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TEMAT 1:  Technika rzutu piłeczką palantową. 

Rozgrzewka: 

o Trucht – 3 minuty, 

o Ćwiczenia rozciągające gibkościowe dynamiczne - 5 minut, 

o Zabawa „Podrzucanie i chwytanie piłeczek”- podrzucanie na coraz większą 

wysokość z pewnym chwytem, dalej z utrudnieniem ( 1 klaśnięcie, 2 

klaśnięcia w dłonie, przed sobą ,za sobą, w klęku, z obrotem, w siadach i 

w leżeniu). 

Część główna: (możesz użyć dowolnej piłeczki) 

 

1. Rzuty piłką palantową z wykroku 8-10 razy. 

                             
- rzuty piłką palantową z marszu z 3-5 kroków (chwyt piłki trzema palcami), 

wykonaj rzut w tył, następnie 3-5 krotnie w marszu w przód i wyrzut po 

wykroku 8-10x . 

 

2. Nauka kroku skrzyżnego. 

 

     
 

‒ bez wyrzutu z postawy zasadniczej, ręka odprowadzona w tył, dłoń z 

piłeczką trzymana na wysokości barku, pierwszy krok lewą nogą (dla 

praworęcznych), następnie prawa noga wyprzedza nogę lewą, przyjmując 

lekko obniżoną pozycję (ciężar ciała spoczywa na tej nodze), dalej 

szybko i płasko wysuwamy nogę lewą, nieznacznie oporując ciało 8-10x, 

‒ to samo co wyżej z wyrzutem piłki palantowej 12-15 razy. 

 



Temat 2:Przewrót w przód-technika wykonania i asekuracja. 

Zacznij z przysiadu podpartego, wykonaj skłon głowy w przód, tak aby znalazła 

się pomiędzy ramionami i jednocześnie unieś biodra. Ciężar ciała powinien być 

przeniesiony na ręce, a ramiona lekko ugięte w stawach łokciowych. W tej pozycji 

wykonać wybicie nogami, tak aby przetoczyć się na plecach do pozycji przysiadu 

podpartego. Pamiętaj, aby mieć cały czas zgięte nogi w trakcie przetaczania, a 

kolana przyciągnięte do klatki piersiowej. W takiej podwiniętej pozycji możesz 

wykonać przewrót w przód samodzielnie, możesz też poprosić o pomoc partnera 

treningowego. Pomocnik powinien znajdować się z twojego boku i jedną ręką 

asekurować kark i głowę, a drugą wspomagać tempo rotacji pod kolanami. 

Obejrzyjcie poniższy film instruktażowy. Dowiecie się z niego również jakie są 

najczęstsze błędy podczas wykonywania tego ćwiczenia. 

Materiał filmowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=rx0-yEXz_jQ 

 

Temat 3: Technika biegu sztafetowego. 

Kolejna lekcja z lekkoatletyki- dzisiaj w dalszym ciągu konkurencje biegowe. 

Technikę biegu sztafetowego, sposób przekazywania pałeczki sztafetowej już 

znacie, jednak celem przypomnienia i utrwalenia zapoznajcie się z opisem 

techniki tutaj: 

http://sporttopestka.pl/biegi-sztafetowe-technika-biegow-sztafetowych/ 

Dowiecie np. jakie predyspozycje fizyczne powinien posiadać zawodnik na 

poszczególnych zmianach, jak prawidłowo przekazywać pałeczkę sztafetową, itp. 

Zachęcam do biegów każdego dnia na różnych dystansach wybranych dla siebie, 

by odkryć jakie pozytywne skutki zdrowotne przynosi bieganie. 

Temat 4: Poprawna technika biegania. 

Dzisiejsza lekcja poświęcona będzie technice biegania. Choć już macie za sobą 

wiele biegów- krótkich, długich i średnich, dzisiaj jeszcze raz przeanalizujcie 

technikę biegania krok po kroku, a zrobicie to klikając tutaj:    

http://sporttopestka.pl/poprawna-technika-biegania-analiza-kroku-biegowego/  

Zachęcam do biegania, ćwiczeń, ruchu każdego dnia. Swoją technikę oceńcie 

sami. 

Życzę wiele radości z biegania! 
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