
WychoWanie Fizyczne dla klasy Viii 1.06 – 5.06.2020 

Witam Was w kolejnym tygodniu zdalnej nauki. Zapraszam Was do kolejnego 

tygodnia dbania o własne zdrowie.  

Poniedziałek   Wszystkiego dobrego z okazji Waszego święta – dziś aktywność taka 
jaką lubicie   

Wtorek Zachęcam do zobaczenia poniższej lekcji: 

https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/lekcje-on-line/910-lekcja-
on-line-fizyka-w-sporcie  

Środa Dzisiejsza lekcja poświęcona jest pozytywnym aspektom jazdy na 
rowerze. Do głównych z nich należą: 

 Poprawa odporności organizmu 
 Smukła sylwetka 
 Sprawne ręce 
 Relaks dla mózgu 
 Spowolnienie starzenia się organizmu 
 Mocne mięśnie i kręgosłup 
 Przeciwdziałanie osteoporozie 
 Zdrowsze oczy i lepsza percepcja 
 Poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej 

ZADANIE: Aby przekonać się czy któryś z powyższych punktów nie 
jest fałszywy spędź dziś na rowerze minimum 20 minut. Proszę 
pamiętajcie  o zachowaniu bezpieczeństwa oraz dostosowaniu 
aktywności do możliwości zdrowotnych swojego organizmu. 

 
 

Czwartek 

 

Dziś proponuje Wam próbę (Prób Ruffiera) , która określi waszą 
wydolność organizm



Ocena wydolności na podstawie wskaźnika Ruffiera 
wyniku 

 
 
 
 

 
Piątek Trochę teorii :

Dobre podanie powinno przynieść korzyść zespołowi 
że powinniście obserwować sytuację 
podacie piłkę. Podanie musi być odpowiednie do sytuacji na 
boisku, nawet wtedy, gdy jest ono najprostsze, jakie znasz.

Dokładne podania
trudno jest przeciwnikowi przejąć piłkę. Dokładn
czas, gdyż zawodnik przyjmując piłkę może natychmiast kontynuować 
zamierzoną akcję. 

Dobierając uderzenie
każdej sytuacji, ponieważ każda sytuacja jest inna. Jest jednak kilka 
generalnych pun
 
Oszukiwanie przeciwników
kierunku, w jakim zostanie skierowana piłka, twój zespół może 
stworzyć sytuacje, które wprowadzą go w błąd lub nawet ośmieszą.
 
Właściwy 
kierunku, twoje podanie może nie trafić do partnera jeśli wybrałeś 
niewłaściwy moment podania. Nawet, jeśli podałeś niezbyt dokładnie, 
ale we właściwym momencie, to twój partner dobiegnie do piłki.

Ocena wydolności na podstawie wskaźnika Ruffiera 
wyniku  

 0 –bardzo dobra 
 1-5 bardzo dobra 
 6-10 dobra 
 > 10 słaba 

Trochę teorii : 

Dobre podanie powinno przynieść korzyść zespołowi 
że powinniście obserwować sytuację dookoła siebie i myśleć zanim 
podacie piłkę. Podanie musi być odpowiednie do sytuacji na 
boisku, nawet wtedy, gdy jest ono najprostsze, jakie znasz.

Dokładne podania pomiędzy zawodnikami sprawiają, że bardzo 
trudno jest przeciwnikowi przejąć piłkę. Dokładne podanie oszczędza 
czas, gdyż zawodnik przyjmując piłkę może natychmiast kontynuować 
zamierzoną akcję.  

Dobierając uderzenie. Nie ma czegoś takiego jak dobre uderzenie w 
każdej sytuacji, ponieważ każda sytuacja jest inna. Jest jednak kilka 
generalnych punktów, które należy brać pod uwagę nim poda się piłkę:

Oszukiwanie przeciwników. Utrudniając przeciwnikowi odgadnięcie 
kierunku, w jakim zostanie skierowana piłka, twój zespół może 
stworzyć sytuacje, które wprowadzą go w błąd lub nawet ośmieszą.

Właściwy moment podania. Nawet, jeśli podałeś piłkę we właściwym 
kierunku, twoje podanie może nie trafić do partnera jeśli wybrałeś 
niewłaściwy moment podania. Nawet, jeśli podałeś niezbyt dokładnie, 
ale we właściwym momencie, to twój partner dobiegnie do piłki.

 

Ocena wydolności na podstawie wskaźnika Ruffiera - interpretacja 

Dobre podanie powinno przynieść korzyść zespołowi - To oznacza, 
dookoła siebie i myśleć zanim 

podacie piłkę. Podanie musi być odpowiednie do sytuacji na 
boisku, nawet wtedy, gdy jest ono najprostsze, jakie znasz. 

pomiędzy zawodnikami sprawiają, że bardzo 
e podanie oszczędza 

czas, gdyż zawodnik przyjmując piłkę może natychmiast kontynuować 

. Nie ma czegoś takiego jak dobre uderzenie w 
każdej sytuacji, ponieważ każda sytuacja jest inna. Jest jednak kilka 

któw, które należy brać pod uwagę nim poda się piłkę: 

. Utrudniając przeciwnikowi odgadnięcie 
kierunku, w jakim zostanie skierowana piłka, twój zespół może 
stworzyć sytuacje, które wprowadzą go w błąd lub nawet ośmieszą. 

. Nawet, jeśli podałeś piłkę we właściwym 
kierunku, twoje podanie może nie trafić do partnera jeśli wybrałeś 
niewłaściwy moment podania. Nawet, jeśli podałeś niezbyt dokładnie, 
ale we właściwym momencie, to twój partner dobiegnie do piłki. 



Zapamiętaj: 

 Kierunek jest kluczem dokładności. Próbuj kierować piłkę 
tam, gdzie twojemu partnerowi będzie łatwo ją przyjąć. 

 Szybkość piłki- podana słabo, może być z łatwością przejęta 
przez przeciwników, natomiast zbyt silne podanie utrudni 
przyjęcie futbolówki partnerowi. 

 Obserwuj, kto jest wolny do przyjęcia piłki. Dokładne podanie 
w kierunku prowadzenia gry jest lepsze, niż potężne kopnięcie 
do przodu do nikogo. 

 Niskie, bezpośrednie podanie oszczędza czas i jest dokładne. 
Wysokie podania stosuj wówczas, gdy chcesz podać piłkę nad 
głowami atakujących cię przeciwników. Pamiętaj jednak, że 
czas przyjęcia wysokiej piłki jest znacznie dłuższy. 

 Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, wybierz sposób podania 
najłatwiejszy do wykonania. To lepsze niż strata piłki. 

 Ukryj swoją intencję, markując podanie w innym kierunku. 
 Nie decyduj się na najbardziej oczywiste podanie. Podaj do 

kogoś niekrytego, ustawionego dalej od obrońców. 
 Użyj wszystkich zdolności, aby twoje podanie było dokładne i 

trudne do przewidzenia. 
 Zbyt wczesne podanie może być przejęte przez przeciwnika. 

Jeśli zwlekasz zbyt długo z podaniem, przeciwnik może wystartować i 
pokryć twojego partnera, który był wolny. 
 

 

Zadanie: jeżeli masz możliwość przećwicz na podwórku podania i 
przyjęcia piłki wybierając dowolną grę zespołową w której występuje 
element podania i przyjęcia piłki. Pamiętaj przy tym o zasadach BHP 
i samo asekuracji.  

 

 

 

Pozdrawiam, p. Marta 


