
      

  Plan pracy na tydzień   18.05 –22.05.2020  

 

 Ćwiczenia ogólnorozwojowe z nietypowym przyborem – ręcznik. 

 

 Mam dla Was dziś propozycję ćwiczeń ogólnorozwojowych                                

z nietypowym przyrządem. Do wykonania ćwiczeń potrzebny będzie 

Wam ręcznik. Jest to zestaw 34 ćwiczeń, jeżeli nie będziecie mogli 

wykonać wszystkich, możecie pominąć dane ćwiczenie i przejść do 

następnego. Pamiętajcie o rozgrzewce przed przystąpieniem do zadania. 

Podaję link do pobrania i zapraszam do ćwiczeń z bohaterem filmiku. 

https://youtu.be/HriJ5zXHDJ4 

 

 Technika startu niskiego. 

Przeczytajcie uważnie opis, następnie obejrzyjcie  filmiki i jako zadanie 

domowe – udzielcie odpowiedzi na dwa pytania umieszczone na końcu.  
 

Start niski – technika (biegi sprinterskie). 
Start niski wykonuje się z bloków startowych. 

Ustawienie bloków 

Przyjmuje się, że przednia podpórka bloku startowego powinna być 

ustawiona w odległości około 2 stóp od linii startowej, a podpórka tylna o 

jedną stopę za nią. 

Komendy 

Komendy są następujące: „na miejsca”, „gotów” , „start” lub strzał z 

pistoletu. 

„na miejsca”: 

• Biegacz przyjmuje pozycję klęku podpartego jednonóż na nodze 

zakrocznej, opierając stopy o ścianki bloków, a dłonie (kciuk i wyraźnie 

rozwarty palec wskazujący, do którego przylegają wyprostowane 

pozostałe palce) ustawione są przed linią startową na szerokości barków. 

• Kończyny górne wyprostowane w stawach łokciowych ustawione 

niemalże pionowo. 

• Głowa swobodnie opuszczona w dół 

• Równomierne rozmieszczenie masy ciała na wszystkie punkty podparcia 

– umożliwia to rozluźnienie mięśni. 

„gotów”: 

https://youtu.be/HriJ5zXHDJ4


• Biegacz wolnym ruchem unosi biodra nieco powyżej poziomu barków 

• Przenosi masę ciała na kończyny górne 

• Kąt ugięcia w stawie kolanowym nogi wykrocznej wynosi nie mniej niż 

90 stopni, nogi zakrocznej 110 – 130 stopni. 

„start”: 

• Biegacz energicznie odbija się rękoma od bieżni 

• Wykonuje zdecydowany ruch barkami w przód ku górze 

• Rozpoczyna odbicie z bloków startowych równocześnie obiema nogami 

• Noga zakroczna zostaje energicznie przeniesiona w przód 

• Pracę nóg wspomaga naprzemianstronny obszerny wymach ramionami 

W czasie pierwszych kroków, tułów jest mocno pochylony do przodu. 

Stopy przenoszone nisko nad podłożem. 

Start niski – błędy w technice 
Oto najczęstsze błędy w technice startu niskiego… 

1. Nieprawidłowe ułożenie dłoni na linii startowej – oparcie dłoni o 

podłoże wysoko na palcach 

2. Zbyt szerokie/wąskie ułożenie dłoni w stosunku do linii barków – 

ramiona ułożone na szerokości barków. 

3. Niewłaściwe ustawienie ścianek bloków startowych 

4. W pozycji „na miejsca” niewłaściwe ułożenie ciała 

5. W pozycji „gotów” za niskie uniesienie bioder 

6. Zbyt wczesne odrywanie nogi zakrocznej 

7. Zbyt wczesne prostowanie się ćwiczącego po wybiegu 

 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik. 

https://youtu.be/5ZaQKjEH5rs 

 

https://youtu.be/xwNHnCC-fAM 

 

1.  Jak nazywa się urządzenie wykorzystywane przez zawodników przy 

starcie w biegach sprinterskich?               
 

2.   Wymień w kolejności, 3 słowa komendy do startu niskiego. 

 
Odpowiedzi proszę przesłać na mojego e-mail. 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/5ZaQKjEH5rs
https://youtu.be/xwNHnCC-fAM


 

 

 Doskonalenie techniki biegu – biegi przełajowe. 

 

Proszę obejrzeć filmik. Zwracamy uwagę na poprawną pracę nóg i rąk               

a także na najczęściej popełniane błędy techniczne. 

https://youtu.be/sRcg5vjby8s 

 

 

 

 Waszym zadaniem  jest rozwiązanie poniższej umieszczonej sportowej 

krzyżówki. 

  Hasło proszę przesłać na mój e-mail    

 

W jednej wiadomości proszę umieścić hasło z krzyżówki i odpowiedzi na 

pytania, dotyczące startu niskiego. Jest po praca na ocenę. 

Dziękuję i pozdrawiam. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sRcg5vjby8s


 


