
Wychowanie fizyczne 

Klasa VII a 

(04.05.2020 r.-08.05.2020 r.) 

 

Temat 1: Przepisy piłki ręcznej – sygnalizacja sędziowska w piłce ręcznej. 

Cel i opis lekcji: Zapoznanie z ogólnymi zasadami sygnalizacji sędziego w piłce ręcznej.   

Poniżej w linku przedstawiam Wam sygnalizację sędziego w piłce ręcznej.  

https://www.youtube.com/watch?v=-VSez32PEPA-kliknij  

Obejrzyjcie i zastanówcie się czy widzieliście taką sygnalizacje podczas meczu w szkole, na 

zawodach, w telewizji, a następnie proszę wykonać kartę pracy. 

 Karta pracy z wychowania fizycznego (piłka ręczna)-kliknij 

Karta pracy podlega ocenie. 

Wykonaną kartę lub jej zdjęcie proszę przesłać do 08.05.2020r. do godziny 15:00 
na adres email: andrzejkosinski-78@wp.pl lub Messenger. 
 

Temat 2: Doskonalenie techniki rzutów i podań w piłce ręcznej. 

Na dzisiejszej lekcji będziemy doskonalić technikę rzutów i podań w piłce 
ręcznej.  

https://www.youtube.com/watch?v=6T1dBroSfUY-klikinij 

Temat 3: Piłka ręczna-rzuty do bramki. 
 
Rzuty są praktycznie odpowiednikami podań, z tym że są zwykle silniejsze i 
podparte większą i mocniejszą pracą rąk i tułowia. To czas i droga działania ręki 
na trzymaną piłkę decyduje najbardziej o sile wykonywanego rzutu. Siła rzutu 
będzie wtedy większa, gdy w określonym czasie, ręka wraz z piłką pokona dłuższą 
drogę, co oznacza, że piłka po prostu osiągnie dużo większą prędkość. 
  
Rzuty w piłce ręcznej: 
– rzut w wyskoku, 
– rzut w miejscu, 
– rzut z przeskokiem, 
– rzut z odchyleniem, 
– rzut z padem, 
– rzuty sytuacyjne. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-VSez32PEPA-kliknij 
http://spskrwilno.com.pl/images/maj/Karta-pracy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6T1dBroSfUY


Nazwy wyżej wymienionych rzutów pochodzą od sposobu jakim porusza się 
zawodnik po boisku, jak również od tego jak układa swoje ciało w stosunku do 
podłoża. 
  
RZUT  W WYSKOKU 
Jest to jeden z najczęściej wykonywanych rzutów. Wykorzystywany jest przez 
wielu zawodników, grających na różnych pozycjach, choćby przez atakującego 
(np. atak szybki), czy przez rozgrywającego. 
Podział rzutów w wyskoku: 
– rzuty w wyskoku w górę, 
– rzuty w wyskoku w dal (w przód). 
  

 
  
  
Analiza techniki rzutu w wyskoku: 
W rzucie w wyskoku mamy trzy widoczne fazy, są to: 
1. chwyt piłki + odpowiednia ilość kroków, 
2. odbicie + wznoszenie 
3. rzut + lądowanie 
  
Po chwycie piłki zawodnik wykonuje lewą nogą krok, potem prawą, a w trzecim 
(ostatnim kroku) odbija się z nogi lewej. W tej chwili należy przejść do fazy 
drugiej, czyli odbicia i wznoszenia się. 
Należy zaznaczyć, że po chwycie, podczas pierwszej fazy, piłkę prowadzi się 
oburącz w bok, tył, zaś następnie przenosi się na jedną rękę i równocześnie 
trzeba się skręcić w tułowiu, a do tego wszystkiego bark przeciwny do ręki, 
która wykonuje rzut, wysuwa się do przodu. 
  
W momencie najwyższego wznoszenia następuje rzut. Co się dzieje z nogami? 
W tym właśnie momencie jest coś w rodzaju „kopnięcia” nogi zgiętej w kolanie 
w tył. Zasada jest prosta – noga ma być zgięta w kolanie równoimienna do ręki 
rzucającej. Potem nogi wykonują tzw. nożyce. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PqiZUL5bkF4-kliknij 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PqiZUL5bkF4
http://sporttopestka.pl/wp-content/uploads/2014/03/mpr.jpg


Temat 4: Ćwiczenia ogólnorozwojowe-trening obwodowy. 

Jedno ćwiczenie wykonujemy przez 20 s, następnie 10 s przerwy itd., przerwa 

między obwodami 1-2 min..    

Przy wykonywaniu obwodu pomocna może być aplikacja ze sklepu Google Play 

– Tabata Sport Interval Timer.  

1. BRZUSZKI  

2. POMPKI (np. na kolanach)  

3. PRZYSIADY  

4. BRZUSZKI ZE SKRĘTEM  

5. POMPKI ODWROTNE   

6. PRZYSIADY Z WYSKOKIEM  

7. UNOSZENIE NN W PODPORZE NA PRZEDRAMIONACH  

8. SKŁONY W TYŁ W LEŻENIU PRZODEM   

                                        

  

  

 

Pozdrawiam 

Andrzej Kosiński 


