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Temat 1: Doskonalenie poruszania się po boisku w piłce siatkowej. 

Zapraszam Was na rozgrzewkę w piłce siatkowej – ćwiczenia z Karolem Kłosem. 

Materiał filmowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=XsrbSzOlJ-4-kliknij 

 

Czas na ,,lekcję siatkówki” w wydaniu praktycznym. 

Obejrzyjcie film instruktażowy, który pomoże Wam poznać i poprawnie 

wykonać podstawowe siatkarskie elementy. W pierwszym odcinku omawianym 

zagadnieniem jest “Poruszanie się po boisku”, a opowiada o nim sam Mariusz 

Wlazły! 

Poruszanie się jest najważniejszą czynnością na boisku. Pamiętajmy, aby przed 

dowolnym przemieszczeniem się, lekko obniżyć swoją pozycję. 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 – mówi prowadzący lekcję Mariusz Wlazły. Wyróżniamy: krok 

skrzyżny, odstawno – dostawny, biegowy oraz doskok. Zobaczcie, jak 

poprawnie wykonują je nasi młodzi adepci siatkówki Zosia i Arek.  

Poznaj ćwiczenia, które prowadzi Mariusz Wlazły:  

Materiał filmowy: 

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

 

TEMAT 2: Sprawnościowy tor przeszkód. 

Potrzebne przybory: 6 plastikowych butelek (np. po wodzie). 

Część wstępna, Rozgrzewka: 

1. Bieg w miejscu z różną intensywnością, w trakcie biegu krążenia i 

wymachy ramion w przód i w tył, 

2. Ćwiczenia rozciągające stojąc: ramiona w przód, dotknij na zmianę lewą 

stopą prawej ręki i prawą stopą lewej ręki, 

3. Wykonaj 3 serie po 10 pajacyków, 

4. Wykonaj 3 serie po 5 skłonów, dotykając całymi dłońmi podłogi, kolana 

proste. 

Część główna: 

Ustaw tor składający się z 6 butelek w tej samej odległości od siebie (ok. 1 m lub 

mniej) i wykonaj następujące ćwiczenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=XsrbSzOlJ-4
https://www.youtube.com/watch?v=BgYzpTOSKHM-kliknij


1. Bieg slalomem między przyborami, powrót marszem obok toru - 5 razy (X), 

2. Bieg z wysokim unoszeniem kolan (skip A) ponad przyborami, powrót jak 

wyżej – 5 X, 

3. Bieg slalomem w ustawieniu bokiem do toru – 5 X, 

4. Skoki obunóż nad butelkami – 5 X, 

5. Żabki slalomem w przysiadzie – 5 X. 

Część końcowa: 

1. W siadzie skrzyżnym, ręce splecione na karku, wykonuj skręty boczne w 

czasie 1 minuty głęboko oddychając. PLECY PROSTE!!!  

2. W leżeniu na plecach 20 oddechów wciągnij brzuch-wdech powoli nosem, 

wypchnij brzuch 

- wydech powoli ustami. 

 

TEMAT 3: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion i nóg. 

1. Rozgrzewka 

 

o Trucht 2 minuty (w biegu wykonaj dodatkowe ćwiczenia rozgrzewające 

ramion) 

o pajacyki, 

o krążenia ramion przód i tył, 

o wymachy ramion przed sobą i nad głowę, 

o podskoki na palcach obunóż w górę, 

o podpór przodem, następnie naprzemienne przeskoki lewej i prawej nogi w 

pozycji wykroku podpartego, 

o w siadzie rozkrocznym skłony do prawej i lewej nogi, 

o deska, 

o w leżeniu na plecach nożyce poziome i pionowe, 

o mostek. 

