
 

        Plan pracy na tydzień   18.05 –22.05.2020 

 Technika rzutu piłeczką palantową. 

Zapraszam do obejrzenia filmiku. 

                  https://youtu.be/UwDQ2gmrYoQ 

 

 Ćwiczenia w domu. 

Zapraszam do ćwiczeń w domu. 

Mały sportowiec w domu. 

https://youtu.be/vkwzFVN2Bds 

 

 Metodyka skoku w dal.  
 

Technika skoku w dal opiera się na czterech etapach: rozbiegu, odbiciu, locie 
oraz na lądowaniu. 
 
Rozbieg 
Technika skoku w dal rozpoczyna się od rozbiegu. To pierwsza czynność, jaką 
wykonuje zawodnik przed oddaniem skoku. Oczywiście pozycja rozbiegu różni się  
od tradycyjnego biegu na bieżni, gdyż zarówno kolana, jak i biodra zawodnika 
uniesione są zazwyczaj nieco wyżej, niż w trakcie tradycyjnego biegu. Przedostatni 
krok jest znacznie wydłużony ord poprzednich, natomiast ostatni znacznie skrócony. 
Szczególną uwagę warto zwrócić również na to, w jaki sposób skoczek umieszcza 
nogę na belkę. Za każdym razem cała stopa powinna się na niej znajdować, aby 
skok nie został uznany za nieważny. Tułów sportowca jest lekko odchylony do tyłu. 
 
Odbicie 
Odbicie to drugi kluczowy moment skoku skoczka. Pozycja do odbicia rozpoczyna 
się od dość długiego i energicznego wyprostu nogi, która odbija się w stawach: 
biodrowym, kolanowym, oraz stawie skokowym. Wymachowa noga ugięta jest nieco 
w kolanie, natomiast zawodnik wykonuje taki wymach ku górze, który zgodny jest z 
nogą wymachową. Tułów zawodnika ma być nieco pochylony. 
 
 
Lot 
To trzecia faza skoku w dal, jaką musi pokonać każdy zawodnik. To moment krótki, 
który trwa zaledwie kilka sekund. Warto pamiętać, że to dwie pierwsze fazy 
warunkują długość lotu. Trzecia faza jest jedynie wynikiem wykonanych wcześniej 
czynności. Technika skoku w dal może zostać podzielona na trzy osobne sposoby. 
 
 
 

https://youtu.be/UwDQ2gmrYoQ
https://youtu.be/vkwzFVN2Bds


Lądowanie 
Tak naprawdę w lądowaniu najistotniejszy jest moment jego rozpoczęcia, czyli od 
pierwszego kontaktu obuwia z danym podłożem. Każdy zawodnik w tym momencie 
powinien mocno ugiąć kolana. Co ciekawe, w przypadku lądowania również wyróżnia 
się trzy jego podstawowe sposoby, do których należy pełny przysiad i powstanie do 
przodu, lądowanie za zakrętem w przód w bok oraz wślizg w piasek i późniejszy ślad 
na piasku. 

 

Proszę obejrzeć filmiki. 

             https://youtu.be/QofBgXXNqHA 

             https://youtu.be/zyEmRcFaGuk 

Wymień jakie są cztery etapy w skoku w dal, odpowiedz prześlij na mojego 

maila. 

 

 

  

 Drodzy uczniowie. Proponuję Wam, rozwiązać krzyżówkę o tematyce 

sportowej. Proszę przerysujcie okienka krzyżówki na kartkę. Wpiszcie               

w krzyżówkę poprawne odpowiedzi. Hasło, które się pojawi wpiszcie 

kolorowym np. mazakiem.  

Proszę o przesłanie mi odgadniętego hasła, wraz z odpowiedzią 

dotyczącą etapów w skoku w dal. 

      Każda odpowiedz zostanie oceniona. 
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