
8.05.2020, piątek 

Temat: Doskonalimy naszą zwinność. Bieg po kopercie. 

Dzień dobry. 

Dzisiaj zrealizujesz szósty temat z Karty Aktywności Fizycznej numer 3. 

Na początek kilka słów o zwinności. Jak myślisz: co to jest zwinność? 

Zwinność to obok siły, szybkości i wytrzymałości jedna z podstawowych cech motoryczności 

człowieka. Jest to cecha umożliwiająca szybkie i skuteczne rozwiązywanie (wykonywanie) 

zadań ruchowych, zwłaszcza tych wymagających natychmiastowej orientacji i precyzji 

wykonania. 

Zwinność, czyli ogólnie pojęta zdolność koordynacyjna, to jedna z cech motorycznych, 

która wymaga ciągłego doskonalenia. Można ją poprawić za pomocą różnorodnych 

ćwiczeń, gier zespołowych, a nawet podczas biegania.  

Dyscypliny takie jak piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, czy koszykówka wymagają dobrej 

orientacji, precyzji wykonywanych zagrań i szybkości reakcji. Opanowanie tych zdolności 

ma kluczowe znaczenie w doskonaleniu zwinności.  

Zwinność jest nieodzowna przy wykonywaniu nowych zadań ruchowych, nieznanych, 

następujących nieoczekiwanie, wymagających szybkiej orientacji i dokładności wykonania. 

Aby być zwinnym należy być silnym, szybkim i wytrzymałym. 

Bieg po kopercie może służyć nam do doskonalenia zwinności oraz do pomiaru jej poziomu. 

1. Zobacz załączony film: https://youtu.be/c1HAjqclylg 

2. Przygotuj na swoim podwórku, ogrodzie za pomocą stojaków, pachołków lub 

plastikowych butelek „kopertę” do biegania. Zachowaj odległości pomiędzy słupkami 

zgodnie z tymi jakie były podane w filmie. 

3. Zaznacz linię startu i mety. 

4. Wykonaj krótką rozgrzewkę (lekkoatletyka). 

5. Przebiegnij truchtem (zgodnie z instrukcją z filmu) całą kopertę. Zapamiętaj kolejność 

obiegania pachołków. 

6. Wykonaj jedną serię (3 okrążenia) biegu po kopercie na czas.  

7. Po 4-5 minutowym odpoczynku wykonaj drugą serię (3 okrążenia) biegu po kopercie 

na czas. 

8. Możesz wykonać kilka serii ( jedna seria to 3 okrążenia) biegu. Po każdej serii 

odpocznij, napij się wody. 

9. Po wykonaniu zadania zaznacz w karcie aktywności znakiem „x” w odpowiedniej 

rubryce liczbę wykonanych przez Ciebie serii. ZAPISZ także Twój najlepszy wynik 

10. Nie zapomnij o podpisie rodzica. 

11. Pamiętaj, dzisiaj NIE WYSYŁASZ karty aktywności. 

POWODZENIA. 

https://party.pl/porady/zdrowie/fitness-i-sport/trening-boot-camp-na-wytrzymalosc-i-koordynacje-102875-r1/
http://polki.pl/dieta-i-fitness/cwiczenia,czy-wiesz-jakie-sa-podstawowe-zasady-gry-w-pilke-nozna,10313836,artykul.html
https://youtu.be/c1HAjqclylg


 


