
Wf  klasa VI b – 26-29. 05. 2020r. (11 tydzień).  

Temat 1: Test z piłki nożnej .  

Ponieważ piłka nożna jest grą sportową najbardziej popularną wśród uczniów, sprawdź się 

w znajomości jej przepisów i rozwiąż test QUIZ – kliknij na poniższy link 

sporttopestka.pl/rozwiaz-krotki-test-quiz-z-pilki-noznej/    

Odpowiedzi w formie tabelki wyślij do mnie. 
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Temat 2: Piłka koszykowa – doskonalenie techniki rzutu do kosza. 

Trudno jest ćwiczyć rzuty do kosza nie wychodząc z domu. A jednak można… Znalazłam 

filmik instruktażowy – jak w domu ćwiczyć technikę rzutu do kosza. Obejrzyjcie go . 

https://www.bing.com/videos/search?q=rzut+pi%c5%82eczk%c4%85+palantow%c4%85&&view=detail&mid=2D9E

4D58DAC5B3B7960B2D9E4D58DAC5B3B7960B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drzut%2520pi

%25C5%2582eczk%25C4%2585%2520palantow%25C4%2585%26qs%3DHS%26form%3DQBVRMH%26sp%3D1%26p

q%3Drzut%26sc%3D8-4%26cvid%3D807DA1A28B1F487B94DF9FBB8B2E9B4D -kliknij 

 

Temat 3: Rzut piłeczką palantową z miejsca i z rozbiegu.  

Obejrzyjcie prezentację, której link zamieściłam poniżej, uważnie cztając poszczególne slaydy. Na koniec popatrzcie 

na filmik jak robią to Wasi koledzy. 

https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/04/Rzut-piłeczką-palantową.pdf -kliknij 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=rzut+pi%c5%82eczk%c4%85+palantow%c4%85&&view=detail&mid=2D9E4D58DAC5B3B7960B2D9E4D58DAC5B3B7960B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drzut%2520pi%25C5%2582eczk%25C4%2585%2520palantow%25C4%2585%26qs%3DHS%26form%3DQBVRMH%26sp%3D1%26pq%3Drzut%26sc%3D8-4%26cvid%3D807DA1A28B1F487B94DF9FBB8B2E9B4D
https://www.bing.com/videos/search?q=rzut+pi%c5%82eczk%c4%85+palantow%c4%85&&view=detail&mid=2D9E4D58DAC5B3B7960B2D9E4D58DAC5B3B7960B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drzut%2520pi%25C5%2582eczk%25C4%2585%2520palantow%25C4%2585%26qs%3DHS%26form%3DQBVRMH%26sp%3D1%26pq%3Drzut%26sc%3D8-4%26cvid%3D807DA1A28B1F487B94DF9FBB8B2E9B4D
https://www.bing.com/videos/search?q=rzut+pi%c5%82eczk%c4%85+palantow%c4%85&&view=detail&mid=2D9E4D58DAC5B3B7960B2D9E4D58DAC5B3B7960B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drzut%2520pi%25C5%2582eczk%25C4%2585%2520palantow%25C4%2585%26qs%3DHS%26form%3DQBVRMH%26sp%3D1%26pq%3Drzut%26sc%3D8-4%26cvid%3D807DA1A28B1F487B94DF9FBB8B2E9B4D
https://www.bing.com/videos/search?q=rzut+pi%c5%82eczk%c4%85+palantow%c4%85&&view=detail&mid=2D9E4D58DAC5B3B7960B2D9E4D58DAC5B3B7960B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drzut%2520pi%25C5%2582eczk%25C4%2585%2520palantow%25C4%2585%26qs%3DHS%26form%3DQBVRMH%26sp%3D1%26pq%3Drzut%26sc%3D8-4%26cvid%3D807DA1A28B1F487B94DF9FBB8B2E9B4D
https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/04/Rzut-piłeczką-palantową.pdf


Temat 4: Bieg przez płotki – filmiki instruktażowe. 

Biegi płotkarskie – rodzaj biegowych konkurencji lekkoatletycznych, w którym zawodnicy podczas biegu 
pokonują równomiernie rozstawione płotki.  

Na zawodach lekkoatletycznych mężczyźni i kobiety rozgrywają po dwa dystanse biegów płotkarskich:  

• krótki – 100 metrów kobiet  i 110 metrów mężczyzn, tzw. "wysokie płotki", 

• długi – 400 metrów kobiet i mężczyzn, tzw. "niskie płotki". 

Wysokość płotków zależy od dystansu i płci zawodników:  

• 106,70 cm – w biegu na 110 m ppł mężczyzn, 

• 91,40 cm – w biegu na 400 m ppł mężczyzn, 

• 84,00 cm – w biegu na 100 m ppł kobiet, 

• 76,20 cm – w biegu na 400 m ppł kobiet. 

Krótkie biegi płotkarskie stanowią też jedną z konkurencji wieloboju (siedmioboju kobiet i dziesięcioboju 
mężczyzn).  

W hali są rozgrywane przede wszystkim krótkie biegi płotkarskie: na imprezach mistrzowskich bieg na 60 
metrów (płotki o wysokości 106,70 cm u mężczyzn i 84,00 cm u kobiet), na mityngach czasem bieg na 50 
metrów, rzadkością są biegi na "niskich" płotkach (na 300 lub 400 metrów).  

Bieg na 100 metrów przez płotki – jedna z biegowych konkurencji lekkoatletycznych, najkrótszy 

dystans płotkarski dla kobiet na otwartym stadionie (mężczyźni biegają dystans 110 metrów). 

Zawodniczki muszą w jak najszybszym czasie pokonać dziesięć płotków o wysokości 84 cm 

rozstawionych na dystansie 100 m. Pierwszy płotek pokonują po 13 m od startu, kolejne są co 

8,5 m, a od ostatniego płotka do mety dzieli je 10,5 m.  

Obejrzyjcie filmiki  

https://www.bing.com/videos/search?q=bieg+przez+p%c5%82otki&&view=detail&mid=298B075ED7704

4EB8ABA298B075ED77044EB8ABA&rvsmid=AD08E2F921F863F6E77FAD08E2F921F863F6E77F&FORM=V

DRVRV – kliknij 

Bieg z udziałem Karoliny Kołeczek 

https://www.bing.com/videos/search?q=bieg+przez+p%c5%82otki&&view=detail&mid=AD08E2F921F86

3F6E77FAD08E2F921F863F6E77F&&FORM=VDRVRV –kliknij 

Na hali w Toruniu z udziałem Klaudii Siciarz i Karoliny Kołeczek 

https://www.bing.com/videos/search?q=bieg+przez+p%c5%82otki&&view=detail&mid=48727CA694669

78E637548727CA69466978E6375&rvsmid=AD08E2F921F863F6E77FAD08E2F921F863F6E77F&FORM=VD

QVAP –kliknij  
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