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CELE : 
 

1. Harmonijny rozwój organizmu. 
2. Organizacja pozalekcyjnego życia sportowego szkoły. 
3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez integrację w grupie, stosowanie zasady ‘fair play’ 

podczas zawodów sportowych i w życiu codziennym. 
4. Wdrażanie do czynnego spędzania wolnego czasu. 

 
ZADANIA : 
 

1. Kształtowanie cech motorycznych: 
a) szybkość 
b) siła 
c) wytrzymałość 
d) skoczność 
e) koordynacja ruchowa 

2. Nauka i doskonalenie umiejętności : 
a) technika startu niskiego 
b) technika startu wysokiego 
c) technika skoku w dal sposobem naturalnym 
d) technika skoku wzwyż sposobem nożycowym i ‘flopem’ 
e) technika przekazywania pałeczki sztafetowej – bieg sztafetowy 
f) technika pchnięcia kulą 
g) technika pchnięcia piłką lekarską 
h) technika biegu na dystansie krótkim, średnim, długim 
i) technika biegu krótkiego przez płotki 

3. Popularyzacja dyscypliny. 
4. Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów. 
5. Wdrażanie do higienicznego trybu życia. 

 
 
 
 
FORMY REALIZACJI  : 

1. Zajęcia specjalistyczne. 
2. Zawody sportowe wewnątrzszkolne i międzyszkolne. 



PROGRAM ZAJĘĆ : 
 
 
Lp. Tematyka zajęć Umiejętności Wiadomości Liczba  

godzin 
1. Start niski na sygnał startera z 

poprawnym biegiem na odcinku 
startowym 

Technika startu niskiego Bhp podczas zajęć 
 sks- u 

1 

2.    Bieg krótki z utrzymaniem 
maksymalnej szybkości  i 
zachowaniem toru. 

Technika biegu krótkiegoDobór ćwiczeń  
kształtujących 
szybkość  

1 

3.  Pokonywanie toru przeszkód. Kształtowanie  
koordynacji ruchowej 

Ćwiczenia 
kształtujące 
orientację przestrze-
nną  

1 

4. Skok w dal z pełnego rozbiegu 
sposobem naturalnym. 

Technika skoku w dal Wieloskoki, skoki. 
Podskoki 

2 

5. Skok wzwyż sposobem nożyco- 
wym. 

Technika rozbiegu 
i lądowania 

Najczęstsze błędy 
podczas rozbiegu   

2 

6. Skok wzwyż ‘flopem’. Technika skoku Dbałość o 
poprawną technikę 
wykonania 

3 

7. Bieg sztafetowy 4x 100 – 
przekazywanie pałeczki  
sztafetowej. 

Technika biegu i 
przekazywania pałeczki 
sztafetowej 

Zachowanie tempa  
biegu i rytmu  
przekazania  
pałeczki 

2 

8. Pchnięcie piłką lekarską. Technika pchnięcia piłką 
lekarską 

Ćwiczenia  
kształtujące siłę  

1 

9. Pchnięcie kulą. Technika pchnięcia z 
doskoku 

Koordynacja pracy 
nóg i tułowia 

2 

10. Międzynarodowy test sprawności 
fizycznej.  

Kontrola cech  
motorycznych 

Ocena i samoocena 
sprawności 
fizycznej 

3 

11. Ćwiczenia kształtujące siłę i 
wytrzymałość. 

Kształtowanie 
 wytrzymałości biegowej 

Wypoczynek  
czynny – wpływ na 
zdrowie człowieka  

1 

12. Marszobiegi i biegi terenowe  
na dys. 1200 – 1500 m.  

Rozłożenie sił podczas 
marszobiegu 

Pokonywanie  
własnych słabości 

2 

13. Bieg na dystansie 800 m. Doskonalenie startu 
wysokiego i techniki  
biegu  

Przygotowanie do 
zawodów 

2 

14. Organizacja zawodów 
wewnątrzszkolnych. 

Skok w dal, bieg na dys. 
100m, pchnięcie kulą, 
bieg na dys. 800m. 
 

Zasady ‘ fair play ‘ 2 

15. Nauka biegu przez plotki. Technika pokonywania 
płotków i zachowania 
 rytmu biegu 

Skipy, wieloskoki 2 

16. Doskonalenie biegu płotkarskiego n
dys. 110 m. 

Bieg z pomiarem czasu Wychwytywanie 
własnych błędów 

1 



17.  Przygotowanie do zawodów 
Międzyszkolnych. 

Selekcja drużyny Doskonalenie 
poznanych 
umiejętności 

3 

18. Udział w zawodach  
Międzyszkolnych 

Rywalizacja sportowa Kształtowanie  
zasad ‘fair play ‘ 

20 
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