
KONSPEKT ZAJĘĆ PRZECIWKO PŁASKOSTOPIU

Temat:Ćwiczenie stóp z oporem ze współćwiczącym.
Cel zajęć: Wzmacnianie mięsni stóp.
Przybory: kocyki,żołędzie, kosz, piłka siatkowa.
Miejscećwiczeń: sala gimnastyczna.
Klasa: I – III

TOK LEKCJI OPISĆWICZENIA UWAGI
Część

wstępna
1. Zbiórka, powitanie, podanie celu zajęć.
2. Zabawa ożywiająca: „Zbieranie

grzybów”. Na całej sali rozrzucone są
żołędzie, na środku stoi koszyk. Każdy
ćwiczący zbiera stopą żołędzie i wrzuca je
do koszyka. Wygrywa ten, który wrzuci
najwięcej.

Część główna Ćwiczenia w parach
1. P.w. – jeden zćwiczących w siadzie

oparty na przedramionach z piłką między
stopami. Drugi zćwiczących w siadzie
skrzyżnym. Ruch – podanie piłki stopami
do partnera, który ją dorzuca rękami.
Zmiana rólćwiczących.

2. P.w. – jeden zćwiczących w siadzie
podpartym, stopami obejmuje piłkę.
Drugi ćwiczący w siadzie klęcznym RR
oparte na piłce. Ruch – jeden z
ćwiczących przyciąga piłkę do siebie,
podczas gdy drugićwiczący stawia RR
opór.

3. P.w. – obydwajćwiczący w siadzie, RR
oparte z tyłu, NN ugięte, piłka między
ćwiczącymi. Ruch – na sygnał chwyt
piłki stopami i wyrwanie jej. Kto
przyciągnie piłkę do siebie ten wygrywa.

4. P.w. –ćwiczący leżą przodem, twarzą do
siebie. Ruch – podanie piłki oburącz z
przed klatki piersiowej.

5. P.w. –ćwiczący siedzą naprzeciw siebie,

Piłkę objąć
podeszwową częścią
stóp tak, aby palce
przylegały do niej.

Odległość między
ćwiczącymi – 1.5 m



dłonie oparte z tyłu, kolana ugięte. Jeden
z ćwiczących trzyma piłkę stopami. Ruch
– podanie piłki stopami do
współćwiczącego.

6. P.w. – jeden zćwiczących w siadzie
podpartym, stopami obejmuje piłkę.
Drugi ćwiczący w siadzie klęcznym RR
oparte na piłce. Ruch – jeden z
ćwiczących przyciąga piłkę do siebie,
podczas gdy drugićwiczący stawia RR
opór.

7. P.w. –ćwiczący stoją twarzą do siebie z
piłką między czołami. Ruch – wspięcie
na palce.

8. P.w. – jeden zćwiczących w leżeniu
tyłem, NN zgięte i uniesione w górę tak,
aby stopy były ułożone równolegle do
podłoża. Drugi ćwiczący pomaga
partnerowi ułożyć piłkę na stopach. Ruch
– jeden zćwiczących podrzuca piłkę do
góry i stara się ją chwycić podeszwową
częścią stóp. Współćwiczący pomaga w
razie upadku piłki. Po 10 x zmiana
ćwiczących.

9. P.w. – leżenie na brzuchu, NN zgięte w
kolanach. Ruch – „klaskanie” częścią
podeszwową stóp.

Część
końcowa

1. P.w. – ćwiczący stoją twarzą do siebie,
RR uniesione w bok. Ruch – „stopy się
witają”, równoczesne uniesienie prawej
KD i dotknięcie częścią podeszwową stóp.

2. Marsz korekcyjny.
3. Podanie zadania domowego – „zwijanie

kocyka palcami stóp”.
4. Pożegnanie.
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