Część główna – przygotuj 2 butelki 1,5 litra, wypełnione wodą. 

o bieg w miejscu, trzymamy butelki w rękach 30 sekund, 

o pajacyki z butelkami 20 - 30 sekund, 

o w staniu w rozkroku, butelki trzymamy w rękach, wznieś ręce w górę i 

opuść w dół 20 razy, 

o wykonaj 3 serie po 15 wymachów oburącz w górę dodatkowo uginając nogi 

w kolanach do półprzysiadu, 

o wznieś ręce bokiem w górę tak by były równolegle do podłoża, policz do 

15 utrzymując postawę, wykonaj 5 powtórzeń, 

o imitując walkę bokserską, prostuj i wyginaj ręce 5 serii po 20 sekund, 



o trzymaj butelki przy klatce piersiowej, wykonaj 3 serie po 15 przysiadów, 

o trzymaj butelki w rękach, usiądź na podłożu i wstań, bez pomocy rąk 15 

razy, 

o w leżeniu na brzuchu trzymamy butelki przed sobą, ręce i nogi proste, unieś 

jednocześnie ręce i nogi do góry i utrzymaj przez 15 sekund – 3 serie, 

o w leżeniu na plecach ręce i nogi proste, butelki w rękach, unieś 

jednocześnie ręce i nogi w górę dotykając do siebie i powrót (scyzoryki) 10 

razy 3 serie. 

Część końcowa: 

o w siadzie skrzyżnym wykonaj 20 oddechów podnosząc ręce z butelkami w 

górę - wdech,  opuść powoli ręce w dół – wydech, 

o w siadzie kolana proste, nogi złączone, ręce z butelkami zbliż do palców 

nóg – wydech, powrót, ręce w górę – wydech, 20 oddechów. 
 

TEMAT 4: Kształtujemy wydolność fizyczną. 

 

Rozgrzewka 

1. Wykonaj bieg w miejscu w czasie 3 minut, 

2. Wykonaj w miejscu rozgrzewkę taką jaką zwykle wykonujesz na zajęciach 

sportowych: 

 Ćwiczenia ramion, 

 Krążenia i skłony tułowia, 

 Rozgrzewka dłoni, rąk, stawów skokowych, kolanowych, krążenie bioder. 

 

Część główna: 

1. Bieg w miejscu w jak najszybszym tempie z mocną pracą ramion ćwicz 20 

sekund 10 sekund przerwy i w ten sposób powtórz 5 razy. 

2. Zrób 2 minuty przerwy w czasie której wykonaj wszystkie znane Ci 

ćwiczenia rozciągające w siadzie prostym np. skłony w przód z 

pogłębianiem, w tył, krążenia tułowia itp. 

3. Bieg - pięty podnoś lekko nad podłogę ćwicz 20 sekund 10 sekund przerwy 

i w ten sposób powtórz 5 razy. 

4. Zrób 2 minuty przerwy w czasie której wykonaj wszystkie znane Ci 

ćwiczenia rozciągające w siadzie. 

5. Wyskoki z odbicia obunóż w miejscu z przysiadu do przysiadu ćwicz 20 

sekund 10 sekund przerwy i w ten sposób powtórz 5 razy. 

6. W leżeniu na plecach (nogi proste, ręce wyprostowane w górę) wykonaj 20 

„brzuszków” podnosząc plecy na wysokość około 20cm w górę 10 sekund 

przerwy, powtórz taką serię 5 razy. 

7. Wykonaj pompki (mogą być damskie - stopy i kolana na podłodze) w 

czasie 1 minuty z przerwą 30 sekund - pięć serii. 



 

Część końcowa: 

1. W leżeniu na plecach 20 oddechów wciągnij brzuch-wdech powoli nosem, 

wypchnij brzuch 

- wydech powoli ustami. 

2. W siadzie skrzyżnym, ręce na kolanach, wykonuj w czasie 1 minuty 

ćwiczenia oddechowe jak w poprzednim ćwiczeniu. PLECY PROSTE!!! 

KLATKA PIERSIOWA DO PRZODU!!! 

Pozdrawiam   

 
 


