik z piłką musi ją podać lub rzucić do kosza 
❏ na przeprowadzenie akcji drużyna ma 25 sekund 
❏ do kosza mogą rzucać tylko zawodnicy strefy ataku 
❏ jeżeli obrońca stoi między koszem, a rzucającym z wyciągniętą ręką w 

kierunku rzucającego nie można zdobyć punktu 
❏ gra trwa 2 x 30 minut 
❏ przerwa 15 minut 
❏ w przypadku remisu zarządza się dogrywkę do zdobycia “złotego 

kosza”. 

 



 

Z podstawowymi zasadami, możecie się też zapoznać 
oglądając poniższy filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ez7RyOnYBrY 

https://www.youtube.com/watch?v=VmY4H-_iSw8&feature=emb_rel_
end 

Jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda mecz korfballu, 
kliknijcie w poniższe linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=lnNSU4kbVvI 

https://www.youtube.com/watch?v=4yTQ_1iX2q8 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego: 
 K. Skrzypczyk, I. Remisz 
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