
Program i plan zajęć
„Młodych Talentów Sportowych”. Klasy IV.

Cele:
- Harmonijny rozwój swojego ciała i sprawności psychofizycznej.
- Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej.
- Zaszczepienie w młodym pokoleniu potrzeby systematycznego

uprawiania sportu na co dzień.
- Dbałość o swoje ciało, jego sprawność i zdrowie przez całe życie.

Treści zajęć:
- Zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych stymulujące rozwój młodego

organizmu (układ ruchowy, oddechowy, krążenia, nerwowy).
- Nauka i doskonalenie elementów technicznych z gier sportowych.
- Gry i zabawy doskonalące technikę poznanych elementów.
- Doskonalenie poznanych elementów.
- Elementy sędziowania.
- Poznanie swojego organizmu.
- Reakcje organizmu na wysiłek krótko i długotrwały.
- Poznanie trudnych elementów technicznych i taktycznych

z poszczególnych gier zespołowych.
- Zapoznanie się z ogólnymi przepisami gier zespołowych.
- Zasada ”Fair Play”.
- Świadomość pro-zdrowotna.
- Propozycje spędzania czasu wolnego na sportowo.

Osiągnięcia:
- Uczestniczenie w rekreacji, turystyce, zawodach sportowych

z przestrzeganiem obowiązujących zasad np. zasady „Fair Play”,
bezpieczeństwa.

Ewaluacja:
- Bieżące osiągnięcia sportowe.

Ilość godzin zajęć sportowych jakie zrealizowano:

Pierwsze półrocze:   30 godzin
Drugie półrocze:      36 godzin

W roku szkolnym 2002/2003 zostało przeprowadzonych 66 godzin lekcyjnych.



Plan zajęć:

Lp. Treść Zadania szczegółowe Interpretacja treści Ilość
godzin

1 Ćwiczenia
ogólnorozwojowe

Zestawy ćwiczeń stymulujące
rozwój młodego organizmu
(układ ruchowy, oddechowy,
krążeniowy i nerwowy)

Dbałość o swoje ciało, jego
sprawność i zdrowie

6

Piłka nożna 2
Piłka ręczna 2
Koszykówka 2

2 Gry i zabawy Zabawy doskonalące technikę
i taktykę poznanych
elementów z poszczególnych
gier zespołowych Siatkówka 2

3 Elementy
techniczne z piłki
nożnej

-Doskonalenie podań
-Rzut z autu
-Rzut rożny
-Doskonalenie strzału do
bramki
-Zwód pojedynczy
-Gra zespołowa (elementy
taktyki)

11

4 Elementy
techniczne z piłki
ręcznej

-Doskonalenie podań
-Doskonalenie rzutów do
bramki
-Rzut z wyskoku
-Zwód ciałem
-Atak szybki
-Gra zespołowa (elementy
taktyki)

11

5 Elementy
techniczne z
koszykówki

-Doskonalenie podań
-Doskonalenie rzutów
-Rzut wolny, z biegu
-Obrona „każdy swego”
-Gra zespołowa (elementy
taktyki)

11

6 Elementy
techniczne z
siatkówki

-Doskonalenie odbić
-Doskonalenie zagrywek
-Zagrywka tenisowa w
określone miejsce
-Współpraca w zespole
dwójkowym
-Gra zespołowa (elementy
taktyki)

-Reakcje organizmu na
wysiłek krótko i
długotrwały,
-Poznanie swojego
organizmu,
-Świadomość pro-
zdrowotna,
-Propozycje spędzania
czasu wolnego na
sportowo,
-Uczestniczenie w rekreacji
(taniec), turystyce,
zawodach sportowych,

11

7 Przepisy gier
zespołowych

Zapoznanie się z ogólnymi
przepisami gier zespołowych

Respektowanie przepisów i
zasad w trakcie gry

4

8 Elementy
sędziowania

Zapoznanie się z sygnalizacją
sędziego

Elementy sędziowania
Zasada ”Fair Play”

4
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