
 

Tematy na kolejne dni tj. 22,23,25.06.2020 

 Ćwiczenia koordynacyjne. 

Do  dzisiejszej lekcji potrzebne będą dwa kawałki linki, sznurka lub 2 skakanki. 
Poniższy filmik przedstawia, zestaw 33 ćwiczeń. Oczywiście nie musicie 
wykonywać za jednym razem wszystkich. Możecie rozłożyć sobie na każdy dzień 
np. po 6-7 ćwiczeń i spróbować je kilkakrotnie powtarzać w ciągu dnia tak, aby 
każde zadanie było płynnie i bez zachwiania wykonywane. Spróbujcie pobawić 
się z proponowanymi ćwiczeniami, na pewno poprawią one Waszą koordynację 
i ułatwią wykonanie wielu ćwiczeń.  

https://youtu.be/mx_y4F-pmLc 

 Ćwiczenia do muzyki. 

Zapraszam do ćwiczeń przy muzyce. 

https://youtu.be/_niF6s8tbZE 

 

 Zasady gry w tenisa stołowego -  doskonalenie odbić piłeczki. 

 

Niezbędny sprzęt 

Do gry w ping ponga niezbędny jest: stół, siatka, rakietki i piłeczka. 

Stół do tenisa stołowego 

Powinien mieć wymiary 2,74 × 1,525 metra, a jego wysokość powinna wynosić 
76 cm. Stół ma kształt prostokąta, zwykle pomalowany jest na zielono, 
niebiesko lub czarno. Na krawędziach ma białe pasy o szerokości 20 cm, a pasek 
przedzielający pola stołu ma szerokość 3 mm. 

Siatka do gry 

Rozpina się ją przez środek stołu. Powinna mieć wysokość 15,25 cm . Ważne 
jest jej odpowiednie napięcie. Przepisy mówią o takim napięciu, które przy 
obciążeniu na środku długości siatki ciężarem 100 g pozwoliłoby opuścić się jej 
o 1 cm . 

https://youtu.be/mx_y4F-pmLc
https://youtu.be/_niF6s8tbZE


 

Rakietki do ping ponga 

Są niewielkie, ale jej wymiary nie są ściśle określone. Najczęściej wykonane są z 
drewna. Po obu stronach znajduje się okładzina, która nie powinna być 
przyklejona spoiwami kauczukowymi, a jedynie wodnymi. 

Piłeczka ping-pongowa 

Zrobiona jest z celuloidu lub plastiku. Ma średnicę 4 cm i powinna być biała lub 
pomarańczowa. Przepisy mówią o tym, że upuszczona na stół z wysokości 30 
cm, powinna odbić się na wysokość nie mniejsza niż 23 cm. 

Zasady gry 

W ping pongu gra się indywidualnie (tzw. singiel) lub w parze (tzw. debel). Grę 
zaczyna się od serwisu – piłeczka musi odbić od stołu się po stronie 
serwującego, przelecieć nad siatką i odbić się od stołu po stronie przeciwnika. 
Piłeczkę trzeba podrzucić na wysokość minimum 16 cm i uderzyć ją nad stołem. 

 
Zawodnicy serwują po dwa razy z rzędu aż do stanu gry wynoszącego 10:10. 
Później serwują po razie, aż do uzyskania dwupunktowej przewagi. Seta 
zdobywa zawodnik, który zdobędzie 11 punktów lub więcej z dwupunktową 
przewagą. 
  

Zdobywanie punktów 

Zawodnicy uderzają piłeczkę tak, by przeszła nad siatką i odbiła się od stołu po 
stronie przeciwnika. Gdy konkurent nie zdoła prawidłowo odbić piłki, jego 
przeciwnik zdobywa punkt. Punkty zdobywa się po błędach przeciwnika: 

 piłeczka odbiła się dwa razy na połowie gracza, 
 nietrafienie w piłeczkę, 
 dwukrotne odbicie się piłeczki po stronie odbijającego, 
 odbicie piłeczki od którejkolwiek części ciała (poza ręką trzymająca rakietkę), 
 piłeczka nie trafia w połowę przeciwnika, 
 uderzenie piłeczki zanim odbije się od stołu, 
 dotknięcie lub poruszenie stołu (nie dotyczy ręki z rakietką).  

 

Tenis stołowy w domu – doskonalenie odbić. 



 https://youtu.be/x_o1-MeIO-A 

 

 

 

https://youtu.be/x_o1-MeIO-A